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Amar um amor casto à distância, 
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Alcançar a estrela inatingível: 

Essa é a minha busca.” 

 

Miguel de Cervantes 

Dom Quixote



 

 

RESUMO 

 

 

Trata-se de trabalho que visa consolidar e fomentar o controle dos serviços públicos pela 

sociedade. Para tal objetivo a presente monografia estabelece o que é fiscalização, como ela 

se dá e quais são os critérios que devem ser aplicados quando esta se debruçar sobre os 

serviços públicos. Seguindo, a análise recai sobre a atividade de controle propriamente dita, 

estabelecendo a essencialidade desta para a efetivação da fiscalização. Após, passa-se ao 

estudo do Ministério Público, representante constitucionalmente imbuído da proteção da 

sociedade, e dos meios que dispõe para efetuar a fiscalização e o controle da atividade 

prestacional do Estado. Ainda, a análise passa pelas principais formas de controle levadas a 

cabo pelo próprio cidadão. Por fim, além de consolidar a viabilidade da participação da 

sociedade no controle dos serviços públicos, tendo em vista a multiplicidade de meios 

dispostos no ordenamento jurídico, nota-se que o fomento dessa prática tende a legitimar e 

aprimorar a atividade estatal. 

 

Palavras-chave: Serviços públicos. Administração pública. Fiscalização. Controle externo. 

Estado democrático de direito. 



 

ABSTRACT 

 

 

It is a work that aims to consolidate and to foster the control of public services by society. For 

this purpose this monograph establishes what is supervision, how it happens and what are the 

criteria to be applied when we are to pore over public services. After that, the analysis rests on 

the control activity, establishing it essentiality for effective supervision. By the way it will 

proceed to study the prosecutor, represent constitutionally imbued of the society protection, 

and the means available to perform the supervision and control of the State‟s utilities activity. 

So, the analysis goes through the main forms of control carried out by the citizens. Finally, 

beside of to consolidate the viability of social participation in the control of public services, 

because of the multiplicity of means arranged in the legal system, we can realize that the 

promotion of this practice tends to legitimize and enhance state activity. 

 

Keywords: Utilities. Public administration. Supervision. External control. Democratic rule of 

law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é incomum encontrar na sociedade casos de má prestação nos serviços públicos, 

também não é incomum encontrar usuários insatisfeitos. Entretanto é comum encontrar 

pessoas que não sabem o que fazer diante desse panorama. Isto acontece porque muitos dos 

beneficiários se limitam a efetuar reclamações no próprio órgão ou empresa prestadora, o que, 

em um Estado Democrático de Direito, deveria bastar para que houvesse uma melhora 

significativa na prestação, porém não é o de fato ocorre.
1
 
2
 

Diante disto, questiona-se se há outros meios aos quais os usuários podem recorrer 

para ver seu direito a um serviço de qualidade efetivado. Em caso positivo, indaga-se como 

esses meios podem ser utilizados e de que maneira eles interferirão no serviço público de 

modo a aperfeiçoá-los. 

É assim que, no intuito de sanar as dúvidas expostas, o presente trabalho buscará, 

através da reunião dos diversos instrumentos espalhados no ordenamento jurídico, consolidar 

no pensamento coletivo a possibilidade de efetivação do controle dos serviços públicos por 

meio da sociedade. Visa também atender os anseios dos usuários, que sem saber dos 

mecanismos à sua disposição, se veem obrigados a terem os seus direitos tolhidos por 

serviços públicos mal prestados
3
. 

Para tanto, utilizar-se-á da análise da jurisprudência e da doutrina nacional acerca dos 

diversos modos de fiscalização e controle dispostos no ordenamento jurídico nacional, porém 

sem se distanciar da realidade, já que se farão presentes citações e exemplos baseados em 

casos concretos, sempre que possível. 

                                                 
1
 Para exemplificar segue reportagem em que mesmo após 10 dias reclamando da falta de manutenção na rede de 

esgoto e água, moradores de um determinado local continuam sem ver solucionado o problema de vazamento. 

Com isso resta demonstrado que somente a reclamação ao órgão competente não tem sido suficiente, restando 

procurar outras maneiras para efetuar o controle desses serviços públicos. Disponível em: 

<http://www.jornalpp.com.br/cidades/item/29106-moradores-fazem-reclama%C3%A7%C3%B5es-contra-

servi%C3%A7os-p%C3%BAblicos> Acesso em: 10/11/2014. 
2
 Conforme o movimento de passeatas que ocorreram em junho de 2013 demonstrou, a participação popular tem 

tomado papel relevante quanto à fiscalização do Poder Público, pois que sendo a Administração Pública omissa 

quanto a sua competência originária de fiscalizar e regular a qualidade de seus serviços, os movimentos 

populares a impõem uma ação mais eficaz e positiva. Entretanto, nem sempre essas formas de manifestação 

logram êxito, como é o caso de muitas manifestações em prol da melhoria do serviço de saúde, restando a 

necessidade de se ter outros meios recorríveis para um melhor controle do Estado. 

Veja a notícia a seguir, a qual retrata uma manifestação popular em favor da saúde, mas que não logrou êxito: 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2014/04/manifestacao-por-melhorias-na-saude-reune-50-

pessoas-em-franca-sp.html. Acesso em: 07/11/2014. 
3
A título de exemplificação, segue reportagem que retrata a má prestação de serviço por parte do DETRAN-RJ, 

bem como a ineficácia das inúmeras reclamações efetuadas pelos usuários diretamente ao órgão. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/detran-rj-processado-por-ma-prestacao-de-servico-

9831190> Acesso em: 07/11/2014. 
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Em um primeiro momento debruçar-se-á sobre a atividade de fiscalização 

estabelecendo do que ela se trata, como deve ser feita e quais são os critérios a serem 

utilizados como parâmetro na sua aplicação. Além disso, após estabelecidos os parâmetros, 

far-se-á a análise de cada um deles, sempre buscando na jurisprudência exemplos de como 

eles são aplicados no cotidiano. 

Entretanto, como se verá, a atividade fiscalizadora não é, per si, suficiente para 

promover uma melhora qualitativa e quantitativa nos serviços públicos, pois que ela não se 

basta na constatação da regularidade desses. Desta feita, resta necessário passar ao estudo do 

controle em sentido estrito, o qual permitirá a complementação da fiscalização e o alcance do 

objetivo desejado neste trabalho. 

Seguindo o trajeto necessário ao fim perseguido, o segundo capítulo tratará do 

controle propriamente dito, de modo a estabelecer como ele se desenvolve no Brasil, quais 

são as suas características e quais são os tipos disponíveis no atual panorama. 

Feita essas análises preliminares, passar-se-á ao estudo do Ministério Público, que, de 

acordo com a Constituição Federal, é o legítimo representante da sociedade. A necessidade 

dessa análise se dá pelo fato de ser o parquet grande canal receptor das denúncias que 

envolvem as mazelas dos serviços públicos.
4
 Assim, será feita a análise dos principais meios 

de fiscalização e controle utilizados pelos promotores e procuradores de justiça, de maneira 

que o conhecimento das informações básicas sobre esses instrumentos possa fomentar o uso 

deles. 

No último capítulo, proceder-se-á à análise dos meios de controle efetuados 

diretamente pelo cidadão, que poderá optar, de acordo com o objetivo a ser alcançado dentro 

do serviço público, por instrumentos como a Ação Popular e a participação em Audiências 

Públicas. 

Assim acredita-se que o objetivo desta monografia, que é fomento da participação 

popular na gestão dos serviços públicos, será alcançado e com isso os ganhos em termos de 

qualidade da prestação e legitimação dos prestadores será potencializado. 

 

 

 

                                                 
4
 A afirmativa do papel do Ministério Público como local de recebimento de denúncias contra os diversos 

serviços públicos pode ser verificada em reportagens como a que se segue, cujo conteúdo versa sobre o grande 

número de reclamações que a promotoria do consumidor, órgão vinculado ao parquet amazonense, vem 

recebendo. Disponível em: < http://blogpontodeonibus.wordpress.com/2012/08/04/mp-investiga-ma-prestacao-

de-servicos-em-manaus/> Acesso em: 07/11/2014. 



14 

 

1. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

1.1. FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO COMPARATIVO: PRINCÍPIOS COMO 

PARÂMETROS DE CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Para a ocorrência do exercício do poder fiscalizador, seja ele exercido por qualquer 

pessoa e sobre qualquer objeto, é necessário que se estabeleçam parâmetros a serem 

observados, de maneira tal que o agente fiscalizador possa se debruçar diante do objeto 

analisado e, comparando-o com seu paradigma, ter a certeza de que este é conforme ou não. 

No caso dos serviços públicos a lógica não é diferente. O agente fiscalizador deverá 

olhar para a atividade prestacional e a comparar com os critérios previamente estabelecidos. 

Note-se que estes critérios podem ser apenas um conjunto abstrato de ideias e não um 

referencial concreto, como é o caso de comparação entre serviços já existentes. 

No que concerne à escolha dos critérios a serem utilizados como parâmetro de 

fiscalização, percebe-se que é algo que variará de acordo com o objeto e com o sujeito, pois 

que uma série de fatores – tais como a formação do observador, suas convicções, os diferentes 

modos do objeto se apresentar, sua importância social etc – interferirão na própria análise, 

remodelando o modo de olhar. 

Entretanto, principalmente quando se trata de fiscalização sobre a atividade estatal, é 

necessário que haja parâmetros objetivos para o controle, maximizando-os em detrimento do 

aspecto subjetivo, de forma a se permitir não só que um maior grupo de pessoas a exerça
5
, 

mas também que haja uniformidade neste controle – e, por conseguinte, segurança jurídica. 

Diante do panorama contemporâneo, em que vige uma constitucionalização do 

ordenamento jurídico
6
, é possível estipular que os princípios possam servir como parâmetro 

para a fiscalização dos serviços públicos. Em verdade, é de bom grado essa estipulação, pois 

que os princípios, além de terem normatividade – o que lhes garante ser exigíveis –, possuem 

uma maior flexibilidade de aplicação, tendo em vista que, ao contrário das regras, não 

                                                 
5
 É importante perceber que sendo o Estado o composto de todos os cidadãos que se unem sob determinada lei e 

em um determinado território, a fiscalização exercida pelo maior número de componentes atesta uma maior 

legitimidade para a atividade estatal. 
6
 Para um melhor entendimento sobre esse fenômeno da constitucionalização do ordenamento jurídico, ver o 

primeiro capítulo do livro Direito Constitucional Esquematizado, do professor Pedro Lenza, onde o mesmo faz 

uma análise histórica mostrando a evolução do constitucionalismo até a presente fase, onde as normas 

constitucionais permeiam todas as demais áreas do direito, inclusive o direito privado, que originariamente não 

se comunicava com o direito constitucional, notadamente de caráter público (LENZA, Pedro. Direito 

Constitucional Esquematizado – 12ª Ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2008). 
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trabalham com o sistema de subsunção lógica, podendo ser amoldados às necessidades do 

caso concreto
7
. 

