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Resu m o

Analisa a eficiência na sua relação com o Estado Moderno em três sentidos distintos,
mas intimamente imbricados: símbolo, valor e princípio. Introduz o tema através de
uma abordagem geral da questão da alteração de paradigmas legitimatórios do Estado.
Estuda a distinção entre legitimidade simbólica e real, contextualizando a eficiência
nesta dicotomia. Identifica na história três instrumentos simbólicos de legitimação do
Estado fundamentais: a moral , a lei e a eficiência. Contrapõe-se ao mito que retrata a
eficiência como um valor eminentemente liberal. Ressalta a contraposição que esta ótica
implica entre eficientismo de um lado e a democracia e a justiça, de outro. Propugna
pela possibilidade de desmitificação da eficiência através de uma abordagem
constitucionalizadora, pautada pelos valores éticos do Estado Social. Entende ser mais
adequada uma interpretação do princípio da eficiência administrativa a partir da
Constituição, o que propicia uma negação do viés meramente economicista. Compara
dois diferentes modelos de racionalidade administrativa, o burocrático e o gerencial,
criticando a tentativa de fuga do regime jurídico administrativo presente no contexto
da mentalidade pós-moderna característica da contemporaneidade. Afirma a natureza
jurídica do princípio constitucional da eficiência, retratando algumas formas de sua
aplicação prática, bem como a possibilidade de controle judicial da eficiência,
notadamente na atuação administrativa discricionária.

A bstra ct

Analyses the efficiency related to the Modem State in three different but intimate
correlated aspects: symbol, value and principle, introducing the theme through a
general approach concerning the legitimate paradigms of the State. Studies the
distinction of real and symbolical legitimacy, composing efficiency on this dichotomy,
identifying in history three symbolical and essential instruments of State legitimacy:
morality, legality, and efficiency. Stands against the myth that affirms efficiency as a
solely liberal value, by opposing this idea on one hand, to the logic of efficiency, and on
the other hand, to justice and democracy. Proposes the possibility of demystifying the
efficiency using a Constitutional approach guided by ethical values of the Social State.
Understands as more adequate a Constitutional interpretation of the Principle of
Efficiency of the Public Administration denying the exclusive economical vision.
Compares two distinct models of rational administration, bureaucracy and
management, criticizing the Juridical System of Public Administration attempt to
escape that takes part in the post modem characteristics of contemporaneous times.
Affirms the juridical nature of the Constitutional Principle of Efficiency considering
some of its practical uses, as well as the possibility of having Court control specially
concerning the discretionary acts of Public Administration.
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P rólogo

NÃO HÁ NADA MAIS MOBILIZADOR DO QUE O PENSAMENTO.
LONGE DE REPRESENTAR UMA SOMBRIA DEMISSÃO,
ELE É O ATO EM SUA PRÓPRIA QUINTESSÊNCIA.
NÃO EXISTE ATIVIDADE MAIS SUBVERSIVA DO QUE ELE.
M a is t e m id a . M a is d if a m a d a t a m b é m ;
E NÃO É POR ACASO, NÃO É INOCENTE: O PENSAMENTO É POLÍTICO.
E NÃO SÓ O PENSAMENTO POLÍTICO. NEM DE LONGE!
SÓ O FATO DE PENSAR JÁ É POLÍTICO. DAÍ A LUTA INSIDIOSA,
CADA VEZ MAIS EFICAZ, HOJE MAIS DO QUE NUNCA, CONTRA O PENSAMENTO.
CONTRA A CAPACIDADE DE PENSAR.
A QUAL, ENTRETANTO, REPRESENTA E REPRESENTARÁ, CADA VEZ MAIS,
NOSSO ÚNICO RECURSO.

Viviane Forrester
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UM DIÁLOGO SOBRE A EFICIÊNCIA DO ESTADO

Professora:

Dora:
Professora:

Rodolfo:
Professora:
Rodolfo:
Professora:

- Problema: um louco custa ao Estado quatro marcos por dia. Um
aleijado, quatro marcos e cinqüenta. Um epilético, três marcos e
cinqüenta. Se o custo médio é de quatro marcos ao dia, e há
trezentos mil pacientes, quanto se economizaria eliminando-se
tais indivíduos?
- Meu Deus, não é possível!
- Foi a minha reação, Dora. Meu Deus, não é possível. Um menino
de sete anos não sabe resolver um problema desses. O cálculo é
complexo. Proporções, porcentagens ... requer um mínimo de
álgebra. Um problema para classes mais adiantadas.
- Mas não! Basta multiplicar. Quantos aleijados? Trezentos mil?
- Sim.
- Trezentos mil por quatro! Matando todos economizamos um
milhão e duzentos mil marcos por dia! Fácil, não?
- Exato. Parabéns. Mas você é um adulto. Na Alemanha, é para
crianças de sete anos.1

Cada um escolhe o tipo de diálogo do qual pretende participar. E, ainda, a
posição a ser assumida no colóquio. E esta dissertação, melhor seria dizer, este ensaio,
tem a pretensão de tomar partido, firmar uma posição. Não buscará, portanto, ser uma
proposta neutra ou dogmatista, até mesmo porque pretende ser um diálogo e não um
monólogo. Não propugna por um Estado Eficiente de forma objetiva, pragmática,
estatística ou matemática, e isto logo ficará claro. A eficiência tem que ser conduzida
pela ética, sob pena de sua autonomização tornar-se um instrumento de
desumanização. Exemplos históricos de "Estados Eficientes" (como o Alemão do
período entre guerras) são fartos. Todavia, não é deles que se falará aqui. Será
comentado sobre um outro Estado, que "também".... ou seja, que "além de tudo"....
deve ser eficiente. Veja bem, além de tudo. A eficiência não é o ponto de partida, mas o
1

