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A IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO NO

CONTEXTO ATUAL DO DIREITO PUBLICO E
SUA RELAÇÃO COM A TEORIA DA DIVISÃO

DOS PODERES
}

Marmelo Navawo Ribeiro Dantes'

O tema con/ro/e da aduz/nísrraçâo plíó/ica toma-se a cada dia mais im-
portante no contexto do Direito Público.

Inicialmente, não havia controle do Poder estatal. Depois, com as ideias
iluministas, instaurou-se a repartição de Poderes e, através dos clássicos mecanismos
de freios e contrapesos, cada um deles passou a controlar os demais. Posteriormente,
instituíram-se formas e órgãos específicos de controle.

Nesse contexto, o controle jurisdicional da administração pública alcan-
çou feição de destaque. Mas a evolução de tal mecanismo redundou em técnicas, as
mais variadas, tanto nos diferentes ordenamentos jurídicos conto dentro de um
mesmo ordenamento.

Ainda, organismos como os tribunais de contas e o ministério público ík)-
ram se especializando em controlar, sqa sob o aspecto ümanceiro, sda sob outros
ângulos, a atividade administrativa do Estado.

Mais recentemente, os próprios Poderes estatais se compenetraram de que
o controle precisa ser exercido até mesmo internamente. Criaram-se, então, controles
intemos em cada Poder.

Entretanto, talvez a maior revolução em matéria de controle da adminis-
tração pública tenha sido o reconhecimento de que ele pode ser e é feito até por
agentes extraestatais e, de modo difuso, pela própria sociedade.

Mestre e Doutor ein. Direito. Professor de Cursos de Graduação e Pós-Graduação ein Direito. De
sembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5' Região
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A função de controle, pois, foi-se tomando conatural às funções públicas
tidas por primordiais. E passou, igualmente, a ser uma flinção pública exercida tam-
bém de fora do aparelho do Estado.

E natural que assim sda, porque o Estado de Direito vive sob o desafio de
enfrentar a famosa maldição de que o Poder corrompe, e o Poder absoluto corrompe
absolutamente. Seu progresso e expansão, por conseguinte, depende de que possa, o
mais eficazmente possível, impedir que essa perversa profecia se cumpra. Ou, pelo
menos, que não se cumpra de modo integral.

E a sociedade, a quem interessa que o Estado sobreviva e prospere e que,
numa Democracia, tem instrumentos para expressar essa sua vontade, não se exime
de participar da luta pela preservação dos padrões da administração pública.

Portanto, é preciso admitir, colmo pressuposto, que a ideia de controle da
administração.pública assenta-se, sobretudo, na necessidade de impedir a corrupção
e manter hígidas as condições institucionais para que o Estado possa atingir devida-
mente os Hms para os quais foi criado. Depois, é necessário estudar os meios e siste-
mas de controle nessa mesma perspectiva Hlnalística.

No Brasil, as estruturas de controle da administração pública foram bene-
ficiadas pela Constituição de 1988, que incorporou uma principiologia favorável a
essa atividade.

Seguindo a ordem dos dispositivos constitucionais, encontramos múlti-
plas facetas do controle em nossa Lei Maior.

A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de
Direito (art. I', cq7zr/).

Adota-se aqui aliás, como desde a primeira Carta republicana a tripar-
tição de Poderes (art. 2'), mas os mecanismos de freios e contrapesos foram aperfei-
çoados.

O direito de petição, de certidão (art. 5', XXXIV, "a" e "b") e de ação
(an. 5', XXXV), entre outros constantes do ó/// oÍ re/z/s consÜucional são vias
utilizáveis para o controle da administração pública.

Assim também o sufrágio universal e o voto direto e secreto (art. ]4, ca-
pzl/), ainda mais incorporando possibilidades de maior acesso social à manifestação
cívico.política como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular das leis (/dem,
inca. l a lll).