Desta feita, resta estabelecer quais são os princípios eleitos como critérios de avaliação 

dos serviços públicos, para que, a partir destes, seja possível esmiuçar como se dará a controle 

social propriamente dito. 

 

1.2. PRINCÍPIOSNO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

1.2.1. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Seguindo os ensinamentos da professora Flavia Bahia Martins
8
, segundo a qual o 

princípio da dignidade da pessoa humana é “unidade mais fundamental de valor do sistema 

jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere legitimidade”, poder-se-á 

estabelecer que este princípio seja o parâmetro mais importante a ser utilizado pelo agente 

fiscalizador. 

 De difícil conceituação, tendo em vista a sua abrangência e abstração, o princípio da 

dignidade da pessoa humana surgiu na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e, segundo 

a professora Flavia Bahia, aí passou a ter contornos nitidamente jurídicos. A autora menciona 

que esse postulado principiológico
9
 pode ser entendido “como o atributo imanente ao ser 

humano para o exercício da liberdade e de direitos como garantia de uma existência plena e 

saudável”.
10

 

Conforme ensinamentos do professor Alexandre Santos de Aragão
11

, a finalidade 

última dos serviços públicos é de serem pressupostos “da coesão social e geográfica de 

determinado país e da dignidade dos seus cidadãos”, logo essas atividades seriam garantidoras 

do mínimo necessário para a viabilização “adequada” de suas vidas. 

                                                 
7
O magistrado fluminense Mauro Pereira Martins, citando o Ministro Luís Roberto Barroso, sedimenta a ideia de 

insuficiência da regulação da norma em face da realidade, o que depois ele diz ser possível com os princípios. 

“De fato, quanto ao papel da norma, a solução dos problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato 

abstrato da norma, Muitas vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz do 

problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente (...)” (MARTINS, Mauro Pereira. Os Princípios e a 

Normatividade Jurídica – Série Aperfeiçoamento de Magistrados 11: Normatividade Jurídica, Ed.EMERJ, Rio 

de Janeiro, 2013, p. 199). 
8
 MARTINS, Flavia Bahia. Direito Constitucional – 3ª Ed., Ed. Impetus, Niterói, 2013, p. 130. 

9
 Aqui se faz o uso do termo postulado em sinônimo de princípio, apesar de alguns autores, como Robert Alexy, 

autor da obra Teoria dos Direitos Fundamentais (1984), fazerem a diferenciação entre os mesmos. 
10

 MARTINS, Flavia Bahia. Op. cit., p. 95. 
11

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos – 3ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2013, 

pp. 505-514. 
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Esse raciocínio é possível, ainda segundo o autor, na medida em que os serviços 

públicos são prestados com base na ideia de solidariedade, ou seja, os serviços são esforços do 

Estado visando generalizar o acesso a determinados direitos, os quais só poderiam ser 

exercidos por parcela da população caso os serviços fossem privados. Ademais, o caráter 

solidário do serviço e sua ligação com a dignidade da pessoa humana estão também retratados 

na sua capacidade de criar identidades, pois que ao terem acesso a determinados direitos, 

providos pelas atividades prestadas, as pessoas alcançam o patamar da igualdade, sentindo-se 

parte do todo social. 

Hoje o princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se positivado no direito 

brasileiro, mais especificamente no artigo 1°, III, da Constituição da República
12

, de maneira 

que não há dificuldade para conceber que esse valor deve permear toda a vida da sociedade 

nacional. Além disso, a topologia desse princípio permite estipular que ele não só deve ser 

respeitado, mas buscado pelo agente público e pela própria sociedade, de tal sorte que o 

agente fiscalizador poderá valer-se dele como parâmetro de controle da atividade prestacional 

do Estado. Esse entendimento, inclusive, já foi adotado pelos tribunais brasileiros. Veja: 

 

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COPASA - SERVIÇO PÚBLICO - 

OMISSÃO - FISCALIZAÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CADÁVER 

ENCONTRADO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO CONCEDIDA. Não 

obstante possa a qualidade da água ser atestada por meio de medições realizadas 

logo após o incidente por parte da ré, o fato de ter sido armazenada e, 

posteriormente, fornecida, valendo-se de reservatório no qual, por meses, conteve 

um corpo humano em estado de putrefação é suficiente para lesar a integridade dos 

consumidores, de modo a ensejar o sustentado dano moral, em sua dimensão 

psíquica, que sustenta a dignidade da pessoa humana. 

 

(TJ-MG - AC: 10611110031105001 MG , Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 

10/10/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/10/2013) 

 

1.2.2. PRINCÍPIOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37, 

CAPUT, DA CRFB). 

 

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, há outros princípios, corolários 

desse, que merecem ser abordados. Esses postulados principiológicos
13

, os quais se abordarão 

resumidamente, foram escolhidos pelo constituinte nacional quando da elaboração da carta 

                                                 
12

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 

pessoa humana.” 
13

 Vide nota n°5. 
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magna de 1988, razão pela qual se fazem importantes critérios de avaliação da atividade 

prestacional. 

Por terem sido estabelecidos no capítulo referente à administração pública, José dos 

Santos Carvalho Filho
14

 preleciona que estes valores “representam cânones pré-normativos, 

norteando a conduta do Estado quando no exercício de atividades administrativas”. 

Expõe o artigo 37, caput, da atual Constituição da Republica Federativa do Brasil 

(CRFB), que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

 

1.2.2.1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Esse princípio é considerado por alguns autores o cerne de toda a atividade estatal, de 

modo que somente há atividade administrativa, e consequentemente prestação de serviços, por 

sua causa. Em suma, só há atividade estatal porque há lei que a regule. 

Conforme já foi possível depreender, o princípio da legalidade é aquele segundo o 

qual a “administração pública só pode fazer o que a lei permite” 
15

. Desta forma é que a 

professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro
16

 consigna que esse princípio é basilar para a 

acepção de Estado de Direito, sendo aquele em que o próprio ente estatal legislador cumpre as 

leis que emanou. 

De maneira mais concreta a autora expõe que a lei, ao mesmo tempo em que define, 

estabelece os limites da atuação administrativa, ou seja, a vontade da administração é a que 

decorre da lei. 

Ressalta-se que a doutrina mais atual
17

 vem defendendo uma mudança de pensamento 

em termos de princípio da legalidade, deixando de ser a mera verificação dos elementos 

normativos no caso concreto para ser a verificação da conformidade com a finalidade legal, 

ou seja, não há necessidade da lei regulamentar todos os aspectos da atividade estatal, mas 

                                                 
14

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 27ª Ed., Ed. Atlas, São Paulo, 

2014, p. 18. 
15

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – 14ª Ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2002, pp. 67-68. 
16

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., pp. 67-68. 
17

 Nesse sentindo é oportuno a indicação para a leitura do capítulo VIII, intitulado „As fontes do direito dos 

serviços públicos‟, do Livro Direito dos serviços públicos, escrito por Alexandre Santos de Aragão, onde o autor 

trabalha melhor a ideia de que a legalidade passa a ser conformação com o ideário da lei/constituição e não mais 

a mera subsunção da conduta com a norma. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos – 3ª 

Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2013, pp. 295-388.) 
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estabelecer valores gerais a serem observados, garantindo-se maior discricionariedade à 

administração, inclusive em termos de prestação de serviços públicos. 

Seguindo na esteia de estabelecer a viabilidade da legalidade como critério de 

fiscalização, vê-se que, segundo Alexandre Aragão, a importância da legalidade em termos de 

atividade prestacional do Estado dar-se por três grandes motivos: 

 

(a) a segurança jurídica, uma vez que a aplicação direta de princípios constitucionais 

poderia restringir a esfera da propriedade e liberdade privadas; (b) a especial 

vinculação que a Administração Pública possui com a lei, só tendo competência para 

atuar com base nos pressupostos de fato que tenham sido a priori definidos pelo 

Legislador; e (c) as necessidades de a Administração Pública se prover previamente 

dos meios, materiais e orçamentários, necessários à sua atuação 
18

. 

 

Desta feita, o agente fiscalizador, comparando a lei com a atividade prestada, poderá 

afirmar o desrespeito à legalidade quando o prestador não respeitar os demais princípios 

parâmetros, extrapolar o que lhe foi permitido pela lei e não se valer dos meios, materiais ou 

orçamentários, que lhes foram disponibilizados para a prestação do serviço de maneira 

eficiente. Nesse sentido se manifestou a jurisprudência nacional, veja: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL. 

LEI N.º 11.668/08. DECRETO N.º 6.639/08. DECRETO REGULAMENTAR. 

“PRAZO PARA A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE FRANQUIA. 

INOVAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA ESTRITA 

LEGALIDADE E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. 

1. A Lei n.º 11.668/08, com a redação conferida pela Lei n.º 12.400, de 2011, dispõe 

em seu art. 7º que os contratos de franquia postal, desde que em vigor em novembro 

de 2007, continuarão em vigência até a conclusão dos contratos nos termos da nova 

legislação. 2. Contudo, em 07 de novembro de 2008, foi publicado o Decreto n.º 

6.639/08, que estabeleceu no seu art. 9º que a ECT terá o prazo máximo de vinte e 

quatro meses, a contar da data da publicação deste Decreto, para concluir todas as 

contratações previstas no art. 7º da Lei nº 11.668, de 2008, bem como que, após o 

prazo fixado no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 11.668, de 2008, serão 

considerados extintos, de pleno direito, todos os contratos firmados sem prévio 

procedimento licitatório pela ECT com as Agências de Correios Franqueadas. 3. 

