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A Teoria da Escolha Pública aplicada às Políticas Públicas de Transporte Urbano na 

Região Metropolitana do Rio De Janeiro 

 

 

RESUMO 

 

A dissertação pretende examinar a Teoria da Escolha Pública, de forma a empregá-la como 

limite legítimo do ato da Administração Pública brasileira, assim como controle judicial e 

legislativo, este último mediante Tribunal de Contas e Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Apresentam-se também modelos procedimentais para tomadas de decisão esmiuçando a 

necessidade de aplicação técnica para tais.  

São abordados os aspectos das decisões estatais: questão de redução de gastos públicos e 

infraestrutura em transporte urbano na Região Metropolitana do Estado do Rio De Janeiro, 

participação popular nas políticas públicas, assim como questões ambientais, englobando 

políticas de sustentabilidade e de mobilidade urbana. 

  

 Palavras-chave: Escolha Pública. Políticas Públicas. Transporte Urbano.  
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ABSTRACT 

  

 

This dissertation pretends to examine the Theory of Public Choice , in order to employ it as a 

legitimate limit to the act of the Brazilian Public Administration , as well as judicial and 

legislative control , the latter by the Court of Auditors and Parliamentary Commissions of 

Inquiry. Furthermore, also presents procedural models for decision making scrutinizing the 

need for technical application for such. 

Are addressed aspects of state decisions matter of public expenditure reduction and urban 

transport infrastructure in the metropolitan area of the State of Rio De Janeiro , popular 

participation in public policy , as well as environmental issues , encompassing sustainability 

and urban mobility policies. 

 

Key-words : Public Choice . Public Policy . Urban transport. 
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1 INTRODUÇÃO  

O objeto de estudo do presente trabalho delimita-se ao exame da aplicação dos aspectos   

da Teoria da Escolha Pública em relação a Administração Pública brasileira no que concerne a 

tomada de decisões relativas a transporte público na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A Escola da Public Choice alastrou a análise econômica do direito, o que trouxe como 

consequência entendimentos inovadores acerca da discricionariedade dos atos administrativos, 

bem como do seu controle.  

No que tange a tomadas de decisões, a Public Choice traz ponderações, utilizando-se de 

critérios econômicos, e demonstra mecanismos para a melhor tomada de decisão para a 

coletividade por meio da racionalidade. Visa ponderar sobre a redução dos gastos públicos, 

demonstrando mecanismos para tal e como o princípio da eficiência é aplicado na atuação da 

Administração Pública.  

Ainda, é apreciado o cenário democrático atual para então discorrer sobre o controle dos 

atos administrativos, tendo em vista o controle político dos mesmos tanto pelo Poder Judiciário 

quanto pelo Poder Legislativo, isto porque a doutrina e jurisprudência apresentam seguras 

ponderações sobre o assunto. A participação popular e os remédios constitucionais também 

serão discutidos como viés de controle dos atos administrativos.  
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2 SURGIMENTO DA TEORIA ECONÔMICA DA POLÍTICA E TOMADA DE 

DECISÃO 

 

2.1 Momento Histórico. Criação Da Teoria Econômica 

A análise do momento histórico contemporâneo à criação da Teoria da Escolha Pública 

refere-se ao estudo da configuração da geopolítica mundial, à economia e estratégias de 

intervenções de mercado e a história da democracia ao longo do século XX. Contudo, como 

bem pronuncia o doutor em ciências políticas Paulo Roberto de Almeida (2001), o século XX, 

para fins de estudos político-econômicos, há de englobar o fim do século XIX, época esta em 

que se destacam a industrialização e as inovações tecnológicas, bem como o controle a 

formação de trustes e cartéis. 

 Paulo Roberto de Almeida anota sobre os impactos da I Guerra Mundial, bem como o 

período que a sucedeu, para o capitalismo e na economia mundial: 

O capitalismo globalizado e liberal da belle-époque seria transformado a partir dos 

eventos e processos deslanchados com a Primeira Guerra: intervenção dos governos 

na economia, desafio socialista ao capitalismo, crise de 1929 e depressão dos anos 

30, protecionismo comercial, suspensão da conversibilidade das moedas, 

desvalorizações cambiais maciças, para não falar da própria destruição física trazida 

por dois conflitos de proporções gigantescas. A segunda guerra de trinta anos vivida 

pela Europa entre 1914 e 1945 transformou a natureza das relações internacionais 

tanto quanto a estrutura da economia internacional: ela não apenas retirou a Europa 

do comando da política mundial — ao precipitar a hegemonia mundial dos dois 

gigantes planetários, como antecipado por Tocqueville — mas também modificou as 

bases de funcionamento do capitalismo (ALMEIDA, 2001, p.6) 

 

 Ou seja, o progresso da globalização foi freado pelo período entre as Guerras Mundiais, 

para as nações adotantes da economia capitalista. Para aqueles Estados que optaram pelo 

regime socialista, a globalização simplesmente estagnou. A consequência disso é que os 

Estados socialistas quase em nada impactaram a economia mundial, ficando  marginalizados.  
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Referente à década de 1930, os governos optaram pela tentativa de controlar a 

especulação e o movimento de capitais deixou de ser livre. Há atuação direta nos juros e na 

demanda em prol do combate ao desemprego. Portanto, o fluxo de capitais assume formas 

públicas, em uma fase pós-guerra, que contou com setores inteiros controlados pelo Estado, 

estratégia que posteriormente tem certo retrocesso. (ALMEIDA, 2001) 

 Após a quebra da Bolsa de Nova York de 1929 e as crises da década de trinta, o 

capitalismo retoma a velocidade de seu crescimento; contudo, a liberdade de transferência de 

capitais já não mais existia e manifestou-se o controle do Estado sobre emissão do meio 

circulante. Tais posturas na economia gerou a necessidade de identificar a emergência do 

fenômeno da inflação, que era de certa forma ignorada pelos economistas da época. . 

(ALMEIDA, 2011, p. 118).  

 No tocante à geopolítica, houve também a reconfiguração na primeira metade do 

referido século. O desenvolvimento capitalista desloca a hegemonia até então britânica para os 

Estados Unidos. Essa nova configuração, portanto, deu-se no período de latência entre a I e II 

Guerras Mundiais. O país passou a representar a grande potência industrial capaz de recuperar 

a economia mundial ao mesmo tempo que era o principal ícone de democracia política e 

liberdade econômica. (ANAIS ANPUH-RIO) 

 A fase pós Segunda Guerra caracterizou-se pela expansão e crise da economia. Nos 

trinta anos posteriores à Segunda Guerra, o sistema econômico internacional passa por uma 

fase de ascensão; e os Estados Unidos, que lançou-se como hegemonia imediatamente após o 

final da Segunda Guerra, têm sua força como potência desacelerada em razão do crescimento 

da economia japonesa e de alguns países europeus. Os mesmos começaram a figurar como 

importantes influentes na economia mundial.   

 Quanto à crise, esclarece Paulo Roberto de Almeida: 

Uma fase de recessão — de fato estagflação, ao combinar baixo crescimento e 

pressões inflacionistas — seria conhecida nos anos 70, com dois choques do petróleo 

(1973 e 1979) sucedendo à suspensão da conversibilidade do dólar em ouro 

(estabelecida em Bretton Woods em 1944) e se antecipando à crise da dívida na 

América Latina. Essa crise, iniciada pela insolvência mexicana de agosto de 1982, 

logo seguida pela do Brasil no mês de novembro, atingiria outros países em 

desenvolvimento em outros continentes. Seria na América Latina, entretanto, que ela 

provocaria efeitos mais graves, com uma década de retrocesso econômico e social. 

(ALMEIDA, 2001, p. 118) 
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 O desejo pela democracia surgido no estudado século é explicado por Boaventura de 

Souza Santos e Leandro Avritzer:  

"O século XX foi efetivamente um século de intensa disputa em  torno da questão 

democrática. Essa disputa travada, ao final de cada uma das guerras mundiais e, ao 

longo do período da guerra fria, envolveu dois debates principais: na primeira metade 

do século o debate centrou-se em torno da desejabilidade democracia (Weber, 1919; 

Schmitt, 1926; Kelsen, 1929;Michels, 1949; Schumpeter, 1942). Se, por um lado, tal 

debate foi resolvido em favor da desejabilidade democracria como forma de governo, 

por outro lado, a proposta que se tornou hegemônica ao final das duas guerras 

mundiais implicou em uma restrição das formas de participação e soberanias 

ampliadas em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral para a 

formação de governo(Schumpeter,1942). Essa foi a forma hegemônica de prática da 

democracia no pós-guerra, em particular, nos países que se tornaram democráticos 

após a segunda onda de democratização". (SANTOS; AVRITZER, p. 1)  

 

 À medida que inúmeros países passaram a se democratizar, as discussões doutrinárias 

acerca da democracia no período pós-guerras, pareciam já desatualizadas ao final do século 

XX. Isto porque as teorias anteriores não cabiam em delinear os modelos democráticos, tendo 

em vista as inúmeras variações que a democracia poderia apresentar de Estado para Estado. 

Santos e Avritzer bem anotam que "reabre-se a discussão sobre o significado estrutural da 

democracia particular para os assim chamados países em desenvolvimento, países do Sul." 

(SANTOS; AVRITZER, p. 4) 

 Diante de tal problemática, Joseph Schumpeter foi um dos mentores da concepção 

hegemônica da democracia. Esmiuçando os conceitos desta  concepção: 

 

Os principais elementos dessa concepção seriam a tão apontada contradição entre 

mobilização e institucionalização  (Huntington, 1968; Germani1971); a valorização 

positiva da apatia política (Downs, 1956), uma ideia muito salientada por Schumpeter 

para quem o cidadão comum não tinha capacidade ou interesse político senão para 

escolher os líderes a quem incumbiria tomar as decisões (1942: 269); a concentração 

do debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das democracias (Lijphart, 

1984); o tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e disputa 

entre as elites (Dahl,1956; 1971) e a solução minimalista ao problema da participação 

pela via da discussão das escalas e da complexidade (Bobbio, 1986; Dahl, 1991). 

(SANTOS; AVRITZER, p. 4) 

  

 Contudo, a concepção hegemônica da democracia não abarcou questões paradoxais da 

democracia e insurgiu a terceira onda de democratização. A expansão da democracia global 

coincidiu com a crise da mesma nos países mediante dois fatores: aumento do abstencionismo e 
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a patologia da representação. Este último fator nada mais é do que a sociedade não se ver 

representada por aqueles que elegeram.  

 Soma-se o fator de que a globalização insere a necessidade de nova ênfase na 

democracia legal, não cabendo mais a implantação de homogeneidade democrática.  A 

concepção hegemônica da democracia tendeu a querer implantar o modelo democrático dos 

países do hemisfério norte aos do hemisfério sul, ignorando seus debates e discussões 

democráticas. (SANTOS; AVRITZER, p. 6) 

Santos e Avritzer elucidam que o processo de globalização não poderia deixar de 

perceber as variações locais da forma democrática de cada Estado. Para os autores a doutrina 

ainda há de enfrentar três problemáticas no processo de globalização da democracia. 

Primeiramente, o marco da estrutura que explica a pertinência da democracia; em segundo 

lugar, explicar o processo homogeizante no período entre guerras; e terceiro, examinar a 

democracia local de cada nacionalidade.   (SANTOS; AVRITZER, p. 5) 

 Ao passo que a globalização homogeneizou a democracia, Paulo Roberto de Almeida 

anota que, para o capitalismo e a economia, globalizar significou apenas expandir a estrutura 

produtiva, que será explicada mais a frente quando feita a exploração histórica referente ao 

mercado internacional. No caso, a globalização capitalista não teve como objetivo principal 

homogeinizar povos e países, embora possa ser um fenômeno possível. A missão da 

globalização econômica foi aumentar a produção, ou seja, produzir em maior quantidade e 

diminuir os custos, o que o autor entende ser relativamente um processo eficiente ao seu fim 

proposto.  (ALMEIDA, 2001) 

 Contudo, confirma a diferença social marcante entre as nações desenvolvidas e em 

desenvolvimento no final do século XX, pois os dois blocos, mesmo com a globalização, 

economicamente tiveram evoluções diversificadas.   

A tendência das últimas décadas do século XX confirma o aumento das diferenças 

entre nações desenvolvidas e países em desenvolvimento, assim como das 

desigualdades no acesso a bens e a distância acumulada entre os rendimentos dos 

grupos sociais. Deve-se lembrar, preliminarmente, que o aprofundamento das 

defasagens entre regiões e entre os estratos sociais já estava em curso no período 

anterior à aceleração da globalização.  (ALMEIDA, 2001) 

 

 Transpondo o enfoque para o cenário do comércio mundial do século XX, tem-se a 

mutação dos tratados internacionais que passam de bilaterais para multilaterais nesta época.  
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 As barreiras tarifárias são bem mais rigorosas do que o século anterior, especialmente 

depois da crise instituída em 1929. A política estatal de mercado e comércio transpassa de 

laissez-faire para configuração nacionalista e protecionista com tarifas diferenciadas; e o setor 

de serviços, na metade do século, ultrapassou os setores de agricultura e indústria. (ALMEIDA, 

2011, p. 113). 

 A problemática do protecionismo é a questão do lobby, pois pode o Estado vir a  ser 

pressionado a defender determinados setores, como o setor automobilístico no Brasil.  

 Paulo Roberto de Almeida esclarece a nova perspectiva de market sharing surgida à 

época, que é a troca de mercadoria entre as transnacionais, que passa a ser uma característica do 

comércio internacional a partir de 1950: 

Elas são, na verdade, as grandes responsáveis, a partir dos anos 50, pelo aumento do 

comércio mundial, que, à diferença do início do século, não mais se reduzia à troca de 

produtos acabados entre economias nacionais, mas passa a ser cada vez mais 

dominado pelo intercâmbio de produtos semiacabados e de componentes que são 

exportados, não mais para países, mas para outras firmas, muitas vezes afiliadas ou 

subsidiárias das primeiras. A partir do quarto final do século XX, um terço, senão 

mais, do comércio internacional é realizado entre as próprias firmas multinacionais, 

geralmente num sentido Norte-Norte, já que o comércio Norte-Sul continua a ser 

dominado por um padrão mais tradicional de trocas, envolvendo matérias primas e 

commodities contra manufaturados e outros produtos de maior valor agregado. 

(ALMEIDA, 2011). 

 

 O período focado também foi marcado por falta de transparência e discriminação no 

comércio internacional. Foi necessária a  Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento — UNCTAD, entre os anos 60 e 70, com o intuito de delinear 

relacionamentos financeiros e tecnológicos entre países ricos e pobres, por meio de acordos 

multilaterais. Os tratados multilaterais tiveram que ser reavaliados e remodelados, em nome da 

transparência comercial. Foram adotadas medidas mais rígidas pelo GATT- General 

Agreement on Tariffs and Trade
1
.  

Práticas discriminatórias e modalidades pouco transparentes de acesso a mercados 

continuam, portanto, a marcar o comércio internacional, a despeito do grande 

progresso que se logrou quando, a partir do final da Rodada Uruguai de negociações 

comerciais multilaterais, se passou, em 1995, do regime mais permissivo do GATT – 

1947 para os mecanismos mais estritos do GATT – 1994 e da Organização Mundial 

do Comércio (OMC). (ALMEIDA, 2011). 

 

                                                           
1
 Acordo Geral de Tarifas e Comércio.  
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 O referido século deu mais importância aos blocos econômicos, pois a OMC - 

Organização Mundial do Comércio instituiu comitê somente para fiscalizá-los.  

O desenvolvimento na década de 70 construiu-se sob um cenário tenso e frágil mediante 

as crises do Petróleo de 1973 e 1979. Os preços do petróleo e do gás natural da União Soviética 

foram quadruplicados, deixando o sistema de abastecimentos dos Estados Unidos em crítica 

escassez. Maximiliano Vicente leciona que tais crises foram decisivas para o fim do Estado de 

bem-estar social, somado ao fato de que os modelos estatais já não mais agradavam o setor 

privado, tendo em vista que as tarifas e impostos encontravam-se demasiadamente elevados, 

prejudicando a lucratividade.  

A crise econômica, influenciando o declínio do estado de bem estar-social, propiciou a 

procura de novos modelos que combatessem a inflação exorbitante.  

O neoliberalismo passou a ser debatido entre os intelectuais da época e ganha força no 

cenário do mercado internacional. O pensamento é de corporações internacionais, bem como 

transnacionais, que se sobrepusessem sobre aquelas de economia nacional. Do novo quadro  

emergiram novos processos produtivos assim como outras manifestações do capitalismo em 

âmbito mundial. (VICENTE, M. p.124)  

 Com relação aos bens de consumo, que sofreram alterações diretas em sua forma de 

valoração devido a avanços tecnológicos, Paulo Roberto de Almeida (2001) anota uma 

interessante característica do século XX  no âmbito econômico: 

 Os componentes de matéria prima e o valor extrínseco de um bem durável passaram a 

valer bem menos, no final do século XX, do que o valor intrínseco e a inteligência 

humana embutida nesses produtos, sob a forma de concepção e design, propriedade 

intelectual sobre os processos produtivos e sobre os materiais compostos utilizados em 

sua fabricação, royalties pela cessão e uso de patentes, trade-secrets e transferência de 

know-how, marcas registradas, marketing, distribuição e publicidade." (ALMEIDA, 

2001) 

 

 O século XX representou o crescimento exponencial do produto per capita, que 

suplantou por completo a teoria de Malthus e a transposição das atividades econômicas da 

população. Nos países considerados mais desenvolvidos, grande maioria da população migrara 

das atividades primárias para o setor industrial na metade do século XX, para ao final do século 

ocupar, em grande parte, os serviços do setor terciário da economia. O autor faz um adendo 
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com relação ao setor terciário com participação mais ativa do setor público, bem como sobre o 

papel das políticas públicas neste cenário. 