Sobretudo ao tratar precisamente da adminish'ação pública, a Carta Mag-
na vigente enseja o controle, porquanto, no art. 37, capzi/, ao rezar que a atividade
administrativa terá de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalídade, mora-
lidade, publicidade e eficiência, estipula-padrões pelos quais se pode exercer sua
fiscalização.

Assim é que antes de ] 988 não havia como controlar, por exemplo, a mo-
ralidade administrativa, ou sua eficiência. Agora é possível.

A jurisprudência axial do Supremo Tribunal Federal já tem chegado a di-
zer que uma mera ofensa ao princípio da moralidade administrativa já é bastante
para acarretar, por exemplo, a invalidade do ato, o que em épocas pretéritas só podia

acontecer se houvesse repercussão patrimonial lesiva ao erário (eg., o RE 170.768-
SP, Rel. Min. limar Galvão).

Ademais, nos incisos do referido art. 37 da Lei Magna, pontos específicos
valorizados pelo legislador constiüicional são detalhados, de modo a que o controle
sobre eles possa ser o mais estrito possível.

Desse modo, veróf p'a/ía, o acesso a cargos públicos, salvo poucas exce-
ções, só pode ser feito mediante concurso (art. 37, 11); iguahnente, as obras, serviços,
compras e alienações só por licitação (Idem, inc. XXI), e assim por diante.

Previu-se também a participação (leia-se controle) do usuário (leia-se ad-
ministrado) na prestação dos serviços públicos, nos registros administrativos e di-
ante de abuso ou negligência no exercício de cargo, emprego ou função pública (art.
37, g 3')

t

+

O mau uso da Administração, isto é, a improbidade administrativa passou
a implicar a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponi-
bilidade dos bens do administrador ímprobo e o ressarcimento ao erário, sem prquí-
zo da ação penal cabível (art. 37, $ 4').

Esses e outros dispositivos constihicionais ampliaram a mecânica do con-
trole e deram muito maior amplitude a mecanismos jurisdicionais já existentes como
o mandado de segurança -- inclusive pela ampliação de sua legitimidade ativa e
âmbito de abrangência coletivos --, a ação popular e a ação civil pública, entre vários
que podem ser mencionados.

Vale registrar a criação do #aóem da/a como lpr// destinado ao controle
jurisdicional do direito à informação, do sigilo e da correção dos dados pessoais (art.
5', Lxxn).

Dentro dos aperfeiçoamentos do controle jurisdicional da Administração,
vem a tendência de viabilizar o controle de políticas públicas, como se depreende de
recentes decisões do Supremo Tribunal Federal:

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Exectltivo, a prerroga-
tiva de /arntular e executar políticas públicas, revela-se possíve!, no entanto, ao
Poder Judiciário, determinar,..giflda qlie ent bases excepcionais, especialmente
las hipóteses de políticas públicas de$nidas peia própria Comtituição, sejam
estas implementadas peias órgãos estatais illaditltplentes, ctÜa omissão -- por im-
portar ettt descumprimettto dos amargos político-jLtrídicos qtle sobre eles {ticüen!
ent caráter mavtdatório -- ntostra-se apta a compronteler a e$cácia e a itttegridade
de direitos sociais e cutttirais impregnados de estatura constitucional. (F.Recita da
ementa no RE-AgR 410.725-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No tocante à fiscalização contábil, Hmanceira e orçamentária, o papel do
Legislativo e dos tribunais e conselhos de contas foi grandemente reforçado até
pelo controle da economicidade da despesa e passou a incorporar a participação
popular. Os controles intemos de cada Poder ganharam s/a/zn constitucional (cf.
aNS. 70 a 75).