Como é sabido, o decreto regulamentar tem por função manter relação de 

conformidade com a lei, possibilitando-lhe aplicabilidade ao caso concreto, mas 

sem inovar o ordenamento jurídico. 4. Contudo, o Decreto n.º 6.639/08 trouxe 

inovação ao mundo jurídico ao estabelecer prazo para a extinção dos contratos 

de franquia realizados nos termos da norma anterior, em claro confronto com o 

disposto no art. 7º, da Lei nº 11.668/08, que não prevê, em momento algum, que 

a extinção dos contratos de franquia seja feita antes da constituição dos novos 

contratos precedidos de licitação. 5. Assim sendo, clara está a afronta ao 

princípio da estrita legalidade que rege os atos da Administração Pública, 

segundo o qual o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei 

determina. 6. A ECT foi concebida para a prestação do serviço postal, de natureza 

pública e essencial, nos termos do art. 21, X, da Constituição da República, de modo 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos – 3ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2013, 

pp. 331. 



19 

 

que o fechamento das agências de correios franqueadas que estavam em vigor em 30 

de setembro de 2012, nos moldes do estabelecido no Decreto n.º 6.639/08, antes da 

contratação, por meio de procedimento licitatório, das novas agências, ocasionará, 

inegavelmente, a interrupção de serviço público de suma importância para a 

população local, com a consequente violação do princípio da continuidade do 

serviço público, corolário da ideia de serviço adequado. 7. Portanto, da análise 

conjunta dos dispositivos em questão e com fundamento nos princípios 

supratranscritos, depreende-se que os contratos atualmente em vigência devem 

permanecer nessa condição até o início das operações das agências que serão 

contratadas após a realização de certame licitatório. 8. Apelação improvida”. 

(grifou-se) 

 

(TRF-3 - AC: 15864 SP 0015864-72.2012.4.03.6100, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 

22/08/2013, SEXTA TURMA) 

 

Portanto, conforme a jurisprudência mesmo assentou, é importante que a 

administração pública respeite a legislação não a extrapolando, mesmo que por medidas 

aparentemente jurídicas, se não, além de invadir a área de atuação do poder legislativo, poderá 

acarretar prejuízos ao interesse coletivo.  

 

1.2.2.2. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

Conforme anota Di Pietro
19

, o princípio da impessoalidade surgiu com esse nomen 

iuris na Constituição de 1988. Devido a essa recente previsão, os doutrinadores vêm 

divergindo sobre o seu verdadeiro sentido, de forma que serão expostos, a seguir, os dois 

principais conteúdos atribuídos a ele. 

Ainda seguindo os ensinamentos de Di Pietro, impessoalidade significa dizer que a 

administração pública não poderá atuar no intuito de prejudicar ou beneficiar pessoas 

determinadas. Em suma, nesta concepção, esse princípio estaria intimamente ligado com a 

ideia de finalidade pública, de modo que a administração deve agir em nome do interesse 

público e não particular. Uma exceção a essa forma de conceituação está no sistema de cotas 

utilizado em favor de determinados grupos étnico-raciais, quando do acesso ao serviço 

público de prestação de ensino superior. 

Noutro sentido, a autora afirma que a impessoalidade importa na concepção de que os 

atos administrativos são imputados à administração pública, e não ao funcionário ou órgão 

que os pratica, de maneira que não é permitida a promoção pessoal do servidor público 

atuante no ato. 
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Esse princípio se torna parâmetro para a fiscalização dos serviços públicos na medida 

em que há a possibilidade de intervenção no serviço tido como “pessoal”, seja ele 

desvinculado ao interesse público, seja ele utilizado para a promoção de determinadas 

autoridades, para torná-lo impessoal. 

Por fim, ressalta-se que esse princípio tem grande valia antes mesmo da efetiva 

prestação do serviço público, mais especificamente no momento de seleção dos prestadores de 

serviço concedidos ou permitidos – licitação –, pois que garante uma escolha imparcial e 

voltada para a efetivação do interesse público e não particular
20

. 

Veja-se um caso em que a jurisprudência se debruça sobre a impessoalidade ao 

resolver um litígio que versa sobre a seleção de prestadores de serviço público: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COMPLEMENTAR INTERMUNICIPAL POR VEÍCULOS DE BAIXA 

CAPACIDADE. MÉRITO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 

PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA PREVISTOS NA LEI DE LICITAÇÕES. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. ART. 20, § 4º, 

DO CPC. SENTENÇA CORRETA, NA FORMA E NO CONTEÚDO, QUE 

INTEGRALMENTE SE MANTÉM. 1. O Edital de Concorrência nº 04/2005 

expedido pelo Poder Público se deu em conformidade com as prescrições legais 

gerais que regem os procedimentos licitatórios e, especificamente, com os atos de 

regência da própria licitação referida, notadamente com o Decreto nº 31.883/2002. 

2. A restrição imposta às pessoas jurídicas de participarem do certame, por si 

só, não configura ofensa ao princípio da isonomia, já que os atos da 

administração são permeados pelo interesse público e de acordo com o exame 

da conveniência e oportunidade, privativo da Administração Pública. 3. Não 

há, pois, qualquer afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência elencados na Lei de Licitações como alega o 

apelante. 4. A opção pela modalidade do transporte de baixa capacidade é mérito da 

Administração, a qual não cabe ao Judiciário adentrar. 5. O arbitramento da verba 

honorária tem assento no disposto no art. 20, § 3º, do CPC, entre o mínimo de 10% e 

o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Todavia, nas causas de pequeno 

valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for 

vencida a Fazenda Pública, e nas execuções embargadas ou não, os honorários serão 

fixados de forma equitativa, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, atendidas as 

normas das alíneas 'a', 'b' e 'c'. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (grifou-se) 

 

(TJ-RJ - APL: 00336624020068190001 RJ 0033662-40.2006.8.19.0001, Relator: 

DES. JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

20/08/2013, PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/02/2014 14:46) 

 

Desta maneira, a ementa confirma a tese de que mesmo antes da efetiva prestação do 

serviço, ou seja, na fase licitatória, a impessoalidade deve ser observada. Entretanto, isto não 
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 Essa ideia está contemplada na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual, além do 
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quer dizer que a administração não disponha de discricionariedade para criar critérios, visando 

o interesse público, que por vezes vão excluir os potenciais concorrentes que não os 

atenderem. 

 

1.2.2.3. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Esse princípio consolida a ideia de retorno da ética ao direito, de modo que faz 

contraposição ao positivismo jurídico vigente nos primórdios do século anterior, cujas raízes 

estendem-se até os dias atuais
21

. 

Ex vi do artigo 2°, parágrafo único, inciso II, da lei 9.784/99, a moralidade 

administrativa importa na “atuação segundo padrões éticos, de probidade, decoro e boa-fé”. 

Portanto, fugir desse conceito seria negar ao postulado principiológico o sentido que o 

legislador nacional buscou consolidar no direito nacional. Dito isso, podemos afastar a 

concepção do saudoso professor José Afonso da Silva
22

, segundo o qual a moralidade é o 

conjunto de normas derivadas da disciplina geral da Administração. 

Dando concretude ao conceito, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello
23

 afirma 

que “a administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e 

lhaneza, sendo interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de 

maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos”. 

De mais a mais, conforme o conceito legal exposto, agir em atentado à moralidade 

administrativa acarreta no desrespeito à probidade esperada pela autoridade pública, de sorte 

que o agente da conduta ímproba poderá sofrer sanções, tais como ficar inelegível e ter que 

ressarcir o erário.
24

 

Nessa perspectiva, a jurisprudência já se manifestou em favor da consideração da 

moralidade como parâmetro de controle da Administração Pública, sedimentando o retorno da 

Ética ao Direito. Veja: 
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O controle Jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo; 

mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a 

lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo.
25

 

 

1.2.2.4. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello
26

, este princípio consagra “o dever 

administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos”. Sendo, portanto, 

consectário lógico do que se entende por Estado Democrático de Direito (este o qual a 

administração terá a participação popular na sua tomada de decisões, bem como seguirá as 

normas por ela emanadas). 

Esse princípio encontra-se também regulamentado no artigo 5°, LX, da Constituição 

Federal, segundo o qual “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”, representando assim um direito 

fundamental de qualquer cidadão. Além disto, é importante ressaltar o direito à informação, 

previsto no artigo 5°, XXXIII, também da CRFB, o qual dispõe que “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

Todo este arcabouço de direitos somado ao princípio da publicidade permite, 

conforme assevera Maria Zanella Di Pietro
27

, a ampliação da possibilidade de controle 

popular da administração pública. Deste modo, a obtenção de dados relativos ao interesse 

público, pelos cidadãos, permite a propositura de Ação Popular, de Ação Civil Pública ou 

Mandado de Segurança, conforme será exposto oportunamente. 

Segundo a Lei 12.527/2011, que regula o direito de acesso à informação, mais 

especificamente em seu artigo 1°, dispõe que toda essa gama de direitos constitucionais, que 

foram mencionados, são exigíveis dos órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério 

Público, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios e das entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para 

realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou 

mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes 
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ou outros instrumentos congêneres. Permite-se, assim, o controle de uma boa parte dos 

serviços públicos prestados pela administração pública e por seus 

permissionários/concessionários. 

Veja a aplicação da publicidade em um caso concreto: 

 

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PUBLICIDADE DOS ATOS, 

PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CF, ART. 37, § 1º - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE LOGOMARCA COM 

INEQUÍVOCA ASSOCIAÇÃO AO ADMINISTRADOR E AO LEMA 

UTILIZADO EM SUA CAMPANHA ELEITORAL - ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - MULTA - PROPORCIONALIDADE COM O ATO 

PRATICADO 1. "'A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos' (CF, art. 37, § 

1º). Nessa vedação está compreendida a utilização de logomarca ou locução que 

identifique a obra pública com o administrador responsável pela sua realização"(AI 

n.º , Des. Newton Trisotto). 2."A aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92 deve 

ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar sanções 

desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a 

impunidade. Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas previstas no 

artigo 12 e incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, deve o magistrado atentar 

para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando a gravidade da 

conduta, a medida da lesão ao erário, o histórico funcional do agente público etc." 

(REsp n.º 300.184, Min. Franciulli Netto). (grifou-se) 

 

(TJ-SC - AC: 186452 SC 2002.018645-2, Relator: Newton Trisotto, Data de 

Julgamento: 10/11/2003, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Palmitos.) 

 

 Não restam dúvidas, portanto, que a publicidade é essencial para os serviços públicos, 

já que, conforme a ementa citada, ela possibilita a informação e a fiscalização do poder 

público, bem como a responsabilização dos eventuais responsáveis por danos ao erário e ao 

interesse coletivo. 