 A natureza da atividade econômica [do setor terciário] não foi fundamentalmente 

alterada — já que o modelo alternativo de planejamento centralizado manifestou-se 

tão somente num curto intervalo histórico de 70 anos, se tanto — mas observou-se 

uma expansão notável do setor público ao longo do século, tanto nos países avançados 

como nos industrialmente emergentes, aqui mais no setor produtivo do que nos 

mecanismos regulatórios, como é a norma nos primeiros. Em todos eles, o papel das 

políticas públicas e o peso da tributação direta e indireta são elementos cruciais do 

bom desempenho da economia altamente complexa do limiar do século XXI, aqui 

num contraste notável com a situação existente no final do século XIX, que também 

conhecia um grau apreciável de interdependência econômica entre os países, a 

chamada globalização. (ALMEIDA, 2001) 

 Em outra passagem, Paulo Roberto de Almeida continua a explicar: 

Reconstituída a economia dos países centrais no início dos anos 60, volta a oferta 

financeira privada, desta vez não mais a juros fixos (como na época do padrão ouro), 

mas flutuantes, como correspondência a um ciclo econômico que passou a conviver 

com a inflação. Em poucos anos, seguindo-se ao levantamento das restrições aos 

pagamentos correntes e de muitas modalidades de transferência de capitais, ocorreu 

uma verdadeira explosão dos fluxos comerciais de crédito nos anos 70 (com a 

reciclagem de petrodólares, a criação de títulos cambiais a partir do novo regime de 

flutuação, a diversificação dos mercados de futuros e derivativos), no quadro da 

internacionalização do sistema bancário. (ALMEIDA, 2001) 

 

2.2  Evolução Doutrinária do Uso das Ciências Econômica e Política 

 Ao buscar o nascimento do pensamento que insurge a Teoria da Escolha Pública, faz-se 

necessário delinear, historicamente, as progressões e mutações da ciência econômica 

propriamente dita, de forma a enfatizar as principais rupturas mediante décadas que tiveram 

influência direta na construção dos pensadores participantes da escola da Teoria de Escolha 

Pública.  

A utilização da economia foi deslumbrada, uma vez que a investigação  para  a ciência 

econômica testa a estabilidade do comportamento humano diante de hipóteses pré-formuladas.  

Não é possível ter vidência sobre o comportamento pontual dos indivíduos, mas diante de uma 

coletividade é possível prever um comportamento estável, levando-se em conta a margem de 

erro.  

 A ciência econômica teve alterações marcantes uma vez que sua progressão 

representou, em determinadas épocas, verdadeira alternância entre correntes que se 

contrapunham e correntes unitárias, a depender do momento histórico. Embora haja 

importantes notas históricas na literatura e correntes diversificadas bem anteriores, a 
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pertinência histórica para a presente pesquisa inicia-se em meados das três últimas décadas do 

século XIX. 

 Tais décadas representaram para a ciência econômica a presença de três escolas distintas 

de pensamento - a marginalista inglesa, a austríaca e a francesa, estas que inicialmente 

insurgiram de uma única corrente marginalista* nota de rodapé. 

 A primeira delas, impulsionada por Alfred Marshall, prestigiava a doutrina econômica 

clássica de forma a modernizá-la; a escola austríaca centralizava-se no conceito de utilidade 

para determinar o valor dos bens e, por fim, a escola francesa debruçava-se sobre o sistema 

econômico de forma propriamente matemática. 

 Após a conhecida quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, uma obra de Marshall 

publicada em 1980 intitulada de Principles of Economics - Princípios da Economia - 

impulsionou a criação de uma única corrente de pensamento, qual seja a chamada neoclássica.  

O estudioso Alfred Pigou aprimorou  a teoria do economista Marshall de forma a dispor os 

custos privados e custos sociais em separado para serem examinados pela economia 

distintivamente, formulações que basearam posteriormente a teoria do bem-estar social.  

 Contudo, logo a unidade de pensamento foi novamente dissolvida ainda na década de 

1930, principalmente com o surgimento Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, do 

pensador John Maynard Keynes, a teoria keynesiana
2
, portanto.  

 E neste momento que a doutrina norte-americana, juntamente com a alemã, tende a 

munir-se de um movimento de rechace a ruptura dessa unidade de pensamento. Essa corrente 

de resistência, chefiada pela escola institucionalista, foi de suma relevância, pois tendeu a 

demonstrar seu profundo desacordo em separar totalmente a ciência econômica de outras 

ciências sociais. Devido a tal, dado momento assistiu a imponente ascensão da corrente 

econômica norte-americana, destacada nesta pesquisa como importante pilar para A Teoria da 

Escolha Pública. 

                                                           
2
 Keynes em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda consagra um novo período da ciência econômica, 

posto que tecendo críticas à teoria clássica da economia, Keynes anotou que esta desdobrava seu raciocínio  ignorando a 

existência do desemprego, ou seja, o mundo econômico em que se inseria a formação e variação de preços era de pleno 

emprego, por isso, demasiadamente simplificada e distorcida. Por tal, Keynes defendia uma revisão a teoria dos preços, 

esta desta vez em função da realidade. Ainda, Keynes critica a doutrina clássica acusando-a de apresentar visões 

parciais e até falsas dos problemas econômicos, quando opta pela moeda como apenas papel passivo de trocas. O autor 

transfere o papel da moeda para instrumento ativo, representando o equilíbrio da economia. Ainda, para ele, a teoria 

clássica tinha caráter excessivamente particular. Com a teoria de Keynes o funcionamento do sistema econômico deixa 

de ter concepção microscópica para ser analisado em seu conjunto. Portanto, se baseará em novos princípios, não 

apenas o da lei da oferta e da procura, como faziam os doutrinadores clássicos. (HUGON, 1995, p. 410). 
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Historicamente, na doutrina comparada, há conhecimento de linhas da Teoria da 

Escolha Pública, conhecida mundialmente como Public Choice Theory, desde 1938, 

primeiramente com o economista norte-americano Abram Bregson. Este ao apreciar as funções 

do bem estar social, tende a revelar e salientar a economia como assessora da política com fins 

de promoção do bem-estar social máximo (MUELLER, 2003).       

Concernente ao estudo dos benefícios sociais da aproximação da ciência econômica 

em relação à ciência política, cabe citar dois autores de especial contribuição: Joseph 

Schumpeter com a sua última obra, Capitalism, Socialism and Democracy (1942), e Kenneth 

Arrow, com o estudo contido em seu livro Social Choice and Individual Values (1951/1963).  

Na primeira obra citada, Joseph Schumpeter critica o entendimento clássico de 

democracia, por entender tratar-se de uma idealização irreal, um tanto quanto ingênua ao não 

estimar que política não expressa  necessariamente o bem-estar comum e geral; e políticos, 

por sua vez,  também não o perseguem como prioridade. (UDEHN, 1996). 

Tal obra representa um apanhado do autor sobre a dinâmica dos sistemas e pauta-se na 

relação entre a economia, história e sociologia, que considera inegável. Seu raciocínio traz 

novo entendimento quanto ao capitalismo. Contudo, o ponto a ser sublinhado é que o 

doutrinador não condena a produção concentrada; ao contrário, acredita serem as grandes 

empresas a alavanca do progresso. É no âmbito sociológico que Joseph Schumpeter 

demonstra haver determinadas estruturas defasadas diante do progresso comandado pelas 

grandes empresas. (HUGON, 1995, p. 418) 

O autor tem a visão da democracia com elitismo competitivo, ou seja, entende que o 

papel das elites é o principal e o dos votantes é apenas secundário. Esta não é a visão adotada 

pela escola da public choice.  

Aquilo que a teoria investiga é em condições institucionais a competição política que 

leva a que os políticos satisfaçam as preferências dos votantes (e neste sentido elas são 

relevantes) e em que condições o papel das elites ganha uma maior autonomia em 

relação a essas preferências. (PEREIRA, 1997, p. 427) 

Neste sentido, em primeiro momento o autor considera que a correção das estruturas 

defasadas dificilmente se fará em um sistema capitalista, sustentando que o ideal para tal seria 

o sistema socialista. Contudo, ao longo de obras posteriores acaba por ter uma visão menos 

pessimista do capitalismo, entendendo que as novas técnicas e descobertas poderiam ser 

capazes de reestruturar a dinâmica social.  (HUGON, 1995, p. 418) 
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????????Arrow, agregando uma acepção mais firme, afirma que há barreiras 

propriamente lógicas que impedem a interação balanceada entre as ordens de preferências 

individuais com  as de  preferências sociais. Em posicionamento ainda mais radical: conclui 

também que não há, portanto, a viabilidade de existir um bem-estar social generalizado, nem 

função de escolha social. O meio de concretizar o bem estar-social geral satisfatório, para o 

autor, é uma questão de permanente incógnita irresolúvel. 

 Depreende-se, então, das obras dos pensadores citados que teorias, mecanismos de 

raciocínio e conceitos essencialmente extraídos da ciência econômica podem e devem ser 

utilizados pelas estratégias políticas em prol do bem-estar social. Foi o que influenciou 

Anthony Downs, ao escrever Economic Theory of Democracy, de forma a ser o primeiro a 

implantar o conceito de homo economicus - conceito este até então totalmente original - 

resumindo o comportamento humano como atos puramente racionais derivados de interesses 

econômicos e movidos por fins egoístas. Observando tal comportamento empregado na 

trajetória política de determinado Estado, enaltece tanto as consequentes tomadas de decisões 

políticas incentivadas pela busca incansável de votos, quanto as decisões dos eleitores que 

pouco contribuem para o interesse geral.  

 Mais à frente, em 1962, sobrevieram os economistas e autores americanos considerados 

de uma linha clássica da Teoria da Escolha Pública, internacionalmente conhecidos, 

amplamente citados como contribuintes e precursores da sedimentação da Teoria. São eles: 

James McGill Buchanan, também jurista e ganhador do Prêmio Nobel de Economia e Gordon 

Tullock, professor em George Mason University School of Law, coautores, primeiramente, da 

obra The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy (1962) - O 

Cálculo do Consenso: Fundações Lógicas da Democracia Constitucional. 

 Em parceria, produziram uma nova orientação para a análise econômica da política. 

James McGill Buchanan e Gordon Tullock suscitam, de forma inovadora, uma teoria 

econômica das constituições, bem como averiguam as regras regulamentadoras das tomadas de 

decisões dos Estados. A averiguação desdobra-se em estudos a respeito da comercialização de 

votos, custos econômicos das tomadas de decisões governamentais e, ainda, a criação de uma 

nova economia com vertente institucional, posto que percebem também a relevância econômica 

das instituições (UDEHN, 1996).   

  A posteriori, James McGill Buchanan perpetuou o estudo, desta vez solo, com seu livro 
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intitulado The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan - O Limite da Liberdade: 

Entre Anarquia e Leviatã, publicado em 1975. Em construção doutrinária com maior 

aprofundamento ao que concerne a economia de âmbito constitucional, Buchanan  apresenta 

influência de pensadores do período moderno, como Rousseu, Locke e, principalmente, Hobbes 

quando passa a tomar como ponto de partida de seu raciocínio a linha hobbesiana como o 

estado natural sociológico.  

 O pensador critica e expõe a contradição presente no pensamento liberal e no 

individualismo, uma vez que o último prega a anarquia como meio de convivência social ideal, 

de forma a possibilitar a completa liberdade individual, esta rechaçada apenas por elementos 

mínimos intrínseco-subjetivos de tolerância e respeito, não existindo poder coercitivo de uns 

sobre outros.  Ao tomar como lógica o estado natural sociológico apresentado por Tomas 

Hobbes, anotou a inviabilidade de tal configuração sociológica anárquica, pois o indivíduo é 

dotado de egoísmo exacerbado, de forma a direcionar suas decisões, bem como respeito às 

normas implementadas, única e exclusivamente ao seu interesse particular.  

 Buchanan (1975, item 7.1.18), em sua obra subsequente, elucida que O Cálculo do 

Consenso apresenta a Teoria da Escolha Pública com um viés mercadológico, de onde poderia 

se basear o sistema extremo de laissez-faire, cuja diretriz não engloba o Estado, nem ações de 

âmbito coletivo. Portanto, o próprio autor preocupa-se em evidenciar as diferenças conceituais 

de cada obra e, em dado momento, expõe que sua segunda obra complementa a primeira 

parceria com professor Tullock. Isto porque, no livro The Calculus of Consent, a premissa é de 

que tanto instituições existentes como potenciais surgem de acordo contratual entre indivíduos 

racionais. Ao passo que em The Limits of Liberty por contrato, instituições existentes e 

potenciais assim como certas limitações institucionais, são explicadas nos termos das falhas dos 

possíveis acordos contratuais viáveis a serem feitos ou se feitos,  a serem respeitados. 

 Por fim, superando as diferenças entre as obras, destaca a negligência de The Calculus 

of Consent, no tocante aos conflitos interpessoais em contraponto com a iniciativa do processo 

contratual. 

Interpersonal conflict becomes important relative to interpersonal cooperation. When 

mutuality of gain is emphasized, there is less need to be concerned about the initial 

assignment of "rights" among persons. In The Calculus of Consent, we did not find it 

necessary to go behind the assumption that individuals with more or less well-defined 

rights exist at the initiation of the contractual process
3
. (BUCHANAN, 1945) 

                                                           
3
 Conflitos interpessoais tornam-se importantes com relação a cooperação interpessoal. Quando a reciprocidade de 
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 No mesmo sentido, entende ser outra diferença fundamental entre os estudos a 

percepção de que configuram demasiadas falhas nas ações destinadas para a coletividade, 

quando torna-se plenamente possível que o poder de quem governa acaba por ultrapassar os 

limites contratuais. Devido a tal, é necessário o contrato constitucional unânime, benfeitor da 

ordem à anarquia, estabelecendo direitos de propriedade, com viés democrático. 

(BUCHANAN, 1975). Desse modo, mediante o raciocínio empregado, o pensador, juntamente 

com dois pesquisadores renomados da Universidade de Harvard - Robert Nozick e John Rawls 

- é classificado como participante da corrente chamada neocontratualista. 

When he recognizes that there are limits to the other-regardingness of men, and that 

personal conflict would be ubiquitous in anarchy, the extreme individualist is forced 

to acknowledge the necessity of some enforcing agent, some institutionalized means 

of resolving interpersonal disputes.*8 The origins of the state can be derived from an 

individualistic calculus in this way, at least conceptually, as we know from the 

writings of Thomas Hobbes as well as from earlier and later contractarians. This 

essentially economic methodology can be extended to provide conceptual 

explanations for many of the aspects of political reality that we observe. This was the 

framework for The Calculus of Consent (1962)... " 

 

2.2.1  Papel da Burocracia 

 

 No modelo neoliberal de adminstração pública, ao se considerar a escola da Teoria da 

Escolha Pública, os cientistas já mencionados Buchanan, Tullock, Niskanen, entre outros, 

examinam também a burocracia, principalmente sua relação com a política. Com relação a 

Public Choice , tem-se o conhecimento de  seu início na década de 70, tendo como marco 

principal a década de 80, uma vez que o sistema socialista sofre um declínio e há a crise no 

Welfare State. São apontados como os principais autores responsáveis pela criação da Escola da 

Public Choice os renomados cientistas.  

 O domínio do entendimento individualista e as questões do papel da burocracia passam 

a utilizar-se de instrumentos econômicos para fundamentar os conceitos e o racicocínio 

doutrinário. Instrumentos tais como eficiência econômica, utilidade e maximaxização passam a 

                                                                                                                                                                                     
ganhos é enfatizada, há uma diminuição na necessidade de preocupar-se com a atribuição inicial de 'direitos' entre 

pessoas. Em Cálculo do Consenso, nós não encontramos necessidade de ir atrás da suposição de que indivíduos com 

mais ou menos direitos bem definidos existem na inicial do processo contratual. (BUCHANAN, 1975)  
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transitar na interseção entre ciência política e burocracia. (ARAGÃO, 2013, p. 112)  

 Uma das grandes obras embasadoras do entendimento do papel da burocracia na teoria 

econômica é intitulada Bereaucracy & Representative Government - Burocracia e Governo 

Representativo (1971), do americano Willian Niskanen. Como defensor da Escolha Pública, 

nesta obra, Niskanen bem aponta que sua publicação não tem viés de apreciação política, 

porém este acaba por criticar o aparato literário que se volta para a mesma, uma vez que 

adverte que alguns pontos são esquecidos pela literatura política.  

 Um desses pontos é o fato de que há uma dificuldade em compreender quais são as 

funções pertinentes à burocracia e as bases históricas para a escolha dos burocratas 

(NISKANEN, 1971).  Ramon e Sagrado, ao explicarem a função da burocracia, expõem 

também a teoria da burocracia e ao que a mesma se propõe: 

"Este punto supone la aceptación de que las instituciones burocráticas, o los 

burócratas, que son los encargados de realizar la provisión de bienes demandados 

por el sector público, actúan libres de cualquier motivación, limitándose a cumplir 

con precisión las indicaciones de los gobiernos (que pueden reflejar unos deseos 

democráticos e dictatoriales). Parece coherente que los burócratas traten de lograr 

sus propios intereses maximizando su función de utilidad. La teoría de la burocracia 

trata de explicar em comportamiento de la oferta del sector público y, concretamente, 

de las personas que trabajan en él, es decir, de los burócratas."
4

 (RAMON; 

SAGRADO, p 92)    

 

 Historicamente, a burocracia implantou-se nas sociedades ocidentais modernas em um 

processo universal, já que, quanto ao poder público, os Estados viram-se compelidos a 

utilizarem-se de meios diversificados de organização ao passo que suas empresas, bem como 

sua estrutura, se expandiram. Passaram a ser necessários maior especialização nas estruturas 

organizacionais e técnicas e até mesmo recursos humanos, por exemplo, para incrementar a 

produtividade e qualidade da atuação estatal, tendo em vista que no tocante aos níveis mais 

baixos de governo a transferência de atividades representaria melhoria fatídica na eficiência. 

(TULLOCK; SELDON; BRANDY, 2002, p. 57)  

                                                           
4
 Este ponto constitui aceitação de que as instituições burocráticas, ou os burocratas, que estão encarregados de fazer a 

provisão de bens demandados pelo setor público, agem livres de qualquer motivação, limitando-se a cumprir as 

indicações precisas dos governos (que pode refletir em desejos democráticos e ditatoriais). Parece lógico que os 

burocratas tentam alcançar seus próprios interesses para maximizar sua função de utilidade. A teoria da burocracia 

tenta explicar o comportamento da oferta do setor público e, especificamente, de pessoas que trabalham na mesma, ou 

seja, os burocratas." 

 

 



24 
 

 Além da necessidade de imposição de um novo modelo organizacional, trabalhos de 

Max Weber referentes à Sociologia da Democracia despontaram a Teoria da Burocracia, na 

década de 1940. 

 A burocracia, segundo Weber, influencia o poder público e agirá no domínio econômico 

privado apenas em avançadas instituições do capitalismo. O pensador destaca os elementos 

componentes da burocracia moderna:  

I. Existe o princípio de setores jurisdicionais estáveis e oficiais organizados, em geral, 

normativamente, ou seja, mediante leis ou ordenamentos administrativos. 