Pode-se dizer que, em sua redação anual, a Constituição incorpora uma
gama variada de mecanismos e formas de controle, tanto estatais como extraestatais,
que vão desde a jurisdição, passando pelo Ministério Público, os tribunais e conse-

+
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lhos de contas e os controles internos de cada poder, chegando até ao que se pode
denominar de "controle cívico'

Esse controle cívico se desdobra no controle eleitoral, isto é, na atividade
do cidadão que se manifesta aprovando ou desaprovando a Administração em elei-
ções isentas, livres, diretas e periódicas, conquanto o Direito Positivo não tenha
avançado no sistema de Fera// ou drm,p óacX, existente em outros países, pelo qual
os eleitores podem tirar o mandato de administradores com os quais estejam insatis-
feitos.

o rei; este acumulava uma flinção federativa questões de segurança, guerra, paz,
ligas e alianças -- e outra, que seria "o poder delazze/' o óenz pzÍb/íco semz sz/óord/nar
a regras

dianten

{

Com Montesquieu, como todos sabem, veio a tese hoje clássica da conhe-
cida tripartição de Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, além da muito íhlada
mas pouco percebida questão dos c/zech and óa/ancas, isto é, os chamados freios e
conüapesos.

Surgiram, então, diversas variáveis, conforme, na prática, as diferentes
estruturas constitucionais da divisão de Poder: na França, pátria de Montesquieu,
construiu-se uma rigidez maior na tripartição dos Poderes. Mas na Inglaterra, e em
vários países parlamentaristas, uma menor diferenciação entre o Legislativo e o
Executivo. Em países como o Brasil, sob a Constituição de 1 891, quatro Poderes (o
Moderador, além da tríade tradicional) ou a Venezuela sob a Carta bolivariana de
1999 (os Poderes Cidadão e Eleitoral, ademais dos três conhecidos), e assim por

E ainda manifestação do controle cívico o controle participativo: o acesso
direto dos cidadãos, associações, sindicatos e partidos políticos a instrumentos, num
primeiro plano, de provocação da jurisdição, inclusive a constitucional, e da atuação
do Ministério Público; e, num segundo plano, de participação no Executivo, como o
caso dos conselhos tutelares, dos conselhos da Previdência Social. da saúde etc. E.
Hmalmente, à iniciativa legislativa popular.

Uma derradeira modalidade de controle cívico é o controle social (ou in-
fonnal), consistente no direito de associação e na liberdade de expressão sob várias
formas (opinião pública), inclusive para a constituição de grupos de pressão; e na
imprensa livre -- o "quarto poder", na consagrada expressão norte-americana --, res-
guardada em sua atividade e com garantia de sigilo da fonte.

Tudo isso demonstra a importância do controle da Administração no
contexto anual do Direito Público e, especíÍlcamente, no Direito Positivo, reforçado
pela presença de tais mecanismos na Constituição em vigor.

E necessário, pois, que cada vez mais se abram os olhos da comunidade
jurídica para estudar o controle, em suas diversas formas, porque a evolução e o
desenvolvimento dessa temática tem a ver com a evolução e o desenvolvimento do
próprio Estado Democrático de Direito.

Dentro dessa perspectiva, a função de controle, como toda fimção estatal,
precisa ser enxergada dentro da visão predominante que o Direis) Público tem da
teoria da divisão dos Poderes do Estado

Falar de controle, jurisdicional ou não, da Administração Pública, implica
necessariamente tratar, antes, ainda que supernlcialmente, dos conceitos de Poder
estatalóindependente, de fimção jurisdicional e de controle, para só então examinar o
problema do ponto de vista do nosso Direito Positivo.

O que se passa é que, para algtms, a visão do problema do controle resol-
ve-se na questão da tripartição dos Poderes estatais, nos terTnos em que colocada na
obra de Montesquieu, adotada pelo Direito Constitucional vigente. Entretanto, não é
bem assim, como facilmente se pode constatar.

Primeiro, porque não foi Montesquieu o primeiro a enRentar a questão.
Ela foi tratada originariamente por alguns fi]ósofos, na idade Antiga, sendo conheci-
da a contribuição de Aristóteles na matéria.