 

1.2.2.5. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

Este postulado principiológico é visto por alguns autores como o mais importante em 

termos de parâmetro de controle dos serviços públicos, pois que a sua positivação representa a 

insatisfação da sociedade diante da prestação de serviços insuficientes ao atendimento dos 

interesses públicos, conforme denota José dos Santos Carvalho Filho.
28

 

Precipuamente, cabe desfazer a possível dúvida acerca do seu significado. Segundo o 

autor mencionado, eficiência não se confunde com eficácia e nem com efetividade. A ideia de 
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eficiência está relacionada ao modo como se processa a atividade administrativa, ou seja, à 

conduta do agente, ao passo que eficácia está relacionada ao meio/instrumento pelo qual o 

agente se utiliza na execução da atividade. Por fim, efetividade se relaciona com os resultados 

obtidos na execução. 

Diante deste panorama, o falecido professor Hely Lopes Meirelles
29

 conceitua 

eficiência como aquele princípio o qual “exige que a atividade administrativa seja exercida 

com presteza, perfeição e rendimento funcional”, de modo que já não se contenta que a 

função administrativa seja prestada apenas com legalidade, mas com satisfatório atendimento 

das necessidades dos membros da comunidade.
30

 

Pari passu, demonstra-se também o aspecto interno do princípio da eficiência, que 

conforme Carvalho Filho, não se vincula diretamente à prestação de serviços à comunidade, 

mas às atividades internas da própria administração, como, por exemplo, é o caso da gestão 

dos dados dos servidores. Neste ponto de vista a administração encontra-se obrigada a buscar 

meios de tecnologia e métodos organizacionais modernos que lhe permitam o 

desenvolvimento melhor de suas atividades gerenciais. 

O professor José dos Santos Carvalho Filho demonstra ainda que a ideia de eficiência 

precisa estar vinculada a meios efetivos de controle por parte dos usuários, pois que não 

adiantaria ter tal valor constitucionalizado se não há modos de exigi-lo da administração 

pública ou mesmo dos delegatários dos serviços públicos. Em razão desta necessidade de dar 

efetividade ao princípio o sistema normativo cunhou modos de controle da administração, 

dentre os quais a Ação Popular e a Ação Civil pública movida pelo Ministério público. 

Segue jurisprudência de maneira a consolidar o entendimento a cerca do princípio da 

eficiência: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR DO FORO. 

SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO. LIMITE DE 25 (VINTE E CINCO) 

PROCESSOS E PETIÇÕES DIÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IRRESTRIÇÃO DO SERVIÇO. I – Não há que 

se falar em extrapolação da competência da Autoridade Impetrada (Juiz Federal - 

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro) que, através de portaria, 

limita o número de processos e petições no Protocolo Integrado, eis que tal medida, 

embora restritiva, não contraria as disposições estabelecidas pelo Tribunal através 

das Resoluções 09 e 15/98 e Instrução Normativa 21/02. Tampouco se pode 

conceber, dos termos do ato impugnado, qualquer afronta aos princípios da 

isonomia, do acesso ao Poder Judiciário ou da ampla defesa, haja vista que a 

                                                 
29

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 39ª Ed., Ed. Malheiros, São Paulo, 2013, p. 

102. 
30

 Destaca-se o ensinamento do professor José dos Santos Carvalho Filho, segundo o qual a eficiência está 

composta por diversos aspectos, tais como a produtividade, economicidade, qualidade, celeridade, presteza, 

desburocratização e flexibilização. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 31). 
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portaria em questão (Portaria 54/2009) estabelece parâmetro único, a ser 

observado indistintamente por entes públicos e particulares, sendo certo, ainda, 

que a restrição objeto do ato impugnado visou a viabilizar a manutenção do 

próprio sistema, garantindo ao jurisdicionado a boa prestação dos serviços 

operacionais da Justiça Federal e a diminuição dos correspondentes custos 

operacionais, o que significa atendimento ao princípio da eficiência do serviço 

público. II – Denegada a segurança. (grifou-se) 

 

(TRF-2 - MS: 200902010114463 RJ 2009.02.01.011446-3, Relator: Juiz Federal 

Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 

18/05/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - 

Data::27/05/2010 - Página::366) 

 

Por fim, a jurisprudência consolida o entendimento exposto de que a administração 

pública deve procurar se atualizar para prestar um serviço eficiente, seja investindo em 

tecnologia e aperfeiçoamento de pessoal, seja fazendo a gestão melhor do modo em que opera 

– como é o caso retratado na ementa. 

 

1.2.3. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Fora os princípios mencionados, a doutrina
31

 ainda cunha alguns princípios específicos 

para os serviços públicos, de maneira que estes também podem ser utilizados como 

parâmetros a serem utilizados na fiscalização da atividade prestacional do Estado. 

Entretanto, como não há uniformidade acerca de quais são os princípios específicos aos 

serviços públicos (por exemplo, a professora Odete Meaduar
32

 cita quatro princípios, 

enquanto o professor Celso Antônio Bandeira de Mello
33

 faz menção a dez) optou-se por 

aqueles que se encontram no núcleo comum abordado pelos autores que se debruçam sobre 

esta matéria. Enfim, são os princípios da generalidade, da continuidade e da modicidade, sob 

os quais será feita a análise posteriormente. 

Estes princípios escolhidos são consectários lógicos dos princípios já mencionados, mas 

que por serem adaptados à realidade dos serviços públicos trazem consigo especificidades que 

somam, em termos de qualidade, ao ato fiscalizador. 

Ressalta-se, por fim, que estes critérios possuem guarida legislativa, o que reforça o uso 

deles como critérios de avaliação dos serviços públicos. Para tanto, veja art. 6°, da Lei 

8.987/95: 

 

                                                 
31

 Dentre estes autores ressalta-se José dos Santos Carvalho Filho, Odete Medauar e Celso Antônio Bandeira de 

Mello que mencionam, em suas respectivas obras, as quais foram oportunamente citadas, princípios específicos à 

atividade prestacional estatal. 
32

 MEDAUAR, Odete. Op. cit., pp. 360-361. 
33

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. p. 694-695. 



26 

 

DO SERVIÇO ADEQUADO 
Art. 6

o
 Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1
o
 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. 

§ 2
o
 A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

§ 3
o
 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. (grifou-

se) 

 

 

1.2.3.1. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE 

 

Este princípio recebe diversas nomenclaturas, porém mantendo a mesma essência, de 

modo que chamá-lo de princípio da universalidade ou princípio do funcionamento equitativo 

importa estar-se abordando o mesmo conceito. 

Celso Antônio Bandeira de Mello
34

 cita que este é o princípio “por força do qual o 

serviço é indistintamente aberto à generalidade do público”. Entretanto, José dos Santos 

Carvalho Filho
35

 menciona que o princípio pode ter outra acepção, na qual o serviço seria 

destinado a alcançar o maior número de pessoas, ou seja, o serviço, além de ser geral, deve 

buscar a maior amplitude que lhe for possível. Portanto, se o serviço tiver capacidade de ser 

expandido e for oportuno, a administração pública assim deverá agir. 

A autora Odete Medauar
36

, por sua vez, ressalta que o princípio da generalidade se 

traduz em diversas medidas concretas que visam facilitar o acesso da população às atividades 

prestadas pelo Estado e pelos seus delegatários, dentre as quais a política de gratuidade para 

determinados serviços (educação, transporte para maiores de 65 anos e saúde), a estipulação 

de preços acessíveis e a possibilidade de existência de serviços deficitários, já que os serviços 

prestados não precisam necessariamente gerar lucro, ainda mais os de caráter social, como é o 

caso da educação básica. 

Por fim, segue jurisprudência a cerca do uso do princípio da generalidade em que fica 

clara a necessidade de se promover o acesso de todos aos serviços prestados, mormente 

àqueles que não têm condições para arcar com os altos custos, razão pela qual o lucro poderá 

ser reduzido: 

                                                 
34

Ibidem, p. 694. 
35

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 339. 
36

 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 360. 
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ADMINISTRATIVO. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. TARIFAS. 

POLÍTICA DE REAJUSTE. AUMENTO QUE SUPERA O INDEXADOR 

PACTUADO NO CONTRATO DE CONCESSÃO PÚBLICA - IGP/DI. 

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. APLICAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de ação civil pública movida pelo 

Ministério Público Federal em face da ANATEL e da TELPE, objetivando ver 

reconhecida a ilegalidade do aumento das tarifas de assinatura residencial, não 

residencial e de tronco, assim como das ligações interurbanas de curta distância. 2. 

Reajustes das tarifas que chegaram a ultrapassar 17% (dezessete por cento), 

superando o índice de 8,14% correspondente ao IGP - DI de abril/maio/99. 3. 

Limitação dos reajustes ao IGP - DI em respeito aos princípios da modicidade 

nas tarifas e da universalidade, por força do qual o serviço é indistintamente 

aberto à generalidade do público. 4. Ademais, em um país como o Brasil, no qual 

a esmagadora maioria do povo vive em condição de miserabilidade, é necessário que 

o serviço público, para cumprir sua função jurídica natural, terá de ser remunerado 

por valores baixos, muitas vezes subsidiados. 5. Apelação do Ministério Público 

Provida. 6. Apelação da União em que contesta a sucumbência do Ministério 

Público - parte, prejudicada. (grifou-se) 

 

(TRF-5 - AC: 395062 PE 0047194-10.2006.4.05.0000, Relator: Desembargador 

Federal Ivan Lira de Carvalho (Substituto), Data de Julgamento: 24/07/2007, 

Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 10/10/2007 - 

Página: 787 - Nº: 196 - Ano: 2007) 

 

1.2.3.2. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello
37

 esse princípio importa na impossibilidade 

de interrupção ou suspensão dos serviços. Entretanto não se trata de uma proibição de caráter 

absoluto, pois que há casos em que somente a paralisação brusca é vedada. 

José dos Santos Carvalho Filho
38

, esmiuçando o princípio em análise, menciona que a 

ideia principal é evitar que a paralisação do serviço público ocasione prejuízo nas diversas 

atividades particulares que dele dependem, como é o caso dos empreendimentos em relação 

ao serviço de fornecimento de energia elétrica. 

Neste sentido é que o autor defende que a continuidade não é somente a não 

paralisação da atividade, mas também a busca pelo seu aperfeiçoamento, de modo que esteja 

sempre em conformidade com as novas exigências que a sociedade possa ter. 