1. As atividades normais exigidas pelos objetivos da estrutura governada 

burocraticamente dividem-se de forma estável como deveres oficiais. 

2. A autoridade que dá as ordens necessárias para a alternância desses deveres é 

distribuída de forma estável e rigorosamente delimitada por normas referentes aos 

meios coativos, físicos, sacerdotais ou de outra espécie, do qual podem dispor os 

funcionários. 

3. O cumprimento normal e continuado desses deveres, bem como o exercício dos 

direitos correspondentes, é assegurado por um sistema de normas; somente podem 

prestar serviços aquelas pessoas que, segundo as regras gerais, estão qualificadas para 

tanto. 

 

 Ainda segundo Weber, o sistema burocrático tem como principais características: 

caráter legal das normas e regulamentos estabelecidos por escrito, ou seja, a legislação prevê 

como a organização funcionará, possibilitando padronização; comunicação escrita com cunho 

de comprovação e documentação; impessoalidade das funções e cargos, o que significa que os 

cargos previamente definidos podem ter seu titular alterado; hierarquia; rotinas e 

procedimentos; escolha dos ocupantes dos cargos mediante meritocracia; profissionalização do 

funcionário; e, por fim, previsibilidade no funcionamento. (QUEIROZ, 2013) 

 Com relação à característica meritocrática da Teoria da Burocraia, a necessidade de 

especialidade e tecnicidade, no preenchimento dos cargos públicos antes honoríficos ou 

hereditários, passou a ser regida pela igualdade entre os indivíduos, possibilitando que 

profissionais especializados passassem a ocupar cargos públicos. O funcionalismo estatal neste 

momento detinha como características a especialização e racionalidade.  

 A racionalidade, para Weber, incumbiria em os burocratas e funcionários cumprirem a 

função de execução de tarefas oficiais com o mais alto nível de perfeição  e objetividade. Para 

tanto teriam que eliminar influências emocionais, chamadas pelo autor de irracionais, 

trantando-se de uma desumanização das tarefas executadas pela buracracia.   
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Para o autor, seria uma característica peculiar da atividade burocrata virtuosa e 

favorável para o capitalismo.  

[A burocracia] desenvolve sua peculiaridade específica, bem vinda ao capitalismo, 

com tanto maior perfeição quanto mais se “desumaniza”, vale dizer, quanto mais 

perfeitamente consegue realizar aquela qualidade específica que é louvada como sua 

virtude: a eliminação do amor, do ódio e de todos os elementos sentimentais, 

puramente pessoais e, de modo geral, irracionais, que se subtraem ao cálculo, na 

execução das tarefas oficiais. (WEBER, Max, 1999, p.213) 

   

  O modelo de Weber afasta o político do burocrata realocando-os em polos e funções 

opostas. O político tem por papel enfrentar questões pela sua capacidade criativa, ao passo que 

o burocrata tem a função apenas de executar suas devidas atribuições e preocupar-se com o 

cumprimento de metas. (ARAGÃO, 1997. p. 109). 

 Vale assinalar que, ao lecionar sobre burocracia, Weber detinha como objetivo máximo 

a eficiência, com utilização da organização e padronização. Justamente o oposto do sentido 

mais conhecido e pejorativo
5
 dado para o termo burocracia, que diz respeito a formalismo 

excessivo e espírito corporativo da Administração Pública.  

 A eficiência está contida na Administração Pública, em molde de princípio fundamental 

e tem por núcleo "a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais impotante, a 

exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução de serviços 

públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional" (CARVALHO FILHO, 2013, p. 30).   

 Tal princípio traz consigo considerável importância, de forma que no caso da  

Constituição Brasileira, pela Emenda Constitucional 19/1998, o constituinte derivado o coloca 

em evidência de forma expressa no catup do artigo 37. O fato de um princípio, antes implícito 

na jurisprudência, obter destaque expresso via Emenda Constitucional, alertou quanto ao desejo 

de uma efetiva qualidade na atuação da administração direta e indireta. 

 José dos Santos Carvalho Filho, renomado doutrinador do ramo do Direito 

Administrativo brasileiro, ao apontar considerações referentes ao princípio da eficiência, 

menciona a desburocratização como meio de aplicação do referido princípio e anota: "Há 

vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, como o da produtividade, 

                                                           
5
 O sentido dado ao termo burocracia não é atual, tendo em vista já surgiu com certa conotação pejorativa, pois referia-

se ao corpo administrativo do Estado absolutista francês. (ARAGÃO, 1997, p. 108).  
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economicidade, qualidade, celeridade, presteza e desburocratização..." (CARVALHO FILHO, 

2013, p. 30).   

 Concernente ao contexto brasileiro, há exemplos na legislação que tratam de ponderar a 

burocracia e o princípio da legalidade. Veja-se a Lei 9784/1999 (art. 2º. § único, incisos VIII, 

IX  e XIII), reguladora do processo administrativo na esfera federal, ao elencar as formalidades 

aplicáveis no rito processual: 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: [...] 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados; 

IX – adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados; [...] 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação. [...] 

 

 Importante evidenciar, nos incisos VIII e IX,  a expressão "formalidades essenciais" e 

"adoção de formas simples. suficientes", ou seja, o que se persegue é que a formalidade não 

seja supervalorizada em detrimento do fim a que se propõem os processos administrativos. 

Garantido o direito dos administrados, com grau de certeza e segurança, qualquer formalidade 

que não essencial, passa a ser formalismo em excesso.  

 A mesma Lei também prevê, em seu art. 55, a possibilidade de convalidação dos atos 

que apresentem defeitos sanáveis desde que tal convalidação não lesione o interesse público e 

nem cause prejuízo para terceiros, demonstrando que o caráter legal das normas - primeira 

característica do modelo de burocracia weberiano anteriormente mencionada - será 

flexibilizado em nome do princípio da eficiência e efetividade do fim público.
6
 

 As chamadas disfunções do modelo weberiano, que seriam as imperfeições e 

imprevisibilidades, fatalmente ocorreriam, uma vez que, por mais racionalidade e caráter 

mecanicista que Werber propusesse, só pelo fato de seres humanos estarem encarregados da 

execução do modelo, já agrega imprevisilidade ao funciomanento organizacional.  

                                                           
6
 Como bem leciona Carvalho Filho (2013, p.32): Não há confusão entre eficiência, eficácia e efetividade. A primeira 

é referente ao modo que o agente público desempenhará a atividade administrativa. De outra forma, a eficácia dirige-

se aos modos e instrumentos empregados pelos agentes. A efetividade tem relação direta com o resultado obtido pela 

atuação administrativa.  
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  A atual configuração conta com novos fatores como gestão pública baseada na 

cooperação e não apenas na subordinação. 

 O modelo apresentado por Weber é apontado como mecanicista por alguns autores, 

demasiademente resistente às mudanças e atrelado aos regulamentos, ao passo que a burocracia 

ideal seria aquela passível de alteração mediante imperfeições e imprevesibilidades inevitáveis 

contidas na expansão das organizações. 

 Mesmo apresentando disfunções, há estudiosos que defendem a não ruptura com o 

modelo weberiano, apenas flexibilidade de forma a atender a demanda com maior rapidez e 

presteza do funcionalismo público, para ser de fato considerado eficiente. Sobre a flexibilização  

tem-se: 

A flexibilização do modelo burocrático implica a adoção – até mesmo, se necessário, 

a invenção – de formas mais adequadas, ágeis e criativas, para realizar os princípios 

de boa governança democrática, mas não a sua substituição. Entendemos, portanto, 

flexibilização tal como no sentido definido por Sennet (1996), ou seja, como 

aperfeiçoamento e não ruptura. Segundo Sennet, a flexibilização corresponde à sua 

gravitação em torno de um eixo e não ao seu abandono (AZEVEDO; LOUREIRO, 

2003, p. 43) 

 

 Para parte da doutrina que defende a flexibilição assinalada, a fundamentação atribui-se 

aos pontos que consideram bastantes positivos do modelo weberiano, como a segurança da 

padronização.  

 Ainda, as teorias acerca da burocracia construídas pela Public Choice, circundam estudo 

estre organizações públicas e privadas 

Evidencia-se que o governo não deve maximizar os interesses públicos sem uma prévia 

necessidade, mesmo porque há uma falha na estrutura organizacional já comprometida, 

conformando-se que, em determinadas áreas, o Estado simplesmente não consegue atingir a 

perfeição na atuação. (TULLOCK; SELDON; BRANDY, 2002, p. 54).  
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3  DISCRICIONARIEDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA E TOMADA DE DECISÃO   

 

O elemento da discricionariedade restará presente no ato administrativo nos casos em 

que a atuação da Administração Pública pode ser por ela escolhida, embora sempre calcada na 

legislação, em nome do princípio da legalidade. Tal escolha será motivada pela conveniência e 

oportunidade. 

 

Trata-se, portanto, de elementos subjetivos a serem avaliados pelos agentes 

administrativos, se tal decisão satisfaz o interesse público (conveniência) e se o momento é 

ideal para implantação de tal ato (oportunidade). (GASPARINI, 2003, p. 91) 

 

Desse modo, a atuação da Administração Pública, em casos pontuais, ver-se-á munida 

de uma dose de liberdade, delimitada pelo interesse público. As decisões tomadas de 

discricionariedade são intituladas pela doutrina administrativista brasileira ora de atribuição 

discricionária, ora de poder discricionário. (GASPARINI, 2003, p. 92)    

 Passa-se ao exame do controle dos atos tidos como discricionários e da interpretação da 

jurisprudência e doutrina com a finalidade de, mais à frente na presente pesquisa, definir os 

elementos limitadores da discricionariedade.  

Ainda, este capítulo desdobra-se sobre formas de redução de gastos públicos. Abordam-

se então situações em que a Administração Pública, dotada de uma dose de liberdade em sua 

atuação, acaba por  tomar medidas que desgastam demasiadamente o erário, tendo em vista que  

ainda não há procedimentos que a obrigue a adotar decisões comprovadamente menos 

dispendiosas.    
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3.1 Elementos Limitadores de Discricionariedade 

Como bem anota André Saddy, não se pode permitir a realização de atos imorais e 

contrários ao interesse público, à eficiência e à boa administração, apenas por receio de esbarrar 

na discricionariedade administrativa. (SADDY, 2009, p. 73) 

O desafio jurídico atual é trazer ao mundo dos limites à discricionariedade parâmetros  

positivos, ou seja, critérios de aplicação de determinada decisão, predeterminada, para 

a adoção de uma determinada decisão administrativa, caso contrário, não será 

possível, limitá-la perfeitamente. (SADDY, 2009, p. 137) 

 

André Saddy, citando David Duarte
7
, explica que a atuação administrativa pode ser 

realizada de formas diversificadas, podendo ser deônticas ou não-deônticas. Separar os 

conceitos de ambas não se diz por tarefa fácil, mas explica:  

Além das diferenças da inserção ou não no plano do dever ser, ou da produção ou não 

de alterações ao ordenamento, a distinção de ambas repousa na natureza diretiva ou 

não do discurso, onde se vê que o usa de linguagem diretiva expressa uma ação 

deôntica; e o não uso,  uma ação não-deôntica.  (SADDY, 2009, p. 59) 

 

Citando outra diferenciação, expõe ainda que aquelas atuações que depende de normas 

de competência são tidas como deônticas, tendo em vista que é característica da função 

administrativa. Distinguir a função administrativa em atuação deôntica ou não-deôntica divide 

as normas e decisões das demais atuações administrativas, como condutas técnicas, por 

exemplo. (SADDY, 2009, p. 59)  

O autor sobreleva a mais importante das diferenças entre as formas de atuação 

administrativa que é o fato da legalidade administrativa se aplicar apenas às ações deônticas. 

Quanto às não-deônticas explica não ser aplicável a legalidade, “exceto quando correspondam 

ao pressuposto de condutas abrangidas por normas de legalidade, isto é, quando sejam 

pressuposto de normas”. (SADDY, 2009, p. 60) 

Concernente à atividade vinculada, o controle pelo Poder Judiciário pode ser feito sem 

maiores embaraços, pois basta verificar a conformidade ou não do ato administrativo com a lei 

para decidir sobre a decretação ou não de nulidade. (TORRES, 2010, p. 4). Tal controle não é 

tão fácil no que se refere aos atos discricionários.   

                                                           
7
 DUARTE, David. A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa: a teoria da norma e a criação de 

normas de decisão na discricionariedade instrutória. Coimbra: Almedina, 2006, p. 327-336.  
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Sobre a discricionariedade, Saddy esclarece o que a doutrina alemã denomina de  

atrofiamento da discricionariedade ou redução da discricionariedade a zero 

(Ermessensreduzierung auf Null). Ocorre em situações em que a discricionariedade da norma, 

no caso concreto, deixa de existir diante das especificidades da situação. Acaba que o campo da 

discricionariedade em abstrato é mais amplo que o campo da discricionariedade em concreto. 

Devido a isto, não se deve buscar a limitação da discricionariedade apenas na normas a ela 

contrária, mas ampliar a investigação a alternativas válidas. (SADDY, 2009, p. 79) 

Sobre o conceito de discricionariedade Maria Sylvia Di Pietro leciona que o mesmo 

acompanhou as evoluções do Estado Moderno. Em tempos de monarquias absolutistas, 

representava apenas instituto atribuído às mesmas, sendo sinônimo de arbítrio próprio, 

portanto, não havia qualquer controle político dos atos administrativos por parte do Poder 

Judiciário (DI PIETRO, 2007, p.2) 

   A professora orienta que, com a instauração do Estado de Direito, a discricionariedade 

só era aplicada a pequena parcela de atos, mais propriamente aquela que dizia respeito às 

liberdades individuais. A Administração Pública continuaria a ser detentora do controle de seus 

atos. (DI PIETRO, 2007, p.2). 

Apenas a partir da transformação da aplicação da legalidade, foi possível um controle 

jurídico dos atos da Administração. A Administração que antes apenas atuava de forma a não 

contrariar a lei, passou agora a só atuar em conformidade com a mesma. Sobre a mudança, 

explica Maria Sylvia Di Pietro:  

Aplicava-se a doutrina da vinculação negativa, significando que a Administração pode 

fazer tudo que a lei não proíbe. E a lei só proíbe as coisas nocivas à sociedade, 

conforme constou expressamente no art. 5º da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789. Mais um avanço e a legalidade passou a abranger todas as 

atividades da Administração, adotando-se a doutrina da vinculação positiva, pela qual 

a Administração Pública só pode fazer o que a lei determina. Nesse passo, passou a 

ser vista como um poder pela doutrina da vinculação negativa, ou seja, a 

Administração poderia fazer tudo aquilo que a lei não lhe proibia. (DI PIETRO, 2007, 

p. 2) 

 

A autora segue o raciocínio de que, com a mudança do princípio da legalidade, muda-se 

também o conceito de discricionariedade, atentando para o positivismo jurídico. O positivismo 

de certa forma ocasionou discricionariedade mais abrangente, tendo em vista que a atuação da 

Administração pauta-se tão somente na lei em sentido formal, inexistindo quaisquer valores 
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subjetivos.  Tão logo, o Poder Judiciário apenas obtinha controle de questões formais da 

discricionariedade. (DI PIETRO, 2007, p.3) 

Na mesma orientação, segue André Saddy (2009, p. 58). A discricionariedade decorre 

unicamente do ordenamento, composto por normas. Assim o é por conta da legalidade 

administrativa, que estabelece exigências para o exercício da função administrativa.  (SADDY, 

2009, p. 141) 

Mais à frente, com o Estado Social de Direito, obteve-se o fortalecimento do Poder 

Executivo. Nesse período, o Poder Executivo ganhou força por meio da criação de seus atos 

normativos como leis delegadas, medidas provisórias e decretos-lei. Tem-se que a legalidade 

teve de abranger também a nova classe de atos normativos. Ao resumir a questão, a 

doutrinadora expressa que a legalidade, então, passou por duas alterações: primeiramente, 

passou a ter que incidir sobre atos normativos do Poder Executivo e também sobre a atuação da 

Administração Pública como um todo.  (DI PIETRO, 2007, p.3) 

Mesmo com a incidência mais abrangente da legalidade, o controle pelo Poder 

Judiciário ainda era puramente formal. Somente com a instalação do Estado Democrático de 

Direito, o controle judiciário manifestou significativas alterações. Tem-se que critérios 

axiológicos dos ordenamentos jurídicos foram adicionados. Di Pietro sustenta que foram 

somados à legalidade também os princípios implícitos e explícitos, exemplificando, o 

preâmbulo da CRFB Constituição da República Federativa do Brasil - juntamente com o seu 1º 

artigo. (DI PIETRO, 2007, p.3) 

Entende que a consequência dessa abrangência da legalidade reverteu em alterações 

também para o conceito de discricionariedade administrativa. Acredita que tal abrangência 

embaraçou a atuação da Administração, bem como sua discricionariedade e expõe que 

atualmente a discricionariedade representa duas ou mais alternativas de atuação perante o 

ordenamento jurídico e não somente perante a lei (DI PIETRO, 2007, p.3).  

Sobre o referido período Saddy anota que se representou sim pela legalidade, porém 

neste momento somada à legitimidade do poder, que era tida como a atuação do Estado ao 

encontro com a vontade da população. Portanto, os valores morais e sociais se sobrepunham.  

Cabe, contudo, esclarecimentos quanto à diferença entre discricionariedade 

administrativa e a chamada discricionariedade técnica. Tem-se conhecimento de que esta 



32 
 

última foi utilizada pela primeira vez na Escola de Viena em 1968 e dizia respeito aos atos que 

não possuem discricionariedade, porém, devido à alta complexidade técnica, entende-se que a 

discricionariedade seria bem-vinda. (DI PIETRO, 2007, p.4) 

Maria Sylvia Di Pietro bem acusa que o conceito de discricionariedade técnica se altera 

a cada país da Europa continental, oscilando bastante entre as margens de discricionariedade. 