Na Idade Modema, o tema começou a tomar as feições com que passou a
ser conhecido em nossa época. Locke, por exemplo, falava em quatro f'unções e dois
órgãos de Poder do Estado: a função legislativa para o parlamento e a executiva para

+

As diferentes possibilidades de estruturação dos Poderes acarretam,
igualmente, diversas maneiras de se controlarem uns aos outros, ou soja, distintos
modos de operação dos freios e contrapesos. Nesse contexto, importa aferir a pre-
sença concreta de muitos elementos.

A existência ou não, num dado Estado, da jurisdição constitucional, inclu-
sive quanto a sua forma e modo de operação: ./z/díc/a/ revíew, conforme o modelo
americano?, ou consfffzí/lona/ revíew, nos termos do padrão europeu?

Outra: os desafios do federalismo (desde o surgimento dos EUA), o que
abrange a maneira como se manifesta, sua maior ou menor intensidade, as tradições
histórico-culturais e jurídicas com que se apresenta, as nuanças do federalismo
regional (como na Espanha e ltália) e, mais recentemente, do Estado comunitário
(Europa).

Dessa sorte, partindo da praxis do Poder de um detemlinado Estado e de
uma série de elementos referentes a sua divisão, o controle se manifestará com tais
ou quais características.

Não é só na prática que os Modelos variam.
No plano puramente teórico, foram surgindo, desde Montesquieu e quase

sempre a partir de sua trilogia estrutural básica, propostas doutrinárias altamente
diferenciadas, a exemplo da de Kant, que tenta superar a contraposição entre a coe-
xistência dos três Poderes, separados e independentes, e a unidade soberana, apre-
sentando a ideia de um soberano geral, coincidente com a representação total do
povo, e mais três poderes: o Soberano Poder, que residiria no Legislativo; o Execu-
tivo, na pessoa que govema conforme a lei; e o Judiciário, atribuindo a cada um o
seu conforme a lei, na pessoa dojuiz.

Ou o pensamento de BenÍamin Constant, que entende haver um Poder
Real ou Neutro (o monarca), o Executivo (os ministros do primeiro); o Judiciário (os
tribunais); o Representativo da Tradição (assembleias hereditárias); e o Representa-
tivo da Opinião (assembleia consultiva).
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Kart Loewenstein - quiçá o crítico mais importante da teoria clássica --
sugere uma reclassificação po/írlca dos papéis estatais de govemo, controle e res-
ponsabilidade política, nas.Ólnções de decidir, executar e controlar.

A ideia de controle surge também em muitos outros autores importantes,
como Maurice Duverger, que fala nos Poderes estatais de Decisão, Execução, Con-
sulta e Controle, embora confira ao último importância secundária em relação aos
anteriores.

Kelsen e Karl Schmitt, ferrenhos adversários em matéria da titularidade
do controle de constitucionalidade, e muitos outros constitucionalistas e administra-
tivistas recentes produziram trabalhos em maior ou menor grau divergentes da dire-
triz tripartite de Montesquieu aliás, nem tão clara como superficialmente parece ,
como os próprios autores âanceses reconhecem. Nesse sentido, Marcel de la Bigne
de Villeneuve.

A visão contemporânea predominante, a partir de Loewenstein, e que se
extrai do trabalho de autores variados como Reinhold Zippelius, Klaus Stem, Santa
Romano, Rogério Guilherme Ehrhardt Soarem, entre muitos outros, inclusive ameri-
canos e ingleses, caminha para reconhecer quatro padrões importantes nessa matéria:

Primeiro: divisões não estanques entre os Poderes do Estado, o que traz à
primeira plana a questão da enter-relação entre eles, isto é, do funciona-
mento dos freios e contrapesos.