Ademais, conforme dito, há hipóteses em que o serviço pode ser interrompido sem 

constituir-se em uma ilegalidade. Uma delas é quando o prestador, encontrando-se disposto a 

fornecer o serviço, se depara com um beneficiário que não atende com os requisitos técnicos 

necessários à prestação. A outra é quando o usuário deixa de pagar pelo serviço.
39

 

                                                 
37

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. p. 694. 
38

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., pp. 339-343. 
39

Idem. 
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Neste último caso, a doutrina
40

 se reporta à diferença entre serviços facultativos e 

serviços obrigatórios
41

 para justificar que somente naqueles pode ser feita a interrupção por 

falta de pagamento, tendo em vista o caráter contratual, mas impõe a restrição quanto à 

temporalidade existente entre a constituição em dívida e a interrupção, de modo que a 

suspensão tenha que ser feita ato contínuo daquela. Enquanto que nos serviços obrigatórios, 

por serem cobrados mediante taxa, tipo de tributo, não se deve falar de suspensão, por haver 

modos especiais para a cobrança de eventual valor (procedimento de dívida ativa). 

Por derradeiro, veja-se notícia
42

 em que o Ministério Público do Estado de Rondônia 

utiliza do princípio sob análise como parâmetro de fiscalização dos serviços públicos, 

exortando a continuidade dos serviços públicos: 

 

Medidas adotadas pela Prefeitura de Jaru, após o transcurso das eleições municipais, 

como a exoneração em massa de servidores que exerciam cargo em comissão na 

área de saúde, a suspensão de recebimento de materiais e a solicitação de anulação 

de empenhos motivaram o Ministério Público de Rondônia a expedir recomendação 

em que orienta o gestor daquele Município a adotar uma série de medidas para 

garantir a manutenção de serviços essenciais à população. A recomendação, 

assinada pela Promotora de Justiça Luciana Ondei Rodrigues Silva, é destinada ao 

Prefeito Jean Carlos dos Santos e ao Secretário Municipal de Saúde, Iran Cardoso 

Bilheiro. No documento, o MP orienta que sejam modulados os efeitos da 

exoneração dos servidores públicos que se encontram desenvolvendo atividades 

essenciais na área de saúde, especialmente médicos, evitando, assim, a violação 

ao princípio da continuidade do serviço público, estabelecido no 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A Promotora de Justiça também 

recomenda que sejam adotadas medidas administrativas para restabelecer a 

prestação adequada dos serviços públicos na área de saúde, especialmente no que se 

refere às reclamações acerca de falta de médicos especialistas em psiquiatria e 

cardiologia; falta de médicos para confecção de laudos; regularização do resultado 

de exames preventivos, pré-natal e mamografia, entre outros. A integrante do 

Ministério Público solicita, ainda, que se evite o colapso e convulsão social das 

atividades essenciais da administração pública, sendo modulado os efeitos da 

Resolução nº 001/GP-2012 nas secretarias que respondem pelos serviços urbanos, de 

saúde, educação e coleta de lixo. Fonte: Ministério Público de Rondônia (grifou-se) 

 

1.2.3.3. PRINCÍPIO DA MODICIDADE 

 

Este postulado principiológico denota o caráter social dos serviços prestados pelo 

poder público e pelos seus delegatários, pois que, segundo José dos Santos Carvalho Filho
43

, 

traduz a noção de que o lucro não é o objetivo principal da função administrativa, de modo 

                                                 
40

 Ver nota n° 34. 
41

São serviços obrigatórios os impostos pelo poder públicos, como é o caso da coleta de lixo, e os facultativos os 

de caráter contratual, como é o caso dos serviços de internet banda larga. 
42

 MPRO - MP quer garantir continuidade de serviços públicos em Jaru. Disponível em: <http://nota-

dez.jusbrasil.com.br/noticias/100240201/mpro-mp-quer-garantir-continuidade-de-servicos-publicos-em-jaru>. 

Acesso em: 24/10/2014. 
43

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 344. 
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que estes serão obtidos em decorrência da boa gestão da atividade desempenhada. Inclusive 

poderão existir atividades deficitárias ou até mesmo gratuitas, como é o caso da educação 

básica (art. 208, I, da CRFB). 

Celso Antônio Bandeira de Mello
44

 menciona que este princípio é aquele pelo qual o 

Estado fica obrigado a levar em consideração, no estabelecimento da tarifa/taxa, o poder 

aquisitivo do usuário e a função social do serviço, de modo que as pessoas não sejam 

impedidas de usufruir das atividades prestadas por causa do fator puramente econômico. 

Veja Jurisprudência a cerca do uso do princípio da modicidade e o seu alcance: 

 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS 

DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA TARIFA DE 

ENERGIA ELÉTRICA DA CELPE. RESOLUÇÃO N.º 112/2005 E DESPACHO 

N.º 892/2004 DA ANEEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

TERMOPERNAMBUCO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE 

DOS ATOS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA MODICIDADE DAS TARIFAS E DA TUTELA DOS 

INTERESSES DOS CONSUMIDORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DOS CONTRATOS. RECURSOS PROVIDOS. 1. Os atos da 

ANEEL sujeitam-se ao controle jurisdicional, sobretudo em sede de ação civil 

pública que versa a política tarifária de setor fundamental para o desenvolvimento 

nacional e o bem-estar da população. 2. Ilegitimidade passiva ad causam da 

TERMOPERNAMBUCO S.A., por tratar-se de pessoa estranha à relação 

controvertida. 3. O Juiz pode decidir a controvérsia com fundamento diverso 

daqueles que foram articulados na inicial. 4. A CELPE, nos termos da Lei n.º 

10.848/04 e do seu contrato de concessão, deve adquirir energia elétrica ao 

menor custo disponível no mercado, podendo repassar uma parte desse custo 

aos consumidores finais, mediante revisões tarifárias periódicas, nas quais deve 

ser observado o princípio da modicidade. 5. Tarifa módica não quer dizer 

necessariamente tarifa barata, mas a menor tarifa que, além de cobrir as 

despesas da concessionária e garantir o funcionamento do serviço, também seja 

capaz de propiciar os investimentos necessários à expansão e modernização do 

setor. 6. A primeira revisão tarifária periódica foi homologada pela Resolução n.º 

112/05 da ANEEL, que levou em conta o preço da energia contratada com a 

TERMOPERNAMBUCO desde 2001, e não o do leilão de energia de 2004. 7. O 

preço contratado em 2001 equivalia inicialmente a 1/5 do preço de mercado, mas, 

devido a condições de mercado excepcionais, ficou acima do menor preço obtido no 

leilão do final de 2004, tanto assim que, em todo o período de vigência da Resolução 

n.º 112 (2005-2008), o contrato apresentou vantagens crescentes em comparação 

com os resultados das praças subseqüentes, afastando, no aspecto peculiar do 

repasse à tarifa do valor da energia adquirida pela distribuidora, qualquer hipótese de 

violação à regra da modicidade tarifária. 8. Não faz sentido a imputação à 

TERMOPERNAMBUCO da prática de "atravessamento" de energia, pois a geração 

depende exclusivamente da alocação de metas pelo Operador Nacional do Setor 

Elétrico, e a receita das geradoras varia em razão da "disponibilidade de geração", e 

não da entrega física da energia. 9. É mais do que evidente o reflexo negativo na 

receita da empresa, decorrente da imposição da totalidade de um custo "não 

gerenciável", vale dizer, que independe da capacidade de gestão da empresa, como é 

o custo dos contratos de aquisição de energia. 10. Apelação da 

TERMOPERNAMBUCO provida, para acolher a preliminar de sua ilegitimidade 

passiva, excluindo-a do processo, ressalvada a possibilidade de intervir no feito 

                                                 
44

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit. p. 695. 
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como assistente. 11. Apelações da CELPE e da ANEEL providas, para julgar 

improcedente o pedido inaugural. 

 

(TRF-5 - AC: 413240 PE 0008345-32.2005.4.05.8300, Relator: Desembargador 

Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 11/12/2008 - Página: 259 - Nº: 241 - 

Ano: 2008) (grifou-se) 

 

Deste modo, a jurisprudência cristaliza o entendimento de que a tarifa deverá ser a 

menor possível, garantindo o acesso de todos ao serviço prestado, mas também a expansão e 

aperfeiçoamento deste, de forma harmonizar a eficiência e a modicidade. 
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2. O CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO 

DA FISCALIZAÇÃO
45

 
46

 

 

Recapitulando, a atividade fiscalizadora é aquela em que se observa um determinado 

objeto visando compará-lo a outro ou a um conjunto de características. Deste modo, é 

possível saber se o objeto de análise é ou não compatível com aquilo que se espera dele. 

No caso da fiscalização dos serviços públicos não é diferente. Entretanto, torna-se 

inviável compará-los uns aos outros, tendo em vista a especificidade dos múltiplos serviços 

prestados pelo poder público e pelos seus delegatários, de maneira que se faz necessária a 

comparação destes com um conjunto de características que se espera encontrar. 

Essas características são os princípios, conforme abordado. Eles constituem um 

conjunto de valores que o próprio ordenamento jurídico, ou a doutrina nacional, cunhou. São 

dotados de exigibilidade e maleabilidade, de modo que podem se conformar aos diversos 

casos concretos, desde que aplicados com razoabilidade e proporcionalidade. 

Após a análise desses princípios e o que eles representam em termos de serviços 

públicos, é possível dizer que uma atividade é bem prestada quando ela respeita a dignidade 

dos seus usuários e as regras legais que lhe são aplicáveis, bem como ser ela eficiente, moral, 

impessoal e pública. Ainda há que se verificar se ela permite o acesso por parte de todos que 

tenham condições de recebê-la e se adota um preço/tarifa justo. Por fim, a atividade deve ser 

contínua, de tal modo que não haja interrupções bruscas que prejudiquem o seu beneficiário. 

De posse do arcabouço teórico construído até aqui é possível exercer a atividade de 

fiscalização. Porém, de nada adianta saber quais são as mazelas a serem reparadas num 

determinado serviço se não houver meios de viabilizar a mudança, razão pela qual se faz 

necessário o breve estudo dos tipos de controle e seus respectivos instrumentos. 