Sobre o entendimento dos países europeus, expõe: 

Para alguns, o conceito indeterminado confere à Administração uma liberdade de 

opção; para outros, o emprego do conceito indeterminado, na lei, constitui mero 

problema de interpretação, cabendo à Administração a escolha da única solução 

correta. Sendo problema de interpretação, ao Judiciário é sempre possível apreciar o 

ato. Esse foi o entendimento que acabou por prevalecer nos tribunais administrativos 

alemães. (DI PIETRO, 2007, p.4-5) 

 

No direito comparado observa-se que a doutrina e jurisprudência espanhola acabaram 

por admitir a concepção mais restritiva, não cabendo discricionariedade nas questões de 

conceito indeterminado. Entende-se que incidindo no caso concreto, a qualquer questão de 

conceito jurídico indeterminado  restará apenas uma solução cabível – ainda que os enunciados 

jurídicos apresentem-se abrangentes e não taxativos. O processo que acaba por sofrer 

vinculação, tendo em vista que representa um processo de intelecto aplicado a realidades da 

sociedade, e, por tal, o aplicador não deteria de valoração subjetiva na aplicação.   A 

consequência, no que concerne a controle do Poder Judiciário, é o fato de que o juiz poderá 

apreciar de forma ampla a atuação da Administração. (DI PIETRO, 2007, p.5).  

Para explanação referente ao direito italiano Maria Sylvia Di Pietro recorre ao 

doutrinador Renato Alessi (1970, apud DI PIETRO, 2007, p.5). Para a doutrina italiana a 

discricionariedade administrativa adentrará em questões de interesse público e que disponham 

tão somente de critérios administrativos, citando como exemplo a concessão de licenças.  De 

outro lado, fazendo menção à discricionariedade técnica, expõe: 

(...) existem casos em que a referida apreciação exige a utilização de critérios técnicos 

e a solução de questões técnicas que devem realizar-se conforme as regras e os 

conhecimentos técnicos, como, por exemplo, quando se trata de ordenar o fechamento 

de locais insalubres, ordenar a matança de animais atacados de enfermidades 

infecciosas, ordenar o fechamento de um estabelecimento em que se exerça uma 

atividade perigosa sem meios suficientes de proteção, ordenar a construção de uma 

ponte, adotar certo tipo de aeronave.”  (DI PIETRO, 2007, p.5) 
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Nesses casos, a solução dependendo de os conceitos técnicos estarem de acordo ou não 

com fundamentos do direito administrativo. Quando há vinculação, haverá também o juízo de 

valor, caso contrário, será ele dispensado.  Duas situações distintas em que há essa vinculação: 

quando, com base em dados fornecidos por órgão técnico, a  Administração deve, no 

caso concreto, decidir fazendo uma apreciação em consonância com critérios 

administrativos de oportunidade e conveniência. Por exemplo: um órgão técnico 

manifesta-se no sentido de que um prédio ameaça cair; à Administração cabe resolver se 

essa ameaça representa ou não  perigo para o interesse público, de modo a exigir ou não 

a demolição; nesse caso, a questão técnica fica absorvida pela questão administrativa; b) 

em outros casos, a decisão baseia-se em critérios administrativos, embora considerando 

também aspectos técnicos; por outras palavras, a Administração tem que escolher os  

meios técnicos mais adequados para satisfazer ao interesse público. Exemplo: a escolha 

de critérios técnicos para a construção de uma obra pública. (DI PIETRO, 2007, p.6) 

 

Em ambas as situações supracitadas de discricionariedades técnicas, há a constituição de 

genuína discricionariedade uma vez que a Administração sempre perseguirá o interesse 

público. Por tal motivo, não haverá vinculação aos critérios técnicos. O órgão técnico 

manifestando-se e a Administração impedida de valorar o consequência do fato ao interesse 

público, restará a decisão técnica previamente contida em lei. A exemplo de deterioração de 

alimentos. Uma vez constatada a deterioração, a Administração está incumbida de destruí-la, 

sem valoras as consequências ao interesse público. (DI PIETRO, 2007, p.6). 

Foram apresentados casos onde a conveniência e oportunidade não podem ser 

apreciadas, o que faz com que não faça dessa modalidade uma discricionariedade propriamente 

dita. É o que sustenta Maria Sylvia Di Pietro, explicando que se de um lado a 

discricionariedade administrativa, como explanado, compõe-se de duas ou mais alternativas 

presentes na lei, de outro na discricionariedade técnica ou discricionariedade imprópria tal 

liberdade não existe, pois a solução será tomada de acordo com critérios técnicos. (DI PIETRO, 

2007, p.6) 

Ainda no direito comparado, no direito francês o Conselho de Controle faz três 

modalidades de controle, quais sejam: a) o controle classificado como mínimo e que 

corresponde ao controle somente das matérias de fatos, verificando se existiram; b) o controle 

normal, no qual se verifica se a qualificação jurídica dos fatos está adequada; e por fim, c) o 

controle classificado como o máximo que é aplicado apenas em casos excepcionais onde a 

Administração está autorizada a afastar a aplicação do princípio da legalidade – seriam casos de 

situações totalmente anormais, porém necessárias para o interesse público. Para esta última, é 

aplicado o princípio da proporcionalidade dos meios aos fins. (DI PIETRO, 2007, p.7) 
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Esclarece-se a seguir a segunda classificação, qual seja, o controle normal: 

Nesse tipo de controle, o Conselho de Estado examina as noções imprecisas com que 

o legislador designa o motivo do ato administrativo, como imoralidade, interesse para 

a ordem pública, perigo para a saúde pública, declaração de urgência em uma 

desapropriação, existência de um sítio pitoresco, ruptura do equilíbrio biológico; nos 

casos em que a decisão administrativa se baseia em dados técnicos ou científicos, 

como na definição da  natureza tóxica de um produto ou da qualidade de um vinho por 

órgão especializado, o Conselho de Estado só exerce o controle para anular a decisão 

administrativa se houve um erro manifesto. (DI PIETRO, 2007, p.7) 

 

O Conselho de Estado Francês adota a teoria de que em casos de erros manifestos, 

perceptíveis até pelos não peritos, excluir a apreciação judicial seria promover o arbítrio. (DI 

PIETRO, 2007, p.7). 

Com relação ao entendimento norte-americano, o ponto importante é que sua 

interpretação resultou em matéria de agências reguladoras, delimitando suas competências e 

função normativa. Função esta quase legislativa, nas palavras da doutrinadora, uma vez que hão 

de ser respeitadas como se leis fossem, mas em questão de hierarquia encontram-se abaixo das 

leis, sendo invalidadas pelo Poder Judiciário quando necessário. (DI PIETRO, 2007, p.7). 

“Algumas ideias constituíram os pilares do modelo das agências reguladoras norte-

americanas (regulatory agency – agências com funções reguladoras): a) a ideia de 

especialização; b) a ideia de neutralidade; e c) a ideia de descentralização técnica.” ((DI 

PIETRO, 2007, p.9), que passam a ser explicadas. 

Primeiramente, é interessante a ideia de especialização uma vez que a mesma inspirou 

também a criação das instituições de Administração Indireta, tendo em vista que o Estado 

começou a expandir-se e a assumir questões de bem-estar social de alta complexidade  e de 

variedade muito diversificada. Diante de tamanha variedade de assuntos e atribuições, melhor 

foi a especialização dos entes dos seus três Poderes, cujas atribuições são limitadas e 

representam apenas uma parcela dos respectivos poderes (DI PIETRO, 2007, p.9). 

Em momento posterior, o foco de interesse foi deslocado das agências de forma interna 

para o interesse público. Se antes a preocupação era especialização das agências, passou a 

ocorrer a integração de diversos conhecimentos e ciências. As agências reguladoras passaram a 

atuar de acordo com a política governamental assim como sofrer controle  do Poder Executivo. 

(DI PIETRO, 2007, p.10). 
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Por outro lado, a neutralidade diz respeito influência política. Ou seja, inicialmente as 

agências reguladoras obtinham funções estabilizadas e não estão subordinadas ao Chefe do 

Executivo. Portanto, só poderão perder tais funções mediante leis. Mais adiante, foram somadas 

influências políticas o que acarretou em desconfiança em relação às agências. Aumentou-se o 

rigor quando aos procedimentos administrativos em prol da transparência.  (DI PIETRO, 2007, 

p.9). 

E a última ideia, a de descentralização técnica, expressa que os atos das agências 

reguladores, mesmo que apenas regulatórios, possuem discricionariedade técnica, não sendo 

submetido a controle judicial, salvo se vidente arbitrariedade ou comportamento contrário a lei 

(DI PIETRO, 2007, p.9). 

Contudo, não foi diferente com esta última ideia que também sofre alteração ao longo 

dos anos, como bem anota Maria Sylvia Di Pietro: 

Com relação à chamada discricionariedade técnica, que levava a excluir do controle 

judicial os aspectos técnicos da decisão e, inclusive, da matéria de fato, também foi 

afetada pela ampliação do controle judicial sobre os atos das agências. Para isso 

concorreu a aplicação dos princípios da motivação, da racionalidade e razoabilidade 

dos atos normativos (devido processo legal em sentido substantivo) e da 

proporcionalidade da medida em relação aos fins contidos na lei. E é importante 

ressaltar que a ampliação do controle judicial se deu tanto em relação à adjudication 

(decisão do caso concreto) como à regulation (ato normativo).  (DI PIETRO, 2007, 

p.10). 

 

Após comentários acerca da discricionariedade técnica no direito comparado, passa-se a 

anotar e refletir o assunto no direito brasileiro mediante estudo doutrinário.  

Para iniciar a apreciação da questão no direito brasileiro, cabe destacar que no Brasil a 

doutrina divide a discricionariedade técnica em dois prismas. O primeiro com relação aos atos 

administrativos propriamente ditos; e com relação a atos normativos de órgãos da 

Administração Pública tanto direta quanto indireta.  (DI PIETRO, 2007, p.11). 

 Maria Sylvia Di Pietro expõe que quanto ao primeiro prisma não há doutrina uniforme, 

sendo duas correntes a divergirem:  

a) a dos que entendem que, se a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados, a 

Administração tem que fazer um trabalho de interpretação que leve à única solução 

válida possível; nesse caso, cabe ao Poder Judiciário, como intérprete máximo das 

leis, rever e corrigir essa interpretação; b) a corrente que entende que o emprego, na 

lei, de conceitos jurídicos indeterminados pode ou não gerar discricionariedade, 

dependendo do tipo de conceito e da sua aplicação diante dos casos concretos. (DI 

PIETRO, 2007, p.12). 
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Com relação à discricionariedade técnica, o entendimento norte-americano vem sendo 

adotado, na medida em que se deixam conceitos indeterminados para que sejam definidos pelos 

entes da Administração – e são enumerados exemplos como o Banco Central, Secretaria da 

Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, entre outros (DI PIETRO, 2007, p.12). 

Para o caso brasileiro, há espaço na CRFB para que tanto o Chefe do Executivo 

regulamente quanto os Ministérios e órgãos reguladores. Igualmente, a discricionariedade 

técnica  de agências reguladoras, bem como qualquer outro ente que venha a ter função que as 

substituía,  só pode ser incluída na CRFB. Isto porque discricionariedade técnica não se trata de 

liberdade de escolha de atuação para a Administração, ou seja, na discricionariedade técnica 

não há decisão política. (DI PIETRO, 2007, p.13) 

Ao final de seu apontamento sobre discricionariedade técnica,  Maria Sylvia Di Pietro 

conclui que é vedado às agências imporem, unilateralmente, regras de conduta ou quaisquer 

normas que alterem a ordem jurídica e direitos individuais, pois nunca terão função legislativa. 

Até mesmo porque há de se preservar a legalidade e a segurança jurídica. (DI PIETRO, 2007, 

p.17) 

Principalmente, não podem as agências baixar normas que afetem os direitos 

individuais, impondo deveres, obrigações, penalidades ou mesmo outorgando 

benefícios, sem previsão em lei. Trata-se de matéria de reserva de lei, consoante 

decorre do artigo 5º, inciso II, da Constituição.  (DI PIETRO, 2007, p.17) 

 

ARAGÃO, Alexandre Santos de Aragão também faz apontamentos acerca da 

necessidade da especialização técnica relacionada à eficiência: 

(...) merece menção a relação entre eficiência e a especialização técnico-setorial 

crescentemente presente no Direito Público contemporâneo , “tecnicidade relacionada 

com a especificidade diferentes atividades a serem disciplinadas, que necessitam de 

normas pontuais, remetidas à autonomia de órgãos técnicos, o que assegura  de 

organização de setores específicos, assegurando a flexibilidade e a permeabilidade às 

exigências da sociedade econômica.  (ARAGÃO, p. 36) 

 

Idealizando a melhor forma de limitação à discricionariedade, André Saddy remonta, ao 

legislador, a responsabilidade de impor parâmetros de controle de forma a viabilizar os limites 

da discricionariedade; ao Poder Executivo, a criação de precedentes vinculantes para suas 

decisões; e o mesmo para o Judiciário, no que tange aos precedentes. (SADDY, 2009, p. 157).   
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3.2 FORMA DE REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS 

Cabe evidenciar, junto ao capítulo relativo à discricionariedade, a redução de gastos 

públicos tendo em vista a necessidade de preservação da responsabilidade fiscal em 

contraponto com transparência da aplicação do orçamento público. Atualmente, aumenta a 

preocupação cada vez mais com a performance e eficiência do setor público.   

Interessante salientar que tão importante saber quanto o Estado gasta no provento de 

bens e serviços, é conhecer dos reais resultados e a qualidade destes gastos e se, porventura, o 

mesmo resultado poderia ser obtido com menores ônus, quiçá, danos ao Erário. (REZENDE; 

CUNHA; BEVILACQUA, 2010, p. 2) 

Ainda, a Escolha Pública tenta demonstrar que gastos públicos são desordenadores e 

ineficientes, ainda que representem o auto interesse dos eleitores.  

Soma-se a questão, por parte dos eleitores, que a decisão por votar em determinado 

representante por vezes não inclui seus programas e ações de governo, que por vezes tem alta 

rotatividade em seu corpo diretivo o que dificulta a gestão de negócios públicos, a longo prazo. 

E por parte dor governantes, como bem enfatiza a public choice, “ele opta pelos interesses mais 

organizados e presentes em detrimento dos interesses difusos da população – escolhendo 

também mais o curto do que o longo prazo”.  (BRUNET; BERTÉ, BORGES, 2012, p.6)  

Em questão de gastos públicos, tanto a eficiência quanto a economicidade, ambos 

contidos na Lei Magna, devem ser princípios aplicados. Tiago Bitencourt David, ao tratar da 

eficiência e aplicação da Análise Econômica do Direito, observa: 

Assim, o ponto central na aplicação da Análise Econômica do Direito em relação às 

políticas públicas é delimitar um conceito de eficiência adequado à Constituição 

Federal e comprometido com o bem-estar e não com a criação de riquezas, ao 

contrário do que deve ocorrer no âmbito privatista. (DAVID, 2010, p. 11) 

 

Nesse passo, o princípio da economicidade está ligado ao princípio da eficiência, pois 

exige atuação da Administração mais conveniente e eficiente, porém, no âmbito de recursos 

públicos. O princípio da economicidade é o cunho patrimonial do princípio da eficiência, 

portanto. (ARAGÃO, p. 38).  
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Fernando Luiz Abrucio (2007) ao pesquisar o assunto conclui que serão necessários 

quatro alicerces para que haja uma reforma brasileira no que tange aos gastos públicos. São 

eles: profissionalização, eficiência, efetividade e transparência/accountability. 

Iniciando a explanação pela profissionalização da burocracia, o objetivo há de ser a 

modernização. Entende-se que esta deveria ser aplicada ao maior patamar governamental 

necessariamente para que haja a melhor promoção das políticas públicas. (ABRUCIO, 2007)  

Interessante é a ideia de preencher os cargos públicos com uma parcela de pessoas 

estranhas às máquinas públicas; em função de esta integração poder trazer profissionais capazes 

de incorporar novas técnicas e  estratégias, o que já tem sido providenciado e incorporado pela 

Administração, contudo falta-lhe ainda transparência neste processo de integração. 

(ABRUCIO, 2007) 

A profissionalização também engloba a capacitação dos servidores que já estão no cargo 

público, o que ainda não foi aplicada de forma determinante. Quanto à estratégia a ser tomada 

neste tipo de aprimoramento dos servidores, Abrucio anota: 

Diante das enormes desigualdades da federação brasileira, a União terá de ser indutora 

e parceira dos estados e municípios neste processo de remodelagem da burocracia. A 

favor deste último argumento, cabe lembrar um dos paradoxos básicos das políticas 

públicas no Brasil: elas são, em sua maioria, realizadas no plano local, exatamente 

onde as capacidades gerenciais e burocráticas são menos desenvolvidas. (ABRUCIO, 

2007).   

O segundo alicerce mencionado, qual seja, a eficiência, para Fernando Luiz Abrucio  é a 

chave para a mudança em questão orçamentária. Atualmente, a questão apresenta-se com um 

descompasso entre política e planejamento geral e o orçamento anual. (ABRUCIO, 2007) 

Fernando Luiz Abrucio entende também que grande fatia de gastos obrigatórios tem 

como fundamento o “emendismo parlamentar”, pois a emenda acaba por se tornar um meio dos 

parlamentares obterem parcela do poder em questões orçamentárias. (ABRUCIO, 2007).  

Esses dois aspectos unidos, ou seja, o descompasso entre plano anual e plano a longo 

prazo e o acúmulo de emendas por parte dos parlamentares, resultam na impossibilidade de o 

Poder Legislativo traçar políticas governamentais certeiras e programáticas. (ABRUCIO, 

2007). 

Quanto ao Poder Executivo, este obtém grande liberdade no processo orçamentário e 

por vezes torna-se abusivo e volumoso devido a sua autonomia. Mesmo que controlado pelo 
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Ministério da Fazenda, esta pouco se arrisca a monitorar o que ocorre pontualmente em cada 

política pública.   (ABRUCIO, 2007). 

Ora, metas governamentais só podem ser efetivamente perseguidas, com 

monitoramento e avaliação adequados, se houver certa regularidade na alocação das 

despesas públicas, algo que o contingenciamento torna muito difícil, reduzindo, 

assim, as chances de aumentar a eficiência da máquina pública. (ABRUCIO, 2007). 

Quanto à efetividade, esta será o alicerce principal para que se objetive a gestão de 

longo prazo. O autor exemplifica: “o norte da efetividade é reduzir a criminalidade, e não 

multiplicar presídios.” (ABRUCIO, 2007) A efetividade de uma ação é mensurada de acordo 

com o impacto ocasionado, o que não ocorre com a eficiência. Como o que se espera e se busca 

de boa gestão são resultados, a efetividade é o instrumento próprio para conduzir a 

Administração Pública.   