Segundo: a existência de complexidades peculiares de cada sistema posi-
tivo, o que desautoriza a noção corrente de que há sempre uma tripartição
à moda de Montesquieu, até porque ela refjete uma dada visão ligada a
uma dada realidade concreta inserida num detenninado contexto espaço
-temporal que não tem nem pode ter validade eterna nem muito menos
universal

Terceiro: o f'ato de que a legitimidade é um elemento a ser considerado
em todas essas noções, questão que não se apresentava com essa nitidez,
na teoria clássica.

Quarta e última: e, para este texto, a mais importante --: a necessária pre-
sença de estruturas de controle, intima e externamente, no sistema de Po-
deres do Estado.

Ü

detentores, não é nem essencial parca o exercício do poder político, nem se apre-
settta conto tttita verdade evidente e válida para todo tentpo. O descobrünento ou
invenção da teoria da separação de canções /oi deternlirtado peia tempo e peias
circunslâttcias colho unt pt'dtesto ideológico do ]ibel'abismo político contra o ab-
solutismo ntonolítico da ntonarqliia nos séc111os Xyli e Xyill.

O que tta realidade signi©ca a assim c} usada "separação de poderes", não é,
nada totais atada ntenos, qtle o reconhecimento de c1lte, por ttllt lado, o Estado tens
que clintprir deterntinadas junções o probtetlta técnico da divisão do trabalho
e c4lle, por otltro. os destinatários do poder sejatlt bene$tciados se estas funções
forem reati=ada por diferentes órgãos: a !iberdade é o telas ideológico da teoria
da separação de poderes.(...) O qtle, contltlnente, ainda qtle erroneantente, se
costunta denont tear conto a separação dos poderes estatais, é }la vei'dada a dis-
tribuição de deter'ntinadas .@nções estatais a d#fel-entes órgãos do Estado. O con-
ceito de "poderes" . apesar de estar prcátttldatlLente eprai=ado, deve ser etttendido
neste cotttexto de tt lta lltatteira meramente $g!+ratiNd

Numa organização estatal como a nossa, cuja Constituição, a par dos três
Poderes clássicos, institui: i) controles intemos para a Administração - leia-se: dente
de cada um dos Poderes que exerce a função administrativa, e todos a exercem,
embora o Executivo, nesse passo, seja o Estado-Administração por excelência --:
além do ii) cona)le jurisdicional dos atos administrativos pelo Judiciário (que entre
nós tem merecido análises minuciosas e profundas desde Seabra Fagundes) e iii)
órgãos de controle autónomos, como os Ministérios Públicos e os Tribunais e Con-
selhos de Contas, o problema da função de controle assume contomos muito com-
plexos. Para não falar de estruturas como o CADE Conselho Administrativo de
Defesa Económica e outros similares.

Estudos ainda por vir, relativos ao nível de autonomia dos órgãos mencio-
nados, e de outros como os recentemente criados Conselhos Nacionais de Justiça e
do Ministério Público, e do prQjetado Conselho Nacional dos Tribunais e Conselhos
de Contas controladores dos controladores mostram que a problemática da fun-
ção de controle da Administração e suas relações com os Poderes do Estado, em
nosso ordenamento, ainda vão render muito.

Com a palavra, os constitucionalistas, administrativistas e publicistas em
geral.«

T

{

d

Com essas considerações, é preciso afastar, da abordagem da temática, a
noção de que a teoria da tripartição dos Poderes ou melhor a noção de que uma
visão simplista dessa teoria é suficiente para fomecer a base segundo a qual se pode
construir a análise do controle da Administração Pública (principalmente do Poder
Executivo) na atualidade e, mais especificamente, no Direito Positivo.

Há toda uma série de outros aspectos, metduspositivos e até met4jurídi-
cos que é necessário levar em conta, além do fato de que, nessa seara, nada é tão
singelo como pode parecer.

Importante meditar sobre trecho de Loewenstein, para o qual é preciso

[er bens claro que o prittcípio da necessária separação dm .füttções estatais se-
gtfndo seus diversos eleutentos stlbstanciais e sita distribuição entre djferetttes
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