 

 

 

                                                 
45

 Sem adentrar em questões etimológicas e linguísticas, sustenta-se aqui a relação de continência entre os termos 

controle lato sensu e fiscalização, tendo em vista que esta é elemento daquele. Por tal razão, reporta-se a controle 

no intuito de designar a o conjunto de atividades pelo qual se busca a verificação de erros na prestação de 

serviços públicos (fiscalização) e posterior correção (controle stricto sensu). Para justificar tal entendimento cita-

se Aurélio Buarque de Holanda Ferreira que menciona ser controle a “fiscalização exercida sobre as atividades 

de pessoas, órgãos etc, para que não se desviem das normas preestabelecidas”, de onde se extrai nitidamente a 

relação exposta (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar – 4ª Ed., Ed. Nova 

Fronteira, Rio de Janeiro, 2001, p.183). 
46

 Neste capítulo se utiliza o termo controle em seu sentido amplo,com a exceção deste título, o qual se refere ao 

controle sentido estrito como complementar à fiscalização, conforme nota anterior. 
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2.1. BREVE HISTÓRICO 

 

O controle da administração pública, mormente o efetuado por órgãos não integrantes 

do Executivo, é fruto da teoria da separação dos poderes desenvolvida nos séculos XVII e 

XVIII, por John Lock e pelo Barão de Montesquieu. Segundo essa teoria, o poder soberano do 

Estado é uno, porém as suas funções devem ser diversificadas a fim de obter um melhor 

funcionamento.  

Os poderes do Estado devem ser harmônicos de maneira a conviverem sem a 

sobreposição de um sobre os outros. Para tanto o sistema adota, hodiernamente, a teoria dos 

checks and balances (freios e contrapesos), na qual um poder tem função fiscalizadora e 

controladora das atividades desenvolvidas pelo outro, principalmente no campo político.
47

 

No direito Brasileiro, essa teoria vem representada no artigo 2°, da CRFB, o qual 

dispõe que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”. No mais, é possível dizer que há o controle efetuado também pelo 

cidadão, que poderá obter dados por meio da ação de Habeas Data e impugnar atos lesivos ao 

interesse coletivo por meio da Ação Popular. Além disto, há o controle efetuado por meio das 

Ações Civis Públicas a serem propostas pelo Ministério Público, o qual não é parte integrante 

da hierarquia de nenhum dos poderes estatais, mas representante da coletividade. 

 

2.2. CONCEITO E OBJETIVO 

 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho
48

, controle da administração pública é 

“o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder 

de fiscalização e de revisão da atividade administrativa de qualquer dos poderes”, em 

qualquer nível hierárquico e órgão. 

Ainda segundo o autor, a razão de ser do controle é garantir que a administração 

pública e seus delegatários ajam em conformidade com os padrões fixados, resultando no 

atendimento ao interesse público e na legitimação da atuação estatal.  

 

 

 

 

                                                 
47

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 951. 
48

 Ibidem, p. 953. 
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2.3. TIPOS DE CONTROLE 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
49

 sustenta que há basicamente duas formas de controle 

da atividade administrativa em geral, a interna e a externa, sendo aquela a efetuada pelo 

próprio órgão e esta a efetuada por outros órgãos, de outros poderes. 

A autora ainda fala na divisão entre controle administrativo, judicial e legislativo, a 

depender do poder que o exerce. Entretanto esta divisão encontra-se defasada, de modo que se 

faz necessário incluir o controle efetuado pelos Ministérios Públicos dos Estados e da União, 

que, mesmo não constituindo um novo Poder, merecem uma categoria nova, tendo em vista a 

sua autonomia e independência face aos demais entes públicos. 

Continuando, a autora separa os diversos modelos de controle em concomitantes, 

posteriores e anteriores, a depender do momento em que são efetuados. Por exemplo, o 

controle orçamentário e financeiro exercido pelos tribunais de contas sobre uma escola 

pública é concomitante, tendo em vista que é efetuado durante a prestação do serviço público. 

Por fim, a autora ainda menciona os controles de legalidade e mérito
50

, sendo aquele o 

exercido sob os aspectos objetivos do serviço público e este sob os aspectos materiais 

(conveniência e oportunidade), como o caso das motivações utilizadas para embasar uma 

determinada escolha, p.ex. a escolha de um local para a construção de uma escola por ser a 

demanda maior do que em outro. 

Efetuadas essas considerações acerca dos aspectos gerais do controle da atividade 

administrativa, cabe passar aos próximos capítulos, onde serão abordados os modos de 

fiscalização e controle exercidos por meio do Ministério Público e da participação popular. 
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 No caso da fiscalização efetuada sobre a administração pública, a qual detém a titularidade da maioria dos 
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pelo poder judiciário, pois que seria uma forma deste poder se imiscuir nas funções do administrador. Entretanto 

essa orientação vem mudando, tendo em vista a concepção de que o mérito administrativo está subordinado aos 

princípios estudados, dando margem à verificação da compatibilidade com estes. (Ver a apelação n° 

994020028346, da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 
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3. O CONTROLE EFETUADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
51

 
52

 
53

 

 

Tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público a 

função de defender os interesses da coletividade
54

, conforme se verá adiante, nada mais lógico 

que tratar deste órgão em um trabalho que visa consolidar a participação popular no controle 

dos serviços públicos, como é o caso desta monografia. 

De certa forma, o Ministério Público, ao receber denúncias dos cidadãos, acaba sendo 

a grande voz da insatisfação popular, o que lhe dá papel de destaque dentro do sistema de 

controle social da atividade prestadora do Estado. 

 

3.1. A INSTITUIÇÃO 

 

O Ministério Público, segundo define o artigo 127, da CRFB, é “a instituição 

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

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Portanto, 

pode-se afirmar que efetuar o controle dos serviços públicos é dever do parquet, tendo em 

vista que a prestação efetiva desses faz parte dos interesses coletivo e individual. 

Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco
55

,a história do Ministério Público não é pacífica 

na doutrina, pois que alguns autores afirmam ser o Egito Antigo o berço da instituição 

enquanto outros autores a Grécia Antiga. Porém, tendo em vista que o Ministério Público 

brasileiro não tem congênere no direito comparado, o que ajudaria na elucidação da dúvida, a 

primeira instituição surgida que mais se assemelhou a ele foi à dos “Procuradores do Rei”, a 

qual surgiu e 1302, na França, tendo como função defender os interesses reais e do Estado. 

O autor menciona que o parquet vai ganhando prestígio ao longo da História nacional, 

passando de mero órgão acusatório no período imperial e instrumento de controle ditatorial 
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 O Ministério Público tem atuação tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, tal qual concebido pela 

Constituição de 1988. Entretanto, algumas pessoas se olvidam do parquet que oficiando junto aos Tribunais de 

Contas zela pela boa administração dos recursos financeiros e orçamentários dos múltiplos entes estatais. Desta 

maneira, ressalta-se a sua importância no controle dos serviços públicos, uma vez que podem propor a revisão 

das contas públicas ligadas à atividade prestacional, entretanto, por uma questão didática, visto que para abordá-

los seria necessário o estudo prévio dos Tribunais de Contas, analisar-se-á somente o Ministério Público 

Comum. 
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 Tendo em vista a existência de 28 Ministérios Públicos (União Federal, vinte e seis Estados-membros e um 

Distrito Federal, cada qual possuindo um parquet autônomo) utilizar-se-á neste estudo preferencialmente dados 

do parquet fluminense. Explicita-se que a escolha foi feita por causa da localização, uma vez que esta 

monografia foi produzida no Estado do Rio de Janeiro. 
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 Utiliza-se aqui controle em seu sentido amplo, conforme nota 41. 
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 Ver artigo 127, da CRFB. 
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nas décadas de 60 e 70 até chegar à conformação atual, tornando-se instituição com relevante 

função social e essencialidade à Justiça. 

A importância deste órgão é tão grande para a sociedade que seus membros ganharam 

na Constituição de 1988 garantias que lhe permitem efetuar seu papel sem interferência dos 

poderes e seus órgãos. São elas a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a 

vitaliciedade, bem como a prerrogativa de foro nas ações judiciais contra eles intentadas.
56

 

 

3.2. COMPETÊNCIA 

 

De acordo com o artigo 129, da CRFB, são funções do Ministério Público, dentre 

outras, zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia. Ainda cabe a ele o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Para tanto pode ele expedir notificações 

nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los. 

Diante de tantas funções, o parquet se utiliza de métodos que visam melhorar o seu 

desempenho, dentre eles a subdivisão em órgãos especializados em determinadas matérias 

(promotorias). No Rio de Janeiro, a título de exemplo, o Ministério Público se divide em 14 

áreas de atuação, cada qual com suas promotorias especializadas. Uma dessas áreas é a 

“cidadania”, que têm 

 

como atribuição a instauração de investigações (inquéritos civis), a expedição de 

recomendações, a realização de termos de ajuste de condutas e a propositura de 

ações civis públicas que visem à defesa dos interesses sociais relevantes, onde se 

busca não só a efetivação dos direitos fundamentais sociais, cobrando-se dos entes 

públicos a execução de políticas que assegurem os direitos sociais 

constitucionalmente previstos, como também a proteção ao patrimônio público, 

através de uma repressão mais efetiva dos atos de improbidade administrativa. 

Dentro destas duas principais esferas de atuação, as Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva de Cidadania buscam cobrar dos principais gestores estaduais e municipais 

uma saída viável ao cumprimento dos deveres que foram conferidos pela nossa 

Carta Magna aos entes federativos. Por outro lado, buscam também coibir ou conter 

o desvio do erário, fazendo-o retornar aos cofres públicos, mediante a adoção de 

medidas judiciais que visam também a responsabilização civil/administrativa dos 

agentes públicos.
57
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 Ver artigos 101, I, “d”; 105, I, “a”; 108, I, “a” e 128, §5°, I, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da CRFB.  
57

 Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/web/internet/areas-de-atuacao/cidadania/> Acesso em: 25/10/2014. 
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Em suma, pode-se dizer que no âmbito de competência do parquet as medidas de 

fiscalização são as ouvidorias e o Inquérito Civil Público e as medidas que visam correção de 

erros são a Ação Civil Pública, o Termo de Ajustamento de Conduta, as Promoções e a Ação 

de Improbidade Administrativa. 

 

3.3. MEIOS DE FISCALIZAÇÃO MINISTERIAL 

 

O Ministério Público tem como principal modo de iniciar a sua atividade fiscalizadora 

o sistema de ouvidorias, cuja função é receber denúncias da população acerca dos diversos 

tipos de ilegalidades ocorridas no seio da sociedade, inclusive a má prestação nos serviços 

públicos. Deste modo, após a denúncia efetuada, seja presencialmente ou por telefone, o 

parquet iniciará a movimentação da sua estrutura a fim de confirmar a queixa efetuada, 

instaurando, se for o caso, um inquérito civil público.
58

 

 

3.3.1. O INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 

 

De acordo com Jair Teixeira dos Reis
59

, o Inquérito Civil Público (ICP) é um 

procedimento administrativo investigatório que possui natureza jurídica inquisitorial, sendo 

peça fundamental ao exercício da Ação Civil Pública e a contratação do Termo de 

Ajustamento de Conduta. Sua base legal está no artigo 8º, § 1º, da Lei 7.347/1985 e sua base 

constitucional está no artigo 129, III, da CRFB. 