Cabe estimular também ações intersetoriais, de forma a destruir o modelo 

administrativo fragmentador, aumentando a aliança entre políticos e burocratas. O 

fracionamento de órgãos, em ministérios ou secretarias, significa concentração de poder em 

determinadas áreas, criando monopólio de poder. O governo não pode ter como organização 

vários segmentos em separado, sem interligação, “como se fossem "caixinhas" com pouca 

comunicação entre si”. (ABRUCIO, 2007) 

A transparência é ultimo alicerce para a reforma. A Administração Pública só exercerá 

eficiência e efetividade se controlada e cobrada para tal.  

Aumentar a transparência e a responsabilização do poder público constitui o último eixo 

estratégico desta agenda de reformas. Nos últimos anos, muito se avançou no Brasil em termos 

de democratização do Estado. Mas é necessário aprofundar este processo, pois a administração 

pública brasileira só será mais eficiente e efetiva caso possa ser cobrada e controlada pela 

sociedade. (ABRUCIO, 2007) 

3.2.1 Princípio da Eficiência da Constituição e sua adoção na gestão do transporte 

Nas palavras de Maria Sylvia Di Pietro, sobre o princípio da eficiência: 

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 

considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o 

melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados 

na prestação do serviço público. (DI PIETRO, 2010, p. 83)  
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O princípio da eficiência tornou-se expresso para o direito brasileiro apenas com o 

advento da Emenda Constitucional 19 de 1998, a chamada Reforma Administrativa, que dispôs 

sobre o princípio, vinculando-o à Administração, direta e indireta de qualquer um dos três 

poderes, juntamente com os demais princípios já antes contidos no mesmo artigo, ou seja, os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37 da CRFB). 

O princípio da eficiência passou a ser expresso na legislação constitucional com a 

Reforma Administrativa em razão de sua importância para a reestruturação do Estado que 

instalava, já que influencia diretamente na atuação estatal: “O momento sinalizava para a 

necessidade de dispositivos constitucionais permanentes, que precisavam incorporar a 

eficiência para superar a estagnação da Administração Pública” (ANDRADE, p. 5). 

Andrade, na Justificativa da Emenda Constitucional 19/98, destaca a eficiência como 

necessária para alcance dos resultados esperados pela Reforma Administrativa. Agregar a 

eficiência como principio regente da administração significa o Estado gerar mais benefícios, 

mediante prestação de serviços, em respeito ao contribuinte. (ANDRADE, p. 5) 

Há na doutrina administrativista brasileira quem faça severas críticas à inserção do 

princípio da eficiência ao art. 37 da CRFB, pensadores como Fábio Konder Comparato e Celso 

Antônio Bandeira de Mello. Bandeira de Mello (2007, apud ANDRADE, p. 6) elucida que a 

eficiência é de difícil controle e nada mais seria do que o princípio da boa administração, que o 

direito já cuidava muito anteriormente como explicitação da efetividade.  

Em outro sentindo, há a parcela doutrinária que entende que tornar a eficiência expressa 

na Constituição deu ao princípio antes implícito aplicação induvidosa de forma que não possa 

ser afastada. Ou seja, fica resguardada a sua incidência na atuação da Administração Pública, 

direta e indireta. (ANDRADE, p. 7) 

Com relação à eficiência para os adeptos da análise econômica do direito, o conceito 

não é unanime, porém, pode-se sentir em evidência o problema da eficiência quando: “ a) não 

se pode gerar a mesma quantidade de produção com um custo menor, ou; b) não se pode 

aumentar a produção com o mesmo custo.” (DAVID, 2010, p. 9)  

Ainda, a eficiência não é apenas uma forma de obtenção de aumento de lucro, e sim a 

forma de melhor atuação do Estado para o interesse público, com a maior realização prática 
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possível das finalidades existentes no ordenamento, isto com o menos ônus possível. 

(ARAGÃO, p. 29) 

A Lei 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de mobilidade 

urbana, aponta a eficiência como um dos princípios fundamentais, conforme previsto no 

seguinte texto legal:  “art. 5º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 

seguintes princípios: IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de 

transporte urbano;” 

Novamente a efetividade reaparece, desta vez expressa tendo em vista seu viés com o 

impacto e o resultado ocasionado.  

Ainda no que tange à legislação, vale apontar o Decreto N.º 3.893/81, do Departamento 

de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, que regula o transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros dentro do Estado; no seu art. 100 prevê-se a 

necessidade de eficiência no serviço público que será prestado por quem autorizado for.  

Art. 100 - as operadoras autorizadas ficam obrigadas a apresentar ao DETRO/RJ, 

nas épocas, condições e formas a serem estabelecidas por instruções, os elementos 

necessários ao controle de tráfego nas estradas de rodagem e a fiscalização das 

condições de segurança técnica do veículo a fim de garantir a necessária eficiência 

do serviço público.  

Quanto à prestação dos serviços de transporte urbano, cabe ao Estado promovê-la com 

qualidade para seus cidadãos, independentemente de ser prestado por ente da Administração, 

direta ou concessionário/permissionário. A prestação deve ser célere e objetivar a perfeição. 

(ANDRADE, p. 7) 

O dever de eficiência impõe a mais a adoção de medidas mais convenientes, como 

aplicação adequada e transparente dos recursos públicos sob o ponto de vista 

econômico, o que envolve preços de acordo com o mercado, tempo razoável, mão de 

obra compatível com a natureza dos serviços, gastos de materiais sem 

esbanjamentos e outros aspectos que deverão ser obrigatoriamente observados na 

prestação de serviços públicos, diretamente ou por terceiros, concessionários ou 

permissionários. (ANDRADE, p. 7) 

A prestação de serviços públicos, nisso inclui-se o transporte urbano, seguindo as 

diretrizes já expostas, não pode também ser paralisada de forma injustificada tendo em vista o 

prejuízo que isto representa para terceiros. A atividade tem que ser exercida de forma a ser 

permanente. (ANDRADE, p. 10) 
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A eficiência também diz respeito à tecnologia do serviço, ou seja, o prestador tem de 

manter seus equipamentos e instalações modernos e condizentes com a boa prestação de 

serviço, caso contrário estará sujeito a sanções estabelecidas no contrato administrativo. 

(ANDRADE, p. 10) 

Contudo, o quadro brasileiro, que se apresenta referente à eficiência, é de inobservância 

por parte da Administração, contradizendo o modelo de direito e liberdade fundamentais. Por 

isso, o princípio da eficiência teve seu melhor momento com a Emenda Constitucional 19 de 

1998, que impunha o aparelhamento estatal e melhorias da prestação de serviços. (ANDRADE, 

p. 10) 

Quanto ao transporte urbano e coletivo, logo abaixo quadros ilustrativos demonstrarão a 

porcentagem dos meio utilizados, bem do uso do transporte coletivo no mundo e no Brasil, 

respectivamente, por meio de divisão modal. Observando ambas as Figuras 1 e 2 pode-se 

comparar a mobilidade mundial e a brasileira.  

 

Figura 1
8
 

                                                           
8
 FERREIRA, p. 6 
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Figura 2
9
 

Anota-se que a porcentagem referente a ônibus, no segundo gráfico, no qual ilustra a 

média brasileira, é relativa aos ônibus urbanos e metropolitanos em cidades que têm população 

de mais de 60 mil habitantes.  

Observando as ilustrações demonstrativas observa-se que, comparando com a média 

mundial, o Brasil encontra-se muito aquém e atrasado no tocante a transporte coletivo.  

Alarmante é a porcentagem de viagens a pé, ficando evidente que o transporte urbano 

não está a serviço da população e muito menos se encontra devidamente disponível e bem 

distribuído pelo país.  

Sabe-se que, principalmente no interior dos Estados, a população não conta com serviço 

publico de transporte e realmente faz suas viagens e itinerário a pé.  

Especificamente no Brasil fez o levantamento das viagens ocorridas e, atestado logo 

abaixo com a ilustração, dentre a utilização de motorizados, o transporte individual ainda é o 

maior responsável pelo meio de locomoção dos brasileiros, ficando claro que, se possível e com 

condições para tal, a população não se utiliza dos meios de transporte coletivo. 

  

                                                           
9
 FERREIRA, p. 7 
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Figura 3
10

 

 

Quanto a região metropolitana do Rio de Janeiro, tem-se que a mobilidade urbana é o 

aspecto do bem estar da população mais defasado,  segundo o Observatório de Metrópoles.11 

Abaixo, mostra-se a ilustração do IBEU -  Índice de Bem-Estar Urbano da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, seguida a qualidade da mobilidade urbana.  

 
                                                           
10

 FERREIRA, p. 8  
11

 O Observatório Metrópoles – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia consiste na reunião de 159 

pesquisadores  e 59 instituições dos campos universitário, com a coordenação geral do IPPUR - Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Figura
12

 

 

Figura
13

 

 

O IBEU é determinado por cinco indicadores: mobilidade urbana; condições ambientais 

urbanas; condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos; 

infraestrutura urbana. 

Os indicadores são retirados do censo demográfico do IBGE. O IBEU local trata de uma 

comparação em metrópoles, permitindo avaliar as condições urbanas da população, com 

resultados variantes de uma escala de 0 a 1. (OLIVEIRA; NERY, 2010, p. 2) 

A região metropolitana do Rio é composta por 20 municípios e apenas 27% de sua área 

possui IBEU alto, correspondente a uma condição de bem estar boa ou muito boa. (OLIVEIRA; 

NERY, 2010, p. 3) 

Quanto à figura representando a mobilidade urbana, ficou constatado que:   

As áreas que apresentaram melhores índices de mobilidade urbana estão situadas em 

Copacabana (0,983);Humaitá (0,9783) e Rio Comprido(0,9782), pertencentes ao 

município do Rio de Janeiro. As áreas que apresentaram os piores índices estão 

localizadas nos municípios de:  Japeri (com índices que variaram de 0,001 a 0,063) e 

Queimados (com índices que variaram de 0,069 a 0,129) (OLIVEIRA; NERY, 

2010, p. 4) 

                                                           
12

 OLIVEIRA; NERY, 2010, p. 3 
13

 OLIVEIRA; NERY, 2010, p. 4 
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3.3 TOMADAS DE DECISÃO E O MEIO AMBIENTE – CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Destaca-se inicialmente a importância da observância da sustentabilidade na escolha de 

políticas públicas.  

Na legislação, o desenvolvimento o meio ambiente e a sustentabilidade são expressos 

em termos de mobilidade urbana. Vide Lei nº 12.587/2012, em seu art. 7º, inciso IV:  

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: IV - 

promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades.  

 A lei ambiciona instituir diretrizes para a melhoria da mobilidade urbana nas 

cidades brasileiras. A lei tende a priorizar o transporte por meio de não motorizados sobre os 

motorizados; e o transporte coletivo sobre o transporte individual.  

Como visto nos gráficos ilustrativos anteriores, a população brasileira no que tange a 

veículos motorizados, mais se utiliza do transporte individual do que o coletivo. O aumento 

demasiado do contingente de veículos, além de desservir a mobilidade urbana das cidades com 

grandes congestionamentos, degradam o meio ambiente e o impactam, posto que amentam a 

poluição do ar. Tais consequências negativas acabam por diminuir a qualidade de vida nas 

cidades e influencia também negativamente a economia.  

Os principais problemas nas cidades, relacionados à mobilidade urbana são: 

congestionamentos; conflitos entre diferentes modos de transportes; redução na 

segurança para pedestres; eliminação de parte de áreas verdes visando ampliar espaços 

para circulação e estacionamentos de veículos; aumento no número de acidentes de 

trânsito e nos níveis de poluição sonora e do ar. Tais impactos comprometem, de 

alguma forma, a sustentabilidade urbana, a mobilidade, a acessibilidade, e o conforto 

espacial e ambiental, causando queda na qualidade de vida citadina. (ALVES; RAIA 

JUNIOR p. 3) 

 

A gestão do espaço urbano ideal é aquela promovida por agentes em interlocução. Os 

gestores da área de transporte devem por bem articular ações juntamente com os gestores e 

responsáveis pelo uso e ocupação do solo urbano. Destarte, há a criação de expansão urbana 

ordenada e adequada, propiciar a mobilidade e deslocamento. A expansão ordenada também é 

oportuna tendo em vista que acarreta na descentralização da economia, sendo a mesma melhor 

distribuída. A sustentabilidade traz, em seus princípios, ações redutoras da poluição do meio 

ambiente urbano. (ALVES; RAIA JUNIOR p. 3). 
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Para sustentabilidade, existem duas definições. A primeira tende a preocupar-se com o 

bem estar da sociedade atual também da futura. Por segunda definição envolve os impactos e as 

políticas públicas, envolverá transporte e formas de uso do solo urbano. (CAMPOS, p. 2) 

Transporte e mobilidade urbana, na percepção da sustentabilidade poderá ser alcançada 

por dois caminhos, segundo Vânia Campos: 

Um relacionado com a adequação da oferta de transporte ao contexto socio-

econômico e outro relacionado com a qualidade ambiental. No primeiro se enquadram 

medidas que associam o transporte ao desenvolvimento urbano e a equidade social em 

relação aos deslocamentos e no segundo se enquadram a tecnologia e o modo de 

transporte a ser utilizado. (CAMPOS, p. 1) 

 

Diante da sustentabilidade, a European Enviromental Agency14- EEA, bem observou 

que para atender as necessidades dos habitantes de determinadas cidades, não pode-se haver 

demandas locais insustentáveis. Observa-se que para suplantar uma cidade urbana atualmente 

faz-se necessário uma área total muito maior. O impacto causado pelas cidades ultrapassa os 

limites da mesmo.  

 
A agência europeia citada, releva cinco princípios norteadores de sustentabilidade:  

 
1.Capacidade Ambiental, as cidades devem ser projetadas e gerenciadas dentro dos 

limites impostos pelo seu ambiente natural.  

2.Reversibilidade – as intervenções planejadas no ambiente urbano devem ser 

reversíveis tanto quanto possível de forma a não por em risco a capacidade da cidade 

de se adaptar a novas demandas por mudanças nas atividades econômicas e da 

população sem prejudicar a capacidade ambiental  

3.Resistência (ou Resiliência) – uma cidade resistente é capaz de se recuperar de 

pressões externas. (CAMPOS, p. 2) 

 

4.Eficiência – obter o máximo de benefício econômico por cada unidade de recurso 

utilizado (eficiência ambiental) e o maior benefício humano em cada atividade 

econômica (eficiência social)  

5.Igualdade – igualar o acesso às atividades e serviços para todos os habitantes, isto é 

importante para modificar o insustentável modelo de vida devido a desigualdade 

social. (CAMPOS, p. 2) 

 

                                                           
14

 Agência Europeia de Meio Ambiente.  
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Aplicando dos princípios supracitados, a EEA precisou metas para caracterizar uma 

cidade sustentável. São alguns: “Minimizar o consumo de espaço e recursos naturais; 

racionalizar e gerenciar eficientemente os fluxos urbanos; proteger a saúde da população 

urbana; assegurar igualdade de acesso a recursos e serviços; manter a diversidade social e 

cultural”. (CAMPOS, p. 2) 

Em um contexto sócio econômico, a sustentabilidade nas cidades pode ser vista por 

meio de políticas públicas uso e ocupação do solo e transporte urbano. Há a necessidade de 

promover acesso aos bens e serviços de forma a atender toda a população, mantendo ou 

melhorando a qualidade de vida, assim como não prejudicando a geração seguinte. (CAMPOS, 

p. 4) 

Ainda tendo por visão a questão socioeconômica, algumas ações põem em prática os 

objetivos da sustentabilidade de meio ambiente. Essas ações recaíram sobre a economia e a 

mobilidade urbana.  

Combinar políticas de tarifação de transporte público e uso de automóvel refletindo os 

custos externos causados e com diferenciação em relação a hora de pico e fora do 

pico, tanto quanto, em áreas congestionadas e não congestionadas.  

Direcionar os programas de investimento em transportes para as mudanças que 

possam ocorrer na demanda devido às políticas de ação anteriormente descritas e 

especialmente com relação ao aumento da demanda por melhores transportes 

públicos, ou seja, mais rápidos e com melhores serviços.  

Desenvolver um plano de uso do solo dando suporte a necessidade por novas 

moradias próximas as áreas centrais, em cidades satélites ou ao longo de corredores 

bem servidos de transporte público, além da crescente necessidade e oportunidade de 

utilizar o transporte público. (CAMPOS, p. 4) 

 

Algumas destas estratégias cerceiam a ocupação urbana, como por exemplo, 

proximidade de corredores e estações de transporte público e adequação das vias públicas. De 

outro lado  são estratégia ligadas à mobilidade sustentável, mas que o núcleo é o pode  público, 

a exemplo de a oferta de um transporte público eficiente e com tarifa condizente  com o serviço 

prestado. (CAMPOS, p. 5) 

As estratégias tanto no voltadas para o setor socioeconômico, como para o poder 

público acabam por incentivar o uso do transporte público em contraponto que reduzem a 

utilização dos carros, consequentemente, também diminuem os impactos ambientas causados 

por eles. (CAMPOS, p. 5) 
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No que concerne o meio ambiente, o impacto neste âmbito examinado além da poluição 

atmosférica e sonora e consumo de energia. (CAMPOS, p. 5)  

Abaixo segue a tabela de questões versus impactos ambientais  

 

Figura 3
15

 

 
 

Dissecando a tabela acima, iniciando pela qualidade do ar, como já mencionado a 

estratégia para melhor seria a redução do transporte privado, privilegiando-se os pedestres e 

ciclistas. Ainda quanto à qualidade do ar há a questão do tipo de combustível utilizado em 

massa no transporte, que é agravada pela queima de combustíveis fósseis que provocam a 

emissão de dióxido de carbono. A sustentabilidade busca o uso de energia limpa como o gás 

hidrogênio ou veículos movidos à energia elétrica. (CAMPOS, p. 5) 

 
Quanto aos sistemas de controle de tráfego, fluidez urbana e segurança no transporte, é 

completamente possível a criação de mecanismo inteligentes para melhoria da circulação viária 

onde também são reduzidos tempo de viagem e acidentes. (CAMPOS, p. 6) 

Referente a região metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta-se o mapa de Condições 

Ambientas.  