Conforme dito, o ICP é procedimento de investigação, ocorrendo quando o Ministério 

Público souber da existência de atos ensejadores de lesão a interesses difusos e coletivos. 

Note-se que no decorrer do ICP o parquet poderá, a fim de obter melhores esclarecimentos, 

solicitar informações, inclusive a órgãos particulares, que deverão prestá-las em prazo a ser 

assinalado nunca inferior a 10 (dez) dias.
60

 (v.g.: O Ministério Público recebendo denúncia, 

através de sua ouvidoria, de uma determinada empresa de ônibus que nega gratuidade a idosos 

poderá instaurar o ICP requisitando a ela informações referentes ao registro de acesso de 

gratuidades para verificar a procedência ou não da denúncia). 
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 Informação sobre a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.mprj.mp.br/cidadao/ouvidoria/sobre-a-ouvidoria> Acesso em: 26/10/2014. 
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 REIS, Jair Teixeira dos. Ministério Público – 1ª Ed., Lex Editora, São Paulo, 2007, pp. 100-102. 
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O objetivo principal do Inquérito Civil Público, conforme anota Emerson Garcia
61

, é 

obter provas e demais elementos de convicção que possam fundamentar a atuação processual 

do parquet. Logo, se o membro do Ministério Público ao longo do ICP comprovar que o 

serviço público afrontou um dos princípios estudados anteriormente, legitimado estará para 

promover um dos meios de controle
62

 que se estudará a seguir. 

Em termos de esclarecimentos, para finalizar o tópico, o autor acrescenta que o 

parquet, dentro do ICP, poderá se utilizar para elucidar a questão sobre a existência ou não de 

ato lesivo a requisição de documentos, a inquirição de testemunhas, a promoção de inspeções 

e outros meios disponíveis no ordenamento jurídico. 

 

3.4. MEIOS DE CONTROLE MINISTERIAL
63

 

 

3.4.1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Diz Hely Lopes Meirelles
64

 que a Ação Civil Pública (ACP) é “o instrumento 

adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. Encontra-se regulamentada na Lei n° 7347/85, 

entretanto possui sede constitucional no artigo 129, III, da CRFB. 

Conforme observado, a ACP tem como objeto a proteção de interesses que extrapolam 

a individualidade, ou seja, interesses de cunho notadamente social e coletivo. Tendo em vista 

que os serviços públicos constituem-se como de interesse da sociedade, por mais que alguns 

deles possam ser utilizados individualmente, nada mais evidente que a Ação Civil Pública 

possa versar sobre atos que a eles prejudiquem ou que deles provenham danos. 

Dessa definição do objeto, proteção de interesses que extrapolam a individualidade, 

Maria Zanella Di Pietro
65

 faz menção a três classificações de tipos de interesse público, sendo 

a primeira “os interesses gerais, afetos a toda a sociedade; o interesse difuso, pertinente a um 

grupo de pessoas caracterizadas cela indeterminação e indivisibilidade; e os interesses 

coletivos, que dizem respeito a um grupo de pessoas determinadas ou determináveis”. 
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A ACP terá como sujeito ativo o Ministério Público
66

, e como sujeito passivo qualquer 

pessoa, natural ou jurídica, de personalidade pública ou privada, que seja causadora ou 

simplesmente ameace causar dano ao interesse público.
67

 Nesse diapasão, pode-se imaginar 

que um delegatário de serviço público poderá figurar como parte ré em Ação Civil Pública, 

v.g. um concessionário de serviço de telefonia ao suspender o seu atendimento presencial, 

condicionando o usuário somente ao atendimento através de Call Center, pode ser alvo de 

Ação Civil Pública por dano ao interesse coletivo, tendo por escopo o desrespeito ao princípio 

da legalidade, já que há resolução da Anatel dispondo sobre a obrigatoriedade do atendimento 

presencial.
68

 

Por fim, cumpre esclarecer que a ACP terá como finalidade a condenação do réu em 

obrigação de fazer ou não fazer destinada à reparação do dano causado pelo ato lesivo ou a 

sua não produção. Ademais, pode ocorrer que liminar concedida anteriormente seja 

confirmada pelo juízo e, portanto, a condenação do réu seja em perdas e danos, a fim de 

recolher valor destinado à fundos de defesa de direitos difusos.
69

 

 

3.4.2. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 

 

Previsto no artigo 5º, § 6º, da Lei n° 7.347/85, o termo de ajustamento de conduta é 

importante meio de controle extrajudicial dos serviços públicos, isto porque se trata de um 

contrato estipulado entre o Ministério Público e o transgressor de norma, passível de revisão 

por Ação Civil Pública, visando a correção do ato lesivo ao interesse coletivo sem que seja 

necessário recorrer ao Poder Judiciário.
70

 

 Por ser um contrato, o TAC é regido, também, por normas básicas de direito civil, 

devendo ser formalizado em ato escrito, cujo conteúdo deverá ter a qualificação das partes, o 

objeto certo (a conduta a ser tomada para a correção do ato lesivo, bem como a identificação 

deste), o prazo para que seja cumprido e as penalidades a serem infligidas ao compromissário 

que descumprir o pactuado. Respeitando esses requisitos básicos o Termo de Ajustamento de 
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Conduta se torna título executivo extrajudicial, o que garante propositura de uma ação junto 

ao Poder Judiciário mais célere, já que se afasta toda a fase processual cognitiva.
71

 

 

3.4.3. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

José dos Santos Carvalho Filho
72

 conceitua a Ação de Improbidade Administrativa 

como o instrumento em que “se pretende o reconhecimento judicial de condutas de 

improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a 

conseqüente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da 

moralidade administrativa”. O seu procedimento está regulamentado na Lei nº 8.429/92, 

tendo, também, previsão constitucional no artigo 37, §4°. 

Esta ação, segundo Maria Zanella Di Pietro
73

, será intentada sempre contra uma 

pessoa física, seja ela o administrador público ou, em litisconsórcio, o terceiro beneficiado 

com o ato ímprobo. Ressalta-se que o administrador público poderá ser penalizado com base 

em conduta culposa, enquanto que o terceiro somente será culpabilizado nos casos em que 

agir com dolo, ou seja, com total consciência da ilegalidade do ato praticado. 

Retomando José dos Santos Carvalho Filho
74

, os empregados e diretores de empresas 

permissionárias ou concessionárias de serviços públicos não serão partes legítimas a figurar 

no pólo passivo, pois que o valor auferidos por eles através das tarifas não se caracterizam 

como benefícios, auxílios ou subvenções, de modo que os requisitos do parágrafo único do 

artigo 1°, da Lei n° 8.429/92 não são atendidos. Apesar dessa vedação a ação continua a ser 

instrumento eficaz do Ministério Público para o controle dos Serviços Públicos, uma vez que 

todos os serviços prestados diretamente pelo poder público, através dos seus servidores, 

continuam sendo objeto deste instrumento. Um exemplo seria o caso de um diretor de escola 

estadual que, em conluio com a empresa fornecedora, superfatura a compra de materiais 

escolares, agindo contra o erário e contra princípios da administração pública. 

Em relação ao objeto da ação, tem-se que é evitar a conduta ímproba, a qual se 

qualifica pelo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou afronta aos princípios da 

administração pública. A Lei mencionada traz rol não taxativo de condutas que se amoldam 

nos padrões estabelecidos, de modo que se pode definir, com base nessa legislação, 
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enriquecimento ilícito como ato de “auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei”; lesão ao erário como a “ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 

dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei” e, por fim, atos atentatórios 

aos princípios administrativos qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 

De acordo com o artigo 12 da referida lei, cada categoria de improbidade 

administrativa exposta anteriormente tem um grupo de sanções cominadas, sendo que o 

magistrado ao aplicar a penalidade deverá atentar para a extensão do dano e o proveito obtido 

pelo agente. Deste modo, as penas poderão progredir da aplicação de multa, passando pelo 

ressarcimento do dano causado ao erário, até chegar à suspensão dos direitos políticos por dez 

anos, sem contar a penalização na esfera criminal, a ser perseguida também pelo Ministério 

Público, pois que há possibilidade de cumulação de ambas as esferas. 

No tocante ao procedimento judicial, cabe ressaltar que é possível a obtenção liminar, 

seja através de medida cautelar ou antecipação de tutela, de modo que a ação ímproba possa 

ser de pronto suspensa ou até mesmo os bens do administrador ou terceiro sejam 

“sequestrados” para garantir a reparação do dano no caso de êxito da ação. Acrescenta-se à 

analise a questão referente à competência do juízo para julgar, sendo certo que, onde existir, o 

juízo fazendário será o competente, ressalvados os casos de foro privilegiado previstos na 

legislação. Por fim, no tocante à parte procedimental, faz-se consignar que a prescrição para 

obter a punição dos culpados por improbidade é de cinco anos, a contar do término do 

mandato, cargo em comissão ou função de confiança e cargo efetivo ou emprego, entretanto é 

imprescritível a ação que visa o ressarcimento ao erário.
75

 

 

3.4.4. RECOMENDAÇÕES 

 

Como o próprio nome traduz, trata-se de instrumento de controle no qual o Ministério 

Público aconselha um órgão público a tomar determinadas medidas visando à melhoria dos 

serviços e o respeito aos interesses coletivos. Esse instituto encontra regulamentação no artigo 

6°, XX, da Lei Complementar nº 75/1993 e no artigo 80 da Lei nº 8.625/1993. 
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A semelhança do termo de ajustamento de conduta, este instrumento de controle se 

opera na esfera extrajudicial, de maneira que ele terá como consequência evitar uma futura 

medida judicial. Entretanto, ressalta-se que poderão ser emitidas recomendações mesmo que o 

Ministério Público não tenha legitimidade à propositura da ação.
76

 

Apesar de ser uma medida extrajudicial, o que acarretaria um menor formalismo, 

deve-se atentar para o fato da recomendação ser um ato administrativo e, portanto, ter que 

respeitar os aspectos normativos para que tenha validade. Dessa maneira, deverá conter o 

destinatário, os motivos que determinaram sua emissão, o objeto, a finalidade pretendida e o 

prazo para sua efetivação.
77

 

Por fim, destaca-se que recomendar não é mandar ou determinar e por isso o órgão a 

quem a recomendação é dirigida pode optar por não acatá-la, tendo em vista crer ser a sua 

conduta legal.
78
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4. PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA NO CONTROLE DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

Quando se fala em controle popular dos serviços públicos efetuados de maneira direta, 

deve-se ter em mente que, melhor do que qualquer órgão, o cidadão se encontra possibilitado 

a efetuar a fiscalização da qualidade dos serviços, e a conseqüente aplicação dos princípios 

como critérios de avaliação da atividade prestacional, pois que utilizando os serviços públicos 

mantém contato direto com estes. 