                                                           
15

 CAMPOS, p. 5 
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Figura
16

 

As condições ambientais demonstradas no mapa tem por indicativos a arborização; 

esgoto a céu aberto e lixo acumulado, todos no perímetro dos domicílios. No mapa supra as 

áreas com piores condições são as de Rio das Pedras, bairro da cidade do Rio de Janeiro, 

Itaboraí e Maricá. (OLIVEIRA; NERY, 2010, p. 5) 

 

4 CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS  

4.1 CONTROLE JUDICIAL 

Antes da CRFB de 1988, diversos tribunais limitavam-se e adotavam o entendimento de 

que não caberia controle judicial ao mérito do ato administrativo. Posto que regulando matéria 

de Ação Popular, no art. 5º inc. LXXIII, pois em seu texto enfatiza o controle da moralidade 

administrativa, só é possível se examinada o mérito do ato.  Cuida-se de lesividade e não de 

ilegalidade. (GRINOVER, 2010, p. 3) 

                                                           
16

 (OLIVEIRA; NERY, 2010, p. 5) 
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Atualmente a posição do STF é são necessários determinados requisitos para que o 

Judiciário interceda as políticas públicas. São eles: 

(1) o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; (2) a 

razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e (3) 

a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações 

positivas dele reclamadas. Examinem-se esses requisitos, que traçam os limites para a 

intervenção do Judiciário nas políticas públicas. (GRINOVER, 2010, p. 9) 

 

O mínimo existencial representa as condições mínimas para a dignidade da pessoa 

humana e sugere ações por parte do Estado. Contém outros direitos sociais, como o direito à 

saúde e direito ao saneamento básico.  

Se desrespeitado esse mínimo existencial o controle judicial de políticas públicas se 

justifica seja em termos de correção ou de implementação. (GRINOVER, 2010, p. 10) 

O segundo requisito é a utilização do princípio da razoabilidade. De acordo com 

Grinover (2010, p. 11) a razoabilidade
17

 mede-se pelo princípio da proporcionalidade. 

Razoabilidade constitui equilíbrio entre os meios empregados e os fins que se almejam. 

Sobre o tema, José Joaquim Gomes Canotilho sustentou que o princípio da 

proporcionalidade em sentido amplo com porta subprincípios constitutivos: a) 

princípio da conformidade ou adequação de meios (geeignetheit), que impõe que a 

medida seja adequada ao fim; b) princípio da exigibilidade ou da necessidade 

(erforderlichkeit) ou princípio da necessidade ou da menor ingerência possível, que 

impõe a idéia de menor desvantagem possível ao cidadão; c) princípio da 

proporcionalidade em sentido restrito (verhältnismässigkeit) importando na justa 

medida entre os meios e o fim.  (CANOTILHO, 1996, apud GRINOVER, 2010, p. 10) 

 

O princípio há de respeitado pelos três poderes. Canotilho (1996, apud GRINOVER, 

2010, p. 13) anota que o mais importante campo de incidência do princípio é concernente à 

restrição dos direitos, liberdades e garantias pelos poderes públicos. Sublinhando o Poder 

Judiciário, ensina João Batista Lopes (2001, apud GRINOVER, 2010, p. 14) quando o juiz 

aplica o princípio ora explorado diante de uma lide, analisando os interesses das partes deve 

prevalecer aquele que contem maior relevância, não se anula um direito para beneficiar uma 

                                                           
17

 É conhecida a aplicação do princípio examinado desde a Constituição de 1967, sob a Emenda Constitucional de 

1969. O Supremo Tribunal Federal aplicava-a, porém ainda com a denominação atual, mas sim “critério de 

razoabilidade, “deixando assentado que as medidas restritivas de direitos, não podem conter limitação inadequada, 

desnecessárias e desproporcionais.” (GRINOVER, 2010, p. 14)”. A referência ao princípio deu-se no voto do 

Ministro Rodrigues Alkmin, sob manifestação da aplicação de Lei nº 4.116/62, que regulava o exercício da 

profissão de corretagem de imóveis. (GRINOVER, 2010, p. 14) 
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parte, o que ocorre é que usa-se a razoabilidade diante dos interesses aplicando os valores do 

sistema jurídico.  

Ao aplicar a proporcionalidade, em momento de controle judicial de políticas públicas, 

o juiz, diante dos fatos, examinará de a Administração ou agente público atuou de acordo com 

interesses individuais ou coletivos contidos da CRFB e nas leis infraconstitucionais. 

(GRINOVER, 2010, p. 14) 

O princípio é aplicado sob dos prismas. No que se refere aos interesses do particular, 

aplicada será a razoabilidade para averiguar a pretensão alocada seja individual, seja social. 

Noutro sentido, pelo poder público, o princípio é aplicado para concluir se a escolha do agente 

público foi desarrazoada ou não.  (GRINOVER, 2010, p. 14) 

Quanto à tomada de decisão e a atividade discricionária Grinover, citando Eurico 

Ferraresi, entende que o controle político necessariamente tem de existir, não sendo somente 

faculdade do Poder Judiciário ao que se refere a tomadas de decisões dos agentes públicos.   

Vale dizer que, quando se discute  atividade discricionária discutem-se opções que 

devem ser tomadas pelo agente público, de forma equilibrada e harmoniosa [...]. 

Evidentemente, o juiz não apenas pode, como deve, verificar se a escolha feita pelo 

administrador público respeitou os ditames legais. (FERRARESI, 2008, apud 

GRINOVER, 2010, p. 15) 

 

Ferraresi (2008, apud GRINOVER, 2010, p. 15) expõe o judiciário jamais se sobreporá 

às decisões tomadas pelo poder público caso estas sejam devidamente apropriadas. Entende 

também que a lei deu determinada liberdade à Administração para atuar, e neste campo de 

independência não cabe controle. Novamente, o controle seria possível apenas quando tomadas 

medidas isentas de razoabilidade.    

Em conclusão, a intervenção judicial nas políticas públicas só poderá ocorrer em 

situações em que ficar demonstrada a irrazoabilidade do ato discricionário praticado 

pelo poder público, devendo o juiz pautar sua análise em atenção ao princípio da 

proporcionalidade. (GRINOVER, 2010, p. 16) 

 

Em outro sentido, de acordo com a evolução  do direto constitucional, o posicionamento 

de não interferência no  mérito administrativos via controle judicial tem sido revisado pela 

doutrina. Constata-se a doutrina dos “motivos determinantes dos atos administrativos”, onde 

será possível adentrar ao mérito. (SOUSA; COURA, p. 9) 
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O princípio dos motivos determinantes, articulada na França, consiste em entender que 

o “motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato 

que gerou a manifestação de vontade.” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 118) 

A aplicação desde princípio é crucial para os atos discricionários. Os atos 

discricionários, mesmo que representem a liberdade da atuação da Administração, uma vez que 

para a sua prática não se exija a expressa motivação, se o administrador motivá-los, passam a 

vincular o agente público aos fundamentos neles contidos. Porquanto, se comprovada a 

inexistência do fato no ato mencionado, haverá flagrante vício de legalidade. (CARVALHO 

FILHO, 2013, p. 118) 

Exemplificando a aplicação prática do princípio dos motivos determinantes, onde há 

cizânia motivo especificado no ato e realidade fática: 

Se um servidor requer suas férias para determinado mês, pode o chefe da repartição 

indeferi-las sem deixar expresso no ato o motivo; se, todavia, indefere o pedido sob a 

alegação de que há falta de pessoal na repartição, e o interessado prova que, ao 

contrario, há excesso, ao ato está viciado no motivo. (CARVALHO FILHO, 2013, p. 

119) 

 

O controle judicial será perpetrado quando houver provocação. “Cabe ao Poder 

Judiciário julgar uma determinada pretensão a qual busca a correção, a invalidação, a 

modificação o a anulação de determinado ato administrativo” (MARINELA, 2011, p. 1001)   

Os instrumentos utilizados para o controle judicial são os diversos remédios 

constitucionais. A título de exemplo: mandado de segurança individual e coletivo; ação 

popular; ação civil pública; mandado de injunção; habeas data; ação direta de 

inconstitucionalidade. Ainda, cabem ações diversificadas que são aquelas são adequadas para a 

relação particular/poder público – uma ação possessória ou declaratória, por exemplo. 

(MARINELA, 2011, p. 1001)   

Tem-se que a tripartição de poderes sofre releitura de modo a consagrar a efetividade 

dos direitos e garantias constitucionais contemporâneos. A judicialização da política fomenta 

dois eixos diversificados de ponderação: primeiramente, favorece um Poder Judiciário mais 

ativista e atuante – eixo substancialista - ao passo que “que nutre uma visão política 

democrática que privilegia a formação de uma cidadania ativa e comunicativa” (SOUSA; 

COURA, p. 10) 
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Para o primeiro eixo, também denominado de substancialista, o Poder  Judiciário deve 

atuar ativamente como um protetor dos princípios fundamentais da democracia e 

como um veículo de transformação social do país, no intuito de se consolidar a 

igualdade material entre a sociedade, sem prejuízo da liberdade. (SOUSA; COURA, 

p. 10) 

 

A doutrina que defende tal eixo entende ser o controle judicial importante para 

reconfiguração do sistema democrático, uma vez que cria mais um meio de acesso ao poder 

público, criando a possibilidade de participação nas política pública daquelas parcelas que são 

excluídas. Ou seja, representa a fortificação da participação popular.  (SOUSA; COURA, p. 9) 

“A implementação de uma política pública depende de disponibilidade financeira – a 

chamada reserva do possível”. (GRINOVER, 2010, p. 16) A justificativa comumente do poder 

público para a não aplicação de determinadas políticas públicas é exatamente a insuficiência de 

verbas. A simples alegação de falta de dotação orçamentária não é suficiente, posto que esta 

precisa de devida comprovação pela Administração. Para a comprovação pode ser aplicada, por 

analogia, a Inversão do ônus da prova contida no Código do Consumidor no art. 6º, VIII, 

ficando flexibilizado o art. 333 do CPC - Código de Processo Civil
18

, posto que o ônus de 

provar restará a quem está mais próximo aos fatos e tem capacidade e facilidade de realizar a 

instrução dos fatos.  (GRINOVER, 2010, p. 16) 

Diante tal comportamento, o judiciário, se houver flagrante insuficiência orçamentária 

comprovada obrigará o Poder Público a verba necessária para a implementação da política 

publica na proposta orçamentária seguinte. Contudo, tendo em vista que na lei orçamentária é 

possível que haja transposição de verbas, Judiciário pode vincular implementação de 

determinada política pública, por meio de obrigação de fazer, mediante aplicação do parágrafo 

5º do art. 461 do CPC. (GRINOVER, 2010, p. 16) 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 

                                                           
18 O art. 333 versa sobre a incumbência das provas e dispõe: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 

direito.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art1
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remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial. 

 

Grinover então resume o controle judicial quanto à reserva do possível:  

Desse modo, frequentemente a “reserva do possível” pode levar o Judiciário à 

condenação da Administração a uma obrigação de fazer em duas etapas: primeiro, a 

inclusão no orçamento da verba necessária ao adimplemento da obrigação; e, em 

seguida à inclusão, à obrigação de aplicar a verba para o adimplemento da obrigação. 

(GRINOVER, 2010, p. 17) 

 

A exemplo de obrigação de fazer em decisões judiciais, o Ministério Público do Rio de 

Janeiro, ajuizou Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em face da 

concessionária CCR Barcas e ao Município de Niterói-RJ, para apurar questões de 

acessibilidade de pessoas idosas, com deficiência ou com mobilidade reduzida nos terminais de 

Charitas e da Praça Araribóia. Caso deferido o pedido, a concessionária terá que, no prazo de 

10 dias, adotar 31 medidas que vão desde melhoria de acessibilidade até treinamento de 

funcionários, sob pena de multa diária no valor de 100 salários mínimos.   (MPRJ) 

 

Passa-se a examinar as sanções pertinentes ao descumprimento da decisão judiciária. Se 

a Administração descumprir a decisão judicial a ela incumbida, há algumas medidas 

sancionatórias possíveis: “a) a aplicação de multa diária (astreintes) ou a título de ato 

atentatório ao exercício da jurisdição; b) a responsabilização por ato de improbidade 

administrativa; c) a intervenção no Estado ou no Município; d) a responsabilização criminal.”  

(GRINOVER, 2010, p. 18) 

No tocante a multa diária, para não danificar o erário só terá pertinência quando recair 

sobre o patrimônio do administrador público, evitando-se que recaia sobre o patrimônio 

público. Ainda, se imposta sob modalidade de astreinte, há a possibilidade de ser cobrada a 

posteriori, cuja recuperação necessitará de demanda judicial autônoma. Em todo caso, ficara 

resguardado à titulo de precatório, de acordo com o art. 100 da CRFB
19

. (FERRARESI, 2008, 

apud GRINOVER, 2010, p. 15) 

                                                           
19

 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 

à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. 
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Passando a segunda via de sanção, a responsabilização por ato de improbidade 

administrativa, tem-se que o agente público em descumprimento de decisão judicial, submete-

se ao inciso II do art. 11 da Lei n. 8.429/92 – lei esta pertinente a de improbidade 

administrativa. A legislação descreve como ato de improbidade é a conduta que agride os 

princípios da Administração Pública, ou aquela que desrespeita a harmonia entre os poderes.   

(GRINOVER, 2010, p. 18) 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: II - retardar ou 

deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

 

A Administração no momento em que descumpre da decisão  judicial, sujeita o estado 

ou município a intervenção político-administrativa, com o fulcro de reparar a irregularidade 

existente, em conformidade com o art. 35, inciso IV da CRFB. (GRINOVER, 2010, p. 19) 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios 

localizados em Território Federal, exceto quando: IV - o Tribunal de Justiça der 

provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão 

judicial.  

Grinover (2010, p. 19) repercute o apontamento do STF de que não se pode levar a 

questão com mera ordem processual. As ordens judiciais, ao serem cumpridas, no caso de 

condenação são direcionadas ao próprio poder público, ou seja, são condutas nas quais o Estado 

necessita a execução, do contrário, haverá severa agressão aos princípios constitucionais. A 

subversão a decisão emanada do Poder Judiciário ecoa não somente em esfera penal, mas 

inclui-se a esfera político-administrativa e institucional. (GRINOVER, 2010, p. 19) 

No tocante a crimes por descumprimento de ordem ou decisão judicial, o art. 1º, inciso 

XIV, do Decreto-lei n. 201/67, designa crime de desobediência caso o prefeito de algum 

município não justifique o descumprimento da decisão judicial. Anota-se que para gerar 

responsabilidade há a necessidade da existência do caráter doloso na conduta deste agente.  

 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara 

dos Vereadores:  XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar 

de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por 

escrito, à autoridade competente; 
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Concernente ao crime de desobediência o STJ afastou de plano a ilicitude penal por já 

existir sanção de natureza civil, processual ou administrativa que pode ser aplicada neste caso. 

Ou seja, se fixada a mencionada multa diária, não caberá denúncia crime de desobediência, 

pois trata-se de atipicidade de conduta. (GRINOVER, 2010, p. 20) 

Portanto, a politização do Poder Judiciário no Brasil “envolve um processo de 

procedimentalização do Direito que, ao permitir a participação dos cidadãos na produção do 

Direito contribui para que as decisões judiciais assimilem um caráter deliberativo que lhes 

proporciona níveis mais elevados de legitimidade procedimental”. (ZAULI, 2011, p. 12) 

 

4.2 CONTROLE LEGISLATIVO 

4.2.1 Tribunais de Contas 

O Poder Legislativo efetua duas modalidades de controle: o controle denominado 

político, esmiuçado pelo Direito Constitucional e o controle financeiro, que também é controle 

administrativo, podendo ser praticado de forma direta ou indireta. (MARINELA, 2011, p. 997)  

De forma direta, o Poder Legislativo desempenha as seguintes formas de controle:  

a) controle das contas dos administradores públicos, sejam eles do Poder Executivo, 

Judiciário e até mesmo do Legislativo; é o denominado controle financeiro, 

Abrange o controle interno e o externo, incluindo os entes da Administração 

Indireta;  

b) controle das infrações político-administrativas do Chefe do Poder Executivo; 

c) atuação investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito; 

d) na sustação de atos do Poder Executivo que exorbitam o poder regulamentar ou 

dos limites de delegação legislativa; 

e) a fiscalização e controle permanente dos atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta; 

f) na convocação para prestar informações 

g) nos atos de permitir que o presidente declare guerra ou celebre a paz e que forças 

estrangeiras transitem pelo país;   (MARINELA, 2011, p. 997-998) 

De maneira indireta, o Poder Legislativo realiza o controle ou por meio de sustação de 

contratos ou via Tribunais de Contas, em desempenho fiscalizatório. (MARINELA, 2011, p. 

998)  

Os Tribunais de Contas consistem em tribunais administrativos que decidem sobre as 

contas dos administradores públicos tanto da administração direta quanto a indireta, inclusive, 

de  qualquer ente ou pessoa que seja assegurador dos bens ou valores públicos.  Aquele que 

prejudicar o erário público também estará adstrito ao controle dos Tribunais de Contas. Resume 
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Marinela (2011, p. 998): “ou seja, todo aquele que direta ou indiretamente lide com recursos 

públicos está sob a jurisdição de um Tribunal de Contas”.  

Sobre sua estrutura e organização, os Tribunais de Contas são órgãos colegiados 

autônomos. Relativo à sua natureza jurídica, a doutrina acaba por se bipartir, de maneira que 

parte entende fazerem parte do Poder Legislativo, funcionando como longa manus; outra 

parcela, com maior expressividade, entende serem órgãos anômalos, assim como é conceituado 

o Ministério Publico, com autonomia e apenas vinculados ao Poder Legislativo em questões 

orçamentárias. (MARINELA, 2011, p. 998)  

Participante do primeiro entendimento, Carvalho Filho elucida a natureza jurídica dos 

Tribunais de Contas: 

O Tribunal de Contas é o órgão integrante do Congresso Nacional que tem a 

função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo da 

Administração Pública, como emana do art. 71 da atual Constituição. Cuida-se de 

órgão de inegável relevância no regime republicano e, sem embargo de críticas 

que tem sofrido (algumas delas merecidas), tem uma relativa autonomia no 

sistema, desfrutando, inclusive de quadro próprio (art. 73, CF), Ministros (e 

Conselheiros) com prerrogativas da Magistratura (art. 73, §3º) e lei de auto-

organização. (CARVALHO FILHO, 2013, p. 1006-1007) 

 

O Tribunal de Contas tem suas atribuições elencadas nos art. 71 a 74 e 161 da CRFB e 

ainda algumas outras estabelecidas em leis específicas como na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

Lei de Licitações e Contratos e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda, no caso no Tribunal de  

Contas da União, o Congresso edita decretos legislativos com demandas específicas para o 

órgão. (MARINELA, 2011, p. 1000)  

As decisões do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo. Uma vez notificado 

o responsável, corre o prazo de 15 dias para que o mesmo efetue o pagamento, sob pena de 

cobrança judicial. 