Portanto, como o próprio uso dos serviços públicos se caracteriza como meio de 

fiscalização, passa-se diretamente ao estudo das principais formas de controle
79

. 

 

4.1. AÇÃO POPULAR 

 

Segundo o ensinamento de Gilmar Ferreira Mendes
80

, a ação popular constitui um 

“instrumento típico da cidadania”, pois que além de somente poder ser proposta por um 

cidadão visa anular o ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade 

administrativa. A base normativa desta garantia constitucional está no artigo 5°, LXXIII, da 

CRFB, e na Lei n° 4.717/65. 

Desta maneira, a ação vem tutelar: (I) o patrimônio público, no qual se enquadram não 

só os bens próprios do Estado, mas de qualquer entidade do qual faça parte, como são os 

casos das sociedades de economia mista; (II) a moralidade administrativa, que significa, 

conforme visto no 1° capítulo, a “atuação segundo padrões éticos, de probidade, decoro e boa-

fé”
81

 e (III) o meio ambiente, entendido como “o conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas.”
82

 

Percebe-se, portanto, que a ação popular tem vocação como meio de controle dos 

serviços públicos, de forma que a própria legislação infraconstitucional, em rol não taxativo, 

prevê casos relacionados de incidência. 
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Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados 

por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º. 
III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando: 
a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou 

administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou 

norma geral; 
b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que 

comprometam o seu caráter competitivo; 
c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na 

limitação das possibilidades normais de competição. 
 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho
83

, o cidadão, parte legítima a propor a 

ação popular, deve comprovar sua condição de cidadania através da apresentação de cópia do 

título de eleitor, a qual será anexada à petição inicial. 

Em relação à legitimidade passiva, o autor, menciona que sempre haverá um 

litisconsórcio necessário, tendo em vista que o artigo 1°, da Lei n° 4.717/65, faz requisito a 

presença de todos os interessados no desfecho da causa, ou seja, da pessoa jurídica de onde 

veio o ato, os servidores que contribuíram para a lesão e os terceiros beneficiários com sua 

existência. 

Além da participação desses atores, o Ministério Público atuará como custus legis, 

tendo inclusive a obrigação de produzir as provas que reputar necessário e promover a 

responsabilização, criminal e civil, dos responsáveis pelo ato lesivo. 
84

 

Conforme a definição dada, a ação popular tem como objetivo anular atos lesivos. 

Pode-se, então, afirmar que a natureza da sentença emanada pelo poder judiciário quando a 

demanda resta procedente é constitutiva negativa, pois que retira o ato lesivo do mundo 

jurídico. Entretanto, a sentença que julga improcedente a demanda, reconhecendo a 

inexistência de lesividade, é declaratória, pois que atesta a conformidade do ato com o 

ordenamento jurídico.
85

 

Por fim, ressalta-se que na ação popular cabe medida cautelar, ou seja, há a 

possibilidade de expedição de liminar visando a rápida suspensão do ato lesivo. Isso permite 

que os serviços públicos afrontadores aos princípios trabalhados sejam imediatamente 

corrigidos, evitando a perpetuação dos prejuízos causados aos usuários.
86
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4.2. MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Previsto no ordenamento jurídico brasileiro desde 1934, o mandado de segurança, 

segundo José dos Santos Carvalho Filho
87

, é “a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público 

ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada”. 

Apesar de estar regulamentado na Lei n° 12.016 de 2009, como a própria definição 

induz, o writ of mandamus tem como sua principal base normativa a Constituição Federal, 

onde se encontra previsto no artigo 5°, LIX, o qual diz: 

 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público; 

 

Conforme mencionado, este remédio constitucional tem como escopo proteger direito 

líquido e certo, o qual, de acordo com Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira 

Mendes
88

, é aquele direito em “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. 

Outro aspecto relevante concernente ao objetivo da ação está no fato de existir o 

requisito da ilegalidade e do abuso de poder no ato emanado pela autoridade pública ou 

delegatário, conforme referenciado no artigo citado da Constituição Federal. Para tanto, pode-

se afirmar que um ato ilegal ou exercido com excesso de poder é aquele que contraria um ou 

mais dos princípios elencados no primeiro capítulo. 

 Em referência às partes, poder-se-á dizer que o impetrante, sujeito ativo do mandado 

de segurança, é aquele cujo direito líquido e certo é violado
89

 e impetrado é a autoridade da 

qual emanou o ato ilegal ou abusivo. Ressalta-se que não é qualquer agente público ou 

empregado de empresa delegatária que é autoridade, mas somente aquele que detém o poder 

decisório sobre o ato, isto é, o mero executante do ato não se considera autoridade.
90
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 Para consolidar o cabimento do mandado de segurança como controle social dos 

serviços públicos imagine que o diretor de um hospital federal se negue a internar um paciente 

que necessite de uma cirurgia urgente por considerar que o mesmo deveria procurar o 

atendimento particular. Nesse caso o mandado de segurança teria como base o princípio da 

dignidade da pessoa humana, na sua esfera relativa ao direito de saúde, e teria como 

impetrado o diretor do hospital, autoridade com poder decisório.
91

 Imagine ainda que 

determinado diretor de uma empresa concessionária de serviço de transporte proceda com a 

desapropriação de uma área não é necessária à implementação de um corredor expresso de 

ônibus, cujo contrato de concessão preveja. Nesse caso o writ serve para salvaguardar o 

princípio da legalidade, bem como a dignidade da pessoa humana, na forma do direito à 

propriedade, tendo como autoridade coatora o diretor da empresa
92

. Ressalta-se que devido a 

urgência de ambos os casos é possível a expedição de medida liminar para garantir a 

viabilidade do direito. 

As duas espécies apresentadas representam a modalidade repressiva do mandado de 

segurança, pois que sucedem à prática do ato ilegal e abusivo. Contudo, há ainda o mandado 

de segurança preventivo, o qual tem como escopo evitar a prática do ato quando há ameaça de 

lesão.
93

 

Por fim, no tocante à parte processual do remédio constitucional, vale destacar que o 

prazo para tal medida é de 120 dias, contados da data de ciência do ato lesivo. Ademais, a 

sentença que julgar procedente a ação condenará a autoridade na obrigação de desfazer o ato 

lesivo, quando possível, e indenizar o impetrado, porém se for improcedente, declarará a 

validade do ato. 

 

4.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

O instituto da audiência pública nasce no direito brasileiro como contrapartida à visão 

de que os usuários estariam sujeitos à Administração Pública quando no uso de serviços 

públicos, isto é, para que o cidadão pudesse utilizar o serviço público ele deveria aceitar todas 
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as imposições feitas pelo prestador, mesmo que isso lhe importasse em restrições a seus 

direitos.
94

 

Hoje em dia se vislumbra a adequação do serviço público aos direitos fundamentais, 

ou seja, o prestador deverá agir sempre de modo a maximizar, através da atividade prestada, 

os direitos dos usuários e não restringi-los.
95

 

José dos Santos Carvalho Filho
96

 menciona que a audiência pública tem como objetivo 

“obter manifestações orais e provocar debates em sessão pública especificamente designada 

para o debate acerca da matéria”.
97

 Desse modo, as audiências públicas são mecanismos de 

consulta popular sobre variados temas e geralmente tem caráter prévio ao ato praticado pelo 

administrador, isto é, visa dar legitimidade e aproximar a administração pública dos anseios 

sociais. 

Apesar de não vincularem a Administração, as audiências públicas se tornam efetivo 

modo de controle dos serviços públicos dentro do sistema brasileiro porque a insatisfação 

popular pode resultar em rejeição eleitoral, de modo a ocorrer uma espécie de barganha 

política. Desta feita, acolher a opinião pública manifestada nas audiências é manter-se em 

bom grado com os eleitores. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao final da presente monografia, verifica-se que o sistema jurídico brasileiro detém 

meios razoáveis para a efetivação do controle social dos serviços públicos, de modo que o 

usuário pode se fazer valer desses instrumentos caso não tenha sua reclamação atendida pela 

própria administração ou delegado. Entretanto, deve-se ter em mente que tais formas de 

controle dependem do compromisso do usuário, pois que demandam tempo e dedicação, uma 

vez que muitas delas fazem parte de um processo judicial. 

Entretanto, de nada adianta esclarecer aos usuários sobre a existência de meios 

disponíveis para a efetivação dos direitos se não houver conscientização também de como 

proceder com esses instrumentos. Assim, o trabalho buscou avançar no tema consolidando 

também as características básicas desses institutos, tais como os seus legitimados ativos e 

passivos. 

Além do mais, restou sedimentado também que a fiscalização desses serviços públicos 

deve ser feita mediante o trabalho de comparação, utilizando-se como critérios os princípios, 

que diante da sua natureza tornam-se efetivos valores a serem efetivados quando na prestação. 

Permitiu-se também explorar o Ministério Público como vocacionado a exercer o 

controle social e, com isso, ajudar os usuários a terem melhores serviços prestados. Assim 

foram expostos os meios com os quais o parquet efetuará este objetivo e como a sociedade 

pode ajudá-lo. Deu-se crédito às denúncias feitas pelos cidadãos. 

Em suma, possibilitou-se ao usuário efetuar uma correta fiscalização, o que permitirá 

que este encontre os pontos a serem melhorados no serviço público. Consciente do que deve 

ser mudado, o beneficiário poderá optar pela ajuda do Ministério Público ou por efetuar, per 

si, o controle. Feita essa escolha, o usuário deverá saber qual o instrumento mais eficaz a sua 

demanda, isso para que ao iniciá-lo possa saber como agir e o que esperar ao longo do 

desenvolvimento processual desse instituto. 

Assim acredita-se que os questionamentos feitos no início deste trabalho foram 

sanados, restando agora não mais a dúvida de como efetivar o controle social, mas como fazer 

com que os usuários tenham acesso a essas informações, as quais são relevantes quando se 

trata de garantir cidadania a todos, sem discriminações. 
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