   

4.2.2 Comissões Parlamentares de Inquérito  

A CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito representa uma modalidade de controle 

legislativo direto, como mencionado no subtópico anterior. 

É regida tanto por algumas normas constitucionais, quanto por pelos regimentos 

internos das casas legislativas federais. Na  CRFB está disposta no 58, §3º:  
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Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, constituídas na forma e comas atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação.§ 3º As comissões parlamentares 

de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 

além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 

mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil 

ou criminal dos infratores.  

Na que tange a competência da CPI, esta é limitada pela competência do ente que é 

matiz da mesma, da mesma forma que ocorre com os poderes dados ao órgão. A CPI não terá 

mais poderes do que o ente que a criou, ou seja, ou poderes pertencentes a CPI são os mesmo 

dados a Câmara de Deputados, Senado Federal e do Congresso Nacional. (BROSSARD, 1994, 

apud  ZAULI, 2011, p. 8) 

O  entendimento do STF quanto ao campo de atuação da CPI é de que não impede a 

apuração de fatos que sejam correlatos ao fato principal ou fatos que venham a surgir durante o 

período investigatório, ou seja,  Tudo o que disser respeito, direta ou indiretamente, ao fato 

determinado que ensejou a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser investigado” 

(MENDES, COELHO & BRANCO, 2008, apud ZAULI, 2011, p. 8). Portanto, quanto aos fatos 

que serão passíveis de investigação, tem-se que qualquer fato que se liga intimamente ao fato 

principal, pode ser objeto de CPI. 

Quanto à duração da CPI, o art. art. 58, § 3º da CRFB define que o prazo da CPI irá de 

acordo com o fim da sessão legislativa da respectiva casa que a cria. Anota-se que o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados dispõe sobre o tempo de duração da CPI, estipulando o prazo 

máximo de 120 dias, prorrogáveis por amais 60 dias, conforme deliberação do Plenário. 

ZAULI, 2011, p. 8). 

A duração do inquérito parlamentar — com o poder coercitivo sobre particulares, 

inerente à sua atividade instrutória e a exposição da honra e da imagem das 

pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas — é um dos pontos de tensão 

dialética entre a CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação 

temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à 

lei do que aos regimentos: donde a recepção do art. 5º, § 2, da Lei n. 

1 579/52, que situa, no termo final de legislatura em que constituída, o limite 

intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do prazo 

inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer Comissão 

Parlamentar de Inquérito. (ZAULI, 2011, p. 8) 

 

 

Ainda, concernente à duração da CPI, o regimento interno condiz com as conveniências 

de administração parlamentar, sendo que cada câmara é detentor de julgamento. Se respeito a 
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duração que a lei prevê, ou seja, coincidir com o término da  legislatura, não caberá 

questionamento de terceiros referente a decisão da Casa do Congresso Nacional. (ZAULI, 

2011, p. 8). 

Em conformidade com CRFB, a criação de uma CPI será mediante requerimento de um 

terço dos membros da Câmara dos Deputados e/ou do Senado Federal. Esta norma 

constitucional foi interpretada pelo STF como direito das minorias parlamentares e 

caracterizada como direito subjetivo público. (MELLO, 2007 apud ZAULI, 2011, p. 9) 

A CPI indica que além do condão de representação política e a função legislativa, o 

Parlamento é detentor do poder de fiscalizar os órgãos e agentes do Estado, respeitando a todo 

momento os limites constitucionais. O poder investigativo que a CRFB atribuiu ao Parlamento, 

tem na CPI o principal instrumento de concretização.  Porém, Constituição faz-se três 

exigências para a instauração de CPI. Uma vez atendidas tais exigências, cabe ao Presidente da 

Casa legislativa a instalação de CPI, sem que o mesmo possa questionar ou refutar o mérito do 

objeto da investigação (MELLO, 2005b, apud ZAULI, 2011, p. 9) 

 

 O direito de investigar – que a Constituição da República atribuiu ao Congresso 

Nacional e às Casas que o compõem (art. 58, § 3) – tem, no inquérito 

parlamentar, o instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo 

encargo constitucional, que traduz atribuição inerente à própria essência da 

instituição parlamentar. A instauração do inquérito parlamentar, para viabilizar-se 

no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três 

(03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política[...]. 

Atendidas tais exigências (CR, art. 58, § 3), cumpre, ao Presidente da Casa 

legislativa, adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva 

instalação da CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação de mérito sobre o objeto 

da investigação parlamentar (...)” (MELLO, 2005b, apud ZAULI, 2011, p. 9) 

 

A CRFB conferiu a CPI o mesmo poder investigativo das autoridades judiciais, como 

por exemplo: possibilidade de intimação de testemunhas, podendo utilizar-se até de coerção. 

“Contudo, a jurisprudência do STF orienta-se no sentido da negação, às CPIs, dos poderes 

gerais de cautela titularizados pela magistratura.” (ZAULI, 2011, p. 9) 

Quanto a inquirição, o STF já manifestou entendimento da manutenção do privilégio da 

não autoincriminação no caso de silencio de algum interrogado. Ainda, o sigilo profissional 

também esta resguardado. (ZAULI, 2011, p. 9) 

Ainda sobre o poder de investigação, pode a CPI realizar quebra dos sigilos bancário, 

fiscal e de dados de seus investigados e determinar de buscas e apreensões. Ambas encontrar 
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barreiras na cláusula de reserva jurisdicional instituída pela Constituição. A quebra do sigilo de 

comunicação telefônica e busca e apreensão em domicílio dependerão de devida ordem 

judicial. (ZAULI, 2011, p. 9)  

Contudo, devido a reserva jurisdicional, a CPI não possui o poder de decretar prisão, 

ressalvado os casos de flagrante, nem adotar medidas cautelares, com hipoteca, visto que, 

segundo entendimento do Supremo, tais medidas não caracterizam instrução, sendo “como 

medidas de provimento cautelar de eventual sentença futura, competência reservada aos 

membros do poder Judiciário.” (PERTENCE, 2000, apud ZAULI, 2011, p. 10) 

 

Vale ressaltar que já foi objeto de exame no STF a proibição de assistência jurídica aos 

convocados por CPI, ao passo que o Supremo decidiu que a CPI, assim como nenhum outro 

órgão estatal é capaz de impedir o exercício da advocacia.  

O desrespeito às prerrogativas que asseguram, ao Advogado, o exercício livre e 

independente de sua atividade profissional – constitui inaceitável ofensa ao 

estatuto jurídico da Advocacia, pois representa, na perspectiva de nosso sistema 

normativo, um ato de inadmissível afronta ao próprio texto constitucional e ao 

regime das liberdades públicas nele consagrado. (ZAULI, 2011, p. 10) 

 

Passa-se a discorrer sobre a CPI das relativas a concessionária Barcas S/A a respeito de 

exemplificação dos fundamentos teóricos apresentados.  

Em 22 de setembro de 2010 foi aprovado, por unanimidade, relatório final da CPI da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tal CPI teve por objeto a investigação de acidentes 

aquaviários. Ao final, a concessionária Barcas S/A foi responsabilizada pelo mau atendimento. 

Na investigação, ficam provadas questões de abandono com determinadas estações com menor 

contingente de passageiros, como de Paquetá, Ilha do Governador e Ilha Grande.  

Ainda, tenta-se impedir que pessoas físicas, incluindo parentes até terceiro grau, ou 

jurídicas de participarem de duas ou mais licitações para oferta de transporte público, posto que 

Amaury de Andrade, um dos ouvidos pela CPI, dono da viação 1001 também era sócio, na 

época da Barcas S/A, participando de dois modais, portanto.  

Outras questões foram tratadas como o tráfego das barcas no período da madrugada, que 

foi suspensa em novembro de 2008 unilateralmente pela concessionária e até os dias atuais não 

regressou. 
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Quanto a este período desguarnecido de serviço de transporte aquaviário, ressalta que 

foi ingressada  Ação Civil Pública na 8ª Vara de Fazenda Pública do Rio  de Janeiro, na qual 

foi concedida liminar para que os serviço neste período regressasse, porém a concessionária 

conseguiu suspender a decisão. 

Também foram discutidas diversas questões na citada CPI. Lista-se: 

Redução das tarifas para Paquetá, Ilha Grande e Ilha do Governador; utilização 

dos recursos do ICMS pagos por Barcas na melhoria das linhas de Paquetá, Ilha 

do Governador, Ilha Grande e implantação da estação em São Gonçalo; garantia 

do oferecimento de 12 mil lugares nos horários do rush na linha Rio/Niterói/Rio; 

abertura do edital de licitação para a estação de São Gonçalo; construção, por 

Barcas S/A, das três embarcações previstas no empréstimo feito junto ao BNDES, 

e a implantação do bilhete único no próprio sistema, permitindo que os usuários 

possam reembarcar em qualquer estação sem pagar nova passagem. (ALERJ, 

2010) 

 

Ficou comprovado, diante levantamento de dados dos usuários dos serviços prestados 

pela concessionária, que os passageiros que mais se utilizam o serviço no trecho Niterói-Rio 

(Praça Arariboia – Praça XV), são do Município de São Gonçalo. Esses usuários até hoje 

aguardam a disponibilidade de um terminal em seu município, tendo em vista que seu itinerário 

para ir à Cidade do Rio de Janeiro, sem acesso a transporte aquaviário, faz-se necessária a 

passagem pelo Município de Niterói.  

De um lado, diminui a qualidade de vida da população de São Gonçalo que 

obrigatoriamente fará um trajeto muito extenso, utilizando-se de conduções diversificas e de 

outro, aglomera o centro econômico da cidade de Niterói.  

Além disso, o abarrotamento de usuários em horários de pico nos terminais da Praça 

Araribioa/Praça XV em Niterói, caso existisse a estação em São Gonçalo, seria severamente 

reduzido.  

 

4.3 PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Atualmente, há a conscientização da necessidade da participação popular para as 

mudanças imperativas da realidade social. No caso, tornou-se meta do Estado democrático 

trazer a população para os debates inerente a escolhas públicas em nosso ordenamento jurídico. 

(COSTA, 2009, p. 2) 
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Com o processo de democratização no Brasil, várias mudanças ocorreram nas relações 

entre Estado e Sociedade, que tiveram impacto diretamente sobre as políticas pensadas 

para a minimização das desigualdades sociais. Muito precisava ser feito pelo Estado 

para que se pudesse pensar em uma sociedade mais justa e com políticas mais 

próximas à sociedade. Entre os vários aspectos que passaram a ser repensados está a 

relação estabelecida entre o Estado e a sociedade na construção de políticas públicas, 

com a perspectiva da participação direta da sociedade nas decisões a serem tomadas 

sobre definição de políticas. (MENEZES, 2005, p. 1) 

 

 Com a recuperação da democracia, um novo painel se afigurou para a relação 

entre instâncias de decisão e a sociedade. Esta relação, que era verticalizada, passou a ser 

estabelecida de forma horizontal. Ou seja, o poder público não mais impõe suas decisões à 

população, e sim busca a sociedade para, em consenso, definir metas de políticas públicas.   

(MENEZES, 2005, p. 3) 

A CRFB/88 sempre previu a possibilidade de demandas envolvendo questões de 

políticas públicas, somente aos Poderes Executivo e Legislativo. Posteriormente, ampliado foi 

ao Judiciário, ao passo que membros da sociedade civil poderão utilizar-se deste Poder para 

exercer sua cidadania.  

O modelo de Estado Democrático de Direito politizou o Poder Judiciário, tanto que 

atualmente, represente verdadeiro controle do inchaço do Poder Executivo. A nova concepção 

de Estado visa incorporar a população nas tomadas de decisões para poder distribuir de forma 

homogênea a renda gerada.  (DA COSTA, 2009, p. 3) 

O Poder Judiciário, portanto, além de providenciar o controle dos demais Poderes, 

ganha a função de resguardo aos princípios constitucionais, já que representa os principais 

valores contidos na sociedade. Diante destes valores constitucionais, há a participação dos 

grupos sociais para interpretação dos mesmos. Por causa desta nova concepção, Em muitas 

vezes o Judiciário adentrará em questões de políticas públicas.   (COSTA, 2009, p. 3) 

Ainda, diante da reconfiguração dos poderes, o Judiciário deixou de ser mero 

aplicador da lei, sendo uma das principais instancias onde haverá a discussão da ética e das 

escolhas públicas, daí a sua politização. (COSTA, 2009, p. 3) 

As demandas coletivas, ou de dimensão meta-individuais, são os principais 

instrumentos para a atuação politizada do Judiciário, onde o mesmo retificar as escolhas 

realizadas pelos outros poderes.  (COSTA, 2009, p. 4) 
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Referente às demandas, é permitido o exercício da cidadania de forma efetiva quando  

a legislação promove a legitimidade para  a propositura de algumas ações a grupos da 

sociedade civil. As demandas são verdadeiros instrumentos de participação popular, além de  

meios de fiscalizatórios. Diante destas, o Judiciário tem uma atuação política tanto no 

momento da propositura das ações, bem como quando decide de forma adequada.   

São previstas pela legislação “popular por meio do Poder Judiciário em demandas 

coletivas: (i)nas ações populares, cuja legitimidade para propositura é do cidadão; e (ii) nas 

ações civis públicas, de iniciativa das associações.” (DINAMARCO, 1997, apud COSTA, 

2009, p. 5) 

Inicia-se o exame das demandas concretizadoras da participação popular pela Ação 

Popular. A ação popular data 1965, com sua criação pela Lei nº 471/695. Com o passar dos 

anos e com modificações legislativas, a ação popular sofreu abrangência.  Sobre a 

abrangência sofrida, Susana da Costa frisa quais assuntos passaram a ser pertinentes à ação 

popular e que não envolvem matéria pecuniária.  

Verifica-se, primeiramente, que a Lei nº 6.513/ 77 inseriu o § 1º, no art. 1º, da Lei de 

Ação Popular, de forma a ampliar o conceito de patrimônio público e permitir ao 

cidadão controle da atividade estatal em questões outras que não somente as 

pecuniárias (ambientais, estéticas etc.). Além disso, a Constituição Federal de 1988 

aumentou as hipóteses de cabimento da ação popular, passando a permitir que o 

cidadão controlasse, por via jurisdicional, a moralidade dos atos administrativos (art. 

5º, inciso LXXIII). .  (COSTA, 2009, p. 5) 

 

A abrangência mencionada é resultado dos anseios sociais movidos pela consciência da 

importância da cidadania. Por tal o direito processual acabou por estimular a implementação de 

remédios destinados à participação política. A ação popular é um dos remédios destinados ao 

exercício da cidadania. É dedicada à fiscalização do patrimônio público dos entes e da 

moralidade administrativa. Além desta, a Ação Direta de Inconstitucionalidade cuja 

legitimidade ativa é dada a entidades representativas, oportuniza o controle da aplicabilidade 

das leis e atos normativos aos contidos na Constituição. (DINAMARCO, 1997, apud COSTA, 

2009, p. 5) 

Foi dada ao cidadão a viabilidade, para além de questionar abusos, de intervir em 

questionamentos quanto à motivação e a finalidade dos atos administrativos. A doutrina 

considera a ação popular como um garantia constitucional de viés política, representando 
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revelação do art. 1º, parágrafo único da CRFB. Conceituando a ação popular, José Afonso da 

Silva esmiúça:  

Um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica investido de legitimidade 

para o exercício de um poder de natureza essencialmente política e constitui 

manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art. 1º, parágrafo único, 

da Constituição: todo poder emana do povo, que o por meio de seus representantes 

eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é uma garantia constitucional política. 

Revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício 

de uma função que lhe pertence primariamente.  (DA SILVA, 2002, apud COSTA, 

2009, p. 5) 

 

Persistindo em incentivos a participação popular, transfere-se o estudo para ação civil 

pública. As associações figuram como o grupo intermediário com a capacidade de interagir 

com os entes públicos e privados, criando comunicação plausível entre eles. A CRFB cuida 

bem desta matéria e dispõe de diversos artigos para assegurar incentivo à criação e, se criada, o 

bom funcionamento de quaisquer formas de associação. (COSTA, 2009, p. 6) 

No direito comparado de diversos países, a legitimidade dos grupos intermediários, 

como sindicatos e associações, já era reconhecida pelas legislações, visto que esse grupos não 

lutam pelos apenas pelos interesses próprios, mas acaba por defender o interesse de toda a 

sociedade.  (COSTA, 2009, p. 6) 

A primeira vez que a legislação brasileira cuidou deste remédio foi com a criação da Lei 

da Ação Civil Pública, onde ficou prevista a “legitimidade para as associações proporem 

demandas para responsabilização por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”
20

 (COSTA, 2009, 

p. 6) 

  

                                                           
20

 Após a CRFB/88, o Código de Defesa do Consumidor seguiu o mesmo entendimento e dispôs sobre a 

legitimidade de associações em demandas coletivas. (DA COSTA, 2009, p. 6) 
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5  LEGITIMIDADE DAS TOMADAS DE DECISÕES 

 Vânia Aieta leciona que política apenas tomou roupagem de ciência na era de 

Aristóteles, antes, significa apenas "função pedagógica da reflexão  sobre os problemas da 

pólis" (Aileta, 2006, p.50). Daí sim surgem os traços da ciência política a arte de governar.  

 A presente pesquisa neste tópico debruça-se sobre a as fontes legitimadoras das tomadas 

de decisões por parte da Administração Pública. Primeiramente, far-se-á um estudo de como a 

melhor decisão é escolhida, ou seja, como a Administração Pública atua ou deveria atuar, e 

mediante quais fundamentos, seguido por um apanhado da legislação brasileira como 

legitimadora da atuação estatal. 

 O comportamento político do Estado interfere na sociedade em áreas tão diversificadas 

que a autora Vânia Aieta cita a arte de governar e diz: 

"A Política como arte consagra-se como uma técnica de governo ou de condução 

política social, a Política como arte revela-se pela adoção de certar regras que 

funcionam como paute direcional do programa que o agente da Política visa buscar. 

Vale ressaltar que a aplicação destas ditas regras impõe as virtudes da prudência e da 

habilidade". (AIETA, 2006, p. 64) 

 

 Portanto, neste item o que se propõe a demonstrar é que mesmo com além da legislação 

regulando e limitando a atuação estatal e estudos técnicos apontando a melhor tomada de 

decisão em nome do princípio da eficiência, ou seja, sem gastos públicos demasiados e 

atendendo a boa administração, a atuação estatal pode seguir o caminho oposto do esperado 

pelo interesse coletivo. Adiante serão dados alguns exemplos, em âmbito de infraestrutura 

urbana, em que a Administração Pública seguiu utilizou-se de fundamentos ilegítimos para suas 

tomadas de decisões.  

 O embasamento doutrinário dos entendimentos é possível, a partir do retrospecto das 

instituições políticas, questionar a legitimidade da atuação estatal no que concerne a tomada de 

decisões. 

 Ponderando que a "finalidade da Política há de ser o objetivamente a realização do bem 

comum, que também é o elemento final do Estado", (AIETA, 2006, p. 69), mediante 

embasamento doutrinário e a exame das instituições políticas, será possível questionar a 

legitimidade da atuação estatal no que concerne a tomada de decisões. 
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5.1 ELEIÇÃO DA MELHOR TOMADA DE DECISÃO   

Entende-se por tomada de decisão a opção escolhida pelo Estado para uma problemática 

social que dispõe de várias alternativas. É, então, dada uma solução política para em seguida, o 

Estado atuar.  

A teoria da escolha pública veia para explanar a questão da tomada de decisão estatal, 

ao passo que o setor público e o sistema política sofre algumas deficiências: “ineficiência da 

administração pública ausência de incentivos, problemas com a obtenção de informação acerca 

das preferencias dos cidadãos, rigidez institucional, permeabilidade a atuação de lobbies, 

financiamento ilegal de partidos políticos etc”. (PEREIRA, 1997, p. 438) 

 Adiante, segue-se a estabelecer critérios para julgamento e escolha mais benfeitora do 

bem-estar social, quando há possibilidades de atuação aparentemente parecidas. A partir de 

uma lógica econômica pode-se atribuir como melhor para a coletividade determinadas decisões 

coletivas.  

A Escolha Pública trabalha em torno dos conceitos dos custos da ação coletiva 

atribuídos aos indivíduos. Inicialmente, implanta-se o método de avaliar os custos das 

pontuadas decisões para os indivíduos, supondo-se que qualquer atuação coletiva acarretará em 

custos individuais. Para tanto, são definidos dois tipos de custos: os custos externos e a função 

dos custos da tomada de decisão. Os custos externos dizem respeito aos custos que um 

indivíduo há de suportar, como consequência de ações de outros. 

A outra modalidade de custo, pode aparentar ser a mesma que a explicada acima, porém 

está relacionada com a participação do indivíduo na tomada de decisão, ou seja, o custo de se 

chegar a um acordo.  

 Apresenta-se o gráfico da função de custos externos acima conceituados, na qual 

C_=(N_) para i= 1, 2, 3,... N, onde C_ representa os custos externos a serem suportados e N_ o 

número de indivíduos necessários para legitimar uma tomada de decisão.  
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Figura 1
21

 

  O sacrifício individual será maior conforme menor o número de cidadãos participantes de 

determinada tomada de decisão. Ainda se a curva atinge seu ponto nulo de custos, significa que 

todos da sociedade chegaram a um consenso.    (RAMÓN; SAGRADO, p. 160).  

 A situação inversa, um caso extremo, também pode ser representada pela curva, que no 

caso seria apenas uma pessoa tomando determinada decisão.  Os custos externos obviamente 

seriam elevados.  

 Uma vez aplicada esta regra, o indivíduo também passaria a perceber maior necessidade 

de participação na tomada de decisões coletivas, posto que se o valor de N aumenta, C diminui, 

ou seja, se  o número de participantes aumenta, inversamente, decrescem os custos individuais. 

Diante disso, a participação igualmente  será levada em conta na hora de verificar a melhor 

tomada de decisão,  

 Em outro passo, agora não em função dos custos externos, ou seja, não o custo que a 

decisão acarretará individualmente, mas sim os custos da particação de uma decisão  apresenta-

se também outro gráfico, cuja função é estabelecida em Di=f(Na), onde i = 1, 2... N e Na N 

 Di representa o custo a cada de indíviduo pela participação na tomada de decisão; N 

representa o número total de indíviduos e Na o número total de indíviduos total para acordar 

com a decisão. No caso, o grafíco da função de torna crescente, demostrando que quanto mais 

pessoas são necessárias para a tomada de decisão, mais difícil será de se chegar a um consenso.  

                                                           
21

 Figura 6.1 (RAMÓN; SAGRADO, p. 160) 
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Figura 2
22 

Concernente ao gráfico exposto na Figura 3, Rodolpho Bernabel salienta:  

"A principal implicação que esta análise tra até aqui é ausência de implicação de uma 

regra de tomada de decisão específica como sendo mais apropriada do que outras em 

decisões subconstitucionais. Embora a regra da unanimidade tenha a característica 

especia de garantir de que custos externos não sejam impostos ao indivíduo, ela não 

garante que o custo total para o mesmo indivíduo seja o menor, devido ao custo de 

tomada de decisão. A regra ótima vai depender, em cada caso, da expectativa, de custo 

total que o indivíduo espera de receber". (BERNABEL, 2009, p. 66) 

 

Interpretando o gráfico acima, Ramón e Sagrado expõem: 

 

La figura anterior represetna el resultado geométrico del proceso, con la definición de 

una curva de costes totales (C + D) en función del número de indivíduos N. El punto 

mínimo de dicha curva representa la regla óptima de adopción de decisiones 

colectivas para in individuo, en función de sus expectativas y de las alternativas 

consideradas, puesto que supone el coste tolal más pequeño posible en que puede 

incurrir en esas circunstancias. (RAMÓN; SAGRADO, p. 164)
23

 

 

 Dessa forma, o indivíduo suporta o prejuízo, tendo em vista que sua liberdade sempre 

será de certo modo rechaçada pelo interesse coletivo, e, de maneira inconsciente, tentará 

diminuir os prejuízos externos, organizando-se com outros indivíduos, assim como passará a 

                                                           
22

 Figura 3 (BERNABEL, 2009, p.61) 
23

 A figura acima representa resultado geométrico do processo, com a definição de uma curva de custos totais (C + D 

), dependendo do número de indivíduos N. O ponto mínimo da curva representa a regra ótima para a tomada de 

decisão coletiva para o indivíduo dependendo de suas expectativas e as alternativas consideradas , uma vez que supõe 

o menor custo possível total que podem ser efetuadas em tais circunstâncias. 
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apoiar medidas constitucionais que limitem e regularizem as decisões coletivas, visando 

eliminar os custos externos. (RAMÓN; SAGRADO, p. ___). 

 Estima-se, diante da função acima, que o único meio de eliminar os prejuízos 

individuais seria a regra da unanimidade no qual as ações de outros indivíduos não serão 

desfavoráveis.  A influência e consequência tendem a agravar-se se a tomada de decisão tem 

cunho econômico, uma vez que quanto mais a decisão esbarrar na direção da economia, maior 

será possibilidade de prejuízos.    

 Buchanan e Tullock consideram a regra da unanimidade das decisões coletivas, porém 

posteriormente, Buchanan (1975), elucida que a unanimidade por eles utilizada era apenas com 

relação a decisões posteriores às constituições, principalmente ao que diz respeito a finanças. 

Percebe então que o ideal é a unanimidade constitucional, nos assuntos pertinentes a tomada de 

decisões e limites constitucionais.   

 

As tomadas de decisões podem ser positivas, que são as mais tradicionais e alteram o 

status quo; negativas são denominadas aqueles que mantém o status quo e as chamadas não 

decisões “em que não se leva em consideração as opções destinadas a alterar o status quo nos 

estágios da formulação e da montagem da agenda política. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013, p. 160) 

Para a tomada de decisão é comumente que surja um estágio em que se excluam 

algumas opções de tomadas de decisão para que se de prosseguimento a outras, seja na decisão 

negativa ou positiva. A tomada de decisão externa a vontade do administrador público no 

sentido de desejar uma ação – ou inação, no caso da decisão negativa. (HOWLETT; RAMESH; 

PERL, 2013, p. 161) 

 

5.2 LEI COMO LEGITIMÁRIA DAS TOMADAS DE DECISÕES 

. 

 Passando a examinar a lei como legitimadora das tomadas de decisões por parte do 

poder público, e posteriormente tem-se a presente pesquisa encaminha-se para o estudo 

específico da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
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 A Constituição do Estado do Rio de Janeiro - CERJ, apresentando o título referente á 

Administração Pública, cuidou de apresentar, logo no artigo de abertura, o art. 77, os princípios 

norteadores da Administração Pública estadual. O que difere da norma constitucional 

principiológica, o art. 37 da CRFB,  é a inclusão do princípio do interesse público no artigo, 

tornando-o princípio norteador expresso.  

 Referente ao controle dos atos administrativos, este caberá ao Poder Legislativo, ao 

Ministério Público, a sociedade, a própria administração e, no que couber, ao Tribunal de 

Contas do Estado, segundo o Art., 79, da CERJ, com a nova Redação dada pelo Art. 3º da 

Emenda Constitucional nº 04 de 1991.  

 Com relação à autotutela administrativa, ou seja, a função inerente a Administração 

Pública de anular ou revogar seus próprios atos sem a intervenção do Poder Judiciário, destinou 

o Art. 80 a expressar como a administração do Estado deveria agir diante de vícios em seus 

atos:    

Art. 80 - A administração pública tem o dever de anular os próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados neste caso os direitos 

adquiridos, além de observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal. 

 

 Indo adiante no texto legal, no Art. 81, fica claro que a CERJ pretende de toda a forma 

coibir a Administração de ignorar atos administrativos ilegais ou nulos. Impõe-lhe sanções, 

além das sanções constitucionais.   

Art. 81 - A autoridade que, ciente de vício invalidador de ato administrativo, deixar de 

saná-lo, incorrerá nas penalidades da lei pela omissão, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 37, § 4º, da Constituição da República, se for o caso. 

 

 

5.3 CRITÉRIOS POLÍTICOS X CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA TOMADA DE DECISÃO  

Para a escolha pública, o mecanismo é comparar as falhas do governo com as falhas do 

mercado, partindo da premissa que ambas são instituições imperfeitas, realiza-se uma análise 

institucional comparada. (PEREIRA, 1997, p. 438) 
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Na metade da década de 60 a ciência política de debruçou-se sobre o momento das 

tomadas de decisões, até que as discussões se acirraram perante dois modelos: o racional e o 

incremental. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 161) 

O modelo racional enfrenta a tomada de decisão como solução para problemas 

complexos, no qual recolhe-se informações pertinentes à política para aplicar critérios 

científicos. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 161) 

Noutro sentido, o modelo incremental se define menos técnico, eivado de critérios mais 

politizados. A análise social e de condições era desprezada sobre formas de interação diversas e 

negociações entre os tomadores de decisão. A percepção da doutrina, por muito tempo foi de 

que o primeiro modelo, o racional, era o preferível e o que melhor atendia as necessidades da 

sociedade, contudo o modelo mais aplicado, na realidade, seria o modelo incrementeal 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 161) 

Discorrendo sobre o modelo racional, tem que esta foi desenvolvido, a priori para 

assessorar a análise econômica. Ao fazer uma escolha o poder público persegue uma estratégia 

na qual espera maximazação dos resultados das escolhas ele deixou de fazer. Nesse passo, 

interpreta-se a tomada de decisão como em um comportamento de mercado, onde tenta-se se 

tirar o melhor proveito daquilo que é escolhido, por meio da minimização dos custos e 

maximazação dos benefícios.  (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 162) 

O modelo racional previa então os seguintes passos sequenciais: 1) assinalar algum 

objetivo para resolução do problema em exame; 2) explorar todas as medidas possíveis para 

obtenção do objetivo; 3) prever todos os resultados para cada medida; 4) tomar a medida que 

soluciona o problema mais perfeitamente e com menor custo. Todas as etapas acima tem de 

observar o custo e benefícios a elas inerentes. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 162) 

Intitula-se “racional” o modelo, posto que dita procedimento segundo o qual a tomada 

de decisão será pautada na máxima eficiência. Pressupõe-se que os responsáveis pela tomada 

de decisão  o fazem como técnicos o gestores de negócios. A decisão é tomada de forma neutra.  

É por sua abordagem técnica “neutra”, à resolução dos problemas que esta também é 

conhecida como uma abordagem “científica”, de “de engenharia” ou “gerencialista”. 

(ELSTER, 1991, apud HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 162) 

Posteriormente, a doutrina reconheceu que em determinadas situações a racionalidade 

não poderia ser plena, posto que mesmo com o desejo de adoção de medidas maximizadoras, a 
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falta de tempo e informação fossem barreiras a ser encaradas. Contudo, felizmente essas 

barreiras não são insuperáveis. Na verdade, tais barreiras representam a dificuldade de traspor a 

teoria das tomadas de decisões para a prática de tomadas de decisões, o que significa que 

poderiam não ser completamente sem erros, mas que chegariam o mais próximo possível da 

eleição da decisão perfeita. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 163) 

Entretanto, parte da doutrina ainda revelou-se como contundente a essas barreiras, 

entendendo serem bem mais profundas, com entente o crítico da racionalidade mais destacado 

Herber A. Simon. O estudioso alega que determinadas limitações da racionalidade não são 

desvios facilmente sanáveis, mas ao contrário; seriam demasiadamente sérias ao ponto de 

retirar toda a racionalidade das tomadas de decisão.  

Simon observou que estas escolhas pré-decisão eram normalmente tomadas em bases 

ideológicas, profissionais, culturais ou em outras semelhantes, senão aleatórias. 

Quando se ignora as implicações de eficiência nessas escolhas iniciais perde-se  a 

oportunidade de selecionar um curso de ação racional entre as opções restantes. 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 164) 

O estudioso ainda critica o fato de que o tomador de decisão deveria conhecer a 

consequência de todas as alternativas pré-escolhidas, o que não seria muito factível. Ainda, a 

previsão de custos e benefícios exigida pelo modelo racional é impossível de ser 

preestabelecido. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 164) 

E continua sua crítica no sentido de que no que concerne a maioria das decisões 

políticas “acarreta um “pacote” de consequências favoráveis  e adversas e o cálculo do custo de 

cada “pacote” não será direto, já que envolveria o escalonamento preliminar de ganhos 

potenciais relativos.”  (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 164) 

Por fim, concluiu que muitas alternativas apresentam-se eficientes e ineficientes 

simultaneamente, dependendo da percepção e das circunstâncias. Por isso, alega que os 

tomadores de decisão por inúmeras vezes não alcançam as conclusões sólidas que o modelo 

racional lhe determina. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 164) 

A doutrina esforçou para modificar o modelo racional ao ponto que fosse preservada o 

ideal da maximização na tomada de decisão. Criou-se, por exemplo, a teoria da tomada de 

decisão desfocada (fuzzy), cujo núcleo são as técnicas probabilísticas para se chegar a melhor 

decisão, mesmo que não se preciso o custo e benefício da mesma. (HOWLETT; RAMESH; 

PERL, 2013, p. 164) 
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Foram feitos estudos de campo pela psicologia para averiguar qual o comportamento  

dos administradores ao se depararem com as questões colocadas por Simon.  

“Esse é o caso, por exemplo, dos modelos associados à teoria da prospecção, que 

postulavam q os seres humanos dão muito pesa a perdas do que a ganhos equivalentes, 

assumem comportamento de aversão a risco nas escolhas, mas, de aceitação de riscos 

nas escolhas entre perdas, e respondem a probabilidades de maneira não linear.” 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 164) 

Simon critica o modelo racional de tomada de decisão, contudo não desenvolve um 

modelo alternativo. Suas críticas e ideia serviram de base para a criação do modelo incremental 

desenvolvido por Charles Lindblom, na qual a tomada de decisão é realizada mediante análise 

limita e barganha político.  O conhecimento é afastado para este modelo. (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013, p. 165) 

Na percepção de Lindblom, os administradores normalmente tomavam as decisões de 

acordo com um processo de comparação de decisões anteriores. Endente que os tomadores de 

decisão agem de forma familiar e típica e por consequência as decisões serão sempre de 

variação mínima, ou seja, o status quo, é apenas incrementado. Daí a denominação do modelo.  

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 166) 

Há duas razões para que as decisões não variem muito. A primeira delas diz respeito à 

barganha. Esta requer distribuição de recursos entre os participantes. Logo, é mais fácil 

permanecer com a distribuição instituída do que reconfigura-la. A segunda razão é relacionada 

à burocracia. Esta tem procedimentos de operações padronizadas. Ou seja, “os métodos pelos 

quais os burocratas identificam as opções e os procedimentos e os critérios de escolha são 

muitas vezes estabelecidos previamente”. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 166) 

O modelo foi fortemente criticado por não prestar qualquer orientação de objetivo para 

o administrador; por não ser conservador, já que encara a mudança negativamente;  por não ser 

instrumento democrático posto que as barganhas seria feita apenas entre um pequeno grupo de 

indivíduos; e, por fim, não impulsionar novas medidas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, 

p. 166) 

A resposta da doutrina a todas as críticas disparadas a ambos os modelos, foi de tenta 

mantê-los, como proposto pelo “mixed scanning”, de Etzioni.
24

 Esposa que o modelo racional 

                                                           
24

 Tradução: sondagem mista. 
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não consegue ser facilmente aplicado na prática, contudo o modelo incrementista só beneficia 

uma parcela de pessoas. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 169) 

Etzioni entende que o processo de tomada de decisão consiste em dois momentos: pré-

decisão ou representativo e modelagem da questão. O método scanning realiza uma busca 

rápida de alternativas e separa para exame as mais promissoras, ou seja, nesta etapa jpa 

promove mais inovação do que o método incrementalista, sem impor ao administrador 

condições irreais do método racional. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 169) 

Assim, ele apresentou seu modelo como a abordagem prescritiva e ao mesmo tempo 

descritiva da tomada de decisão que superaria as limitações conceituais dos modelos 

anteriores enquanto também se aplicaria à prática real dos tomadores de decisão na 

realidade concreta. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 169) 
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CONCLUSÃO 

A Public Choice possibilitando a aproximação da ciência econômica para com a ciência 

política, criticas ao modelo clássico de democracia, por entender se tratar de uma idealização 

irreal.  Votantes e políticos não o perseguem o bem-estar social como prioridade.  
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