A VIDA É BELA. Roberto Benigni. Itália: Melampo Cinematográfica: Paris Vídeo Filmes, 1997.
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ponto de chegada que, para ser encontrado, precisa de um caminho seguro, ou seja,
fundamentalmente ético e justo.
O problema é real. A ilusão mítica de respostas objetivas para problemas
subjetivos muitas vezes fascinou a mentalidade humana e, hodiemamente, parece
ganhar espaço de forma contundente e sub-reptícia. Daí vem a inspiração para tratar do
tema: eficiência e Estado. Não somente questionar-se o que já é banal: "até que ponto
um Estado Democrático pode ser ineficiente, sem deixar de ser um Estado
Democrático"; mas sim o que parece fundamental na atualidade: "até que ponto um
Estado Democrático pode ser eficiente sem deixar de ser um "Estado Democrático". Há
contradição?
Quando assumi a tarefa de escrever uma dissertação a respeito de um
princípio da ordem constitucional do Estado Social, verifiquei que vários pontos do
tema poderiam ser abordados, sempre com um grande caráter de atualidade.
Preliminarmente, não pude ignorar o interesse a respeito da economia por parte dos
juristas, que vem crescendo a cada dia, haja vista a ascensão desta área do
conhecimento como fator social determinante nas últimas décadas do século XX. Não
que em momentos históricos anteriores a economia pudesse ser desconsiderada, mas é
inconteste o desprivilegiamento de seu caráter autônomo em face do Direito por parte
do Estado Moderno, de notória índole intervencionista.
Também de grande relevância foi o surgimento da mentalidade
identificada como da pós-modemidade, que aponta a racionalidade pragmática como
única forma de salvação do Estado e da sociedade. É justamente em conformidade com
este pensamento, pretensamente único, que obteve sucesso ideológico o neoliberalismo
como o sistema econômico adequado aos Estados que se pretendem eficientes. Êxito
este que não surgiu do nada, como um Big Bang, mas sim foi consolidado de forma
paulatina na mídia, notadamente pelos jornalistas, cada vez mais se impondo como
uma fatalidade que, pela sua própria natureza não exige reflexão, pois é objeto dado.
Como diz Juremir Machado, "circular, a opção pragmática sugere que o melhor sempre
vence e fica (...). Os outros, incápazes de superar os obstáculos inevitáveis, devem
aceitar a condição de inferioridade e reverenciar os ganhadores. Diante da inexistência
de transparência, o pragmático 'joga o jogo7e fortalece a impossibilidade da crítica."2
2
SILVA, Juremir Machado da. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da mídia. Petrópolis:
Vozes, 2000, p. 133.
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Bourdieu e Haacke apontam a concorrência desleal que sofrem os
intelectuais e filósofos perante os jornalistas, na medida em que estes, "no seu esforço
de dizer a verdade a propósito do mundo, (...) não se contentam mais em difundir a
informação; eles querem produzi-la".3 Sobre o desprestígio do pensamento como fator
de emancipação, resume de forma perfeita Juremir Machado:
O pensamento virou sinônimo de chatice. Os jornais imitam a televisão. Esta se
satisfaz em alimentar os baixos instintos do povo. A imagem não se contenta em
substituir a escrita; pretende superar o tédio da reflexão. Como se trata de um
mercado, sobra uma fatia para o universo intelectual, submetida às mesmas
regras da rede de trocas. Quem falar, morre. Ou não chega a acontecer. Neste
caso, quem escreve é um morto. Melhor, um fantasma dado a algumas
perambulações.
Fábrica de mitos, a imprensa não vive sem eles.4
No novo cenário, que se apresenta como impassível de ser contestado, a
questão da segurança jurídica e da justiça são destronadas por uma nova finalidade
pública. Contudo, apesar de sua alta valorização contemporânea, a novidade carece da
legitimidade democrática necessária para propiciar as mudanças almejadas. Fato este
que não impede o avanço da idéia, cuja legitimação simbólica é sustentada pelo dito
pensamento único (na realidade, ausência de pensamento). Dessa forma é que, mesmo
vivenciando-se uma crise de legitimidade (no discurso, por causa dela), reformas
constitucionais são realizadas objetivando a alteração, ainda que tênue, do modelo de
Estado,

rumo

às

tão

propaladas

"desburocratização",

"modernização"

e

"governabilidade".
É a partir deste paradigma que foi justificada a inclusão expressa de um
novo princípio norteador das atividades da Administração Pública no texto
constitucional brasileiro: o principio da eficiência, que, por conta da sua novidade como
norma constitucional escrita, vem recebendo as mais diferentes interpretações quanto à
sua ontologia, abrangência e importância. Em regra, os administrativistas não vêem
com bons olhos esse princípio por conta dos motivos ensejadores da sua ascensão em
nível constitucional, notoriamente liberais, e também em razão de sua difícil
caracterização jurídica. Contudo, em oportunas e acaloradas discussões acadêmicas,
3
BOURDIEU, Pierre e HAACKE, Hans. Livre-troca: diálogos entre ciência e arte. Tradução de Paulo
Cesar da Costa Gomes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 39.
4
SILVA, Juremir Machado da. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da mídia. Op. cit., p.
15.
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sempre tive presente a idéia, ainda que de forma um tanto intuitiva, de que essa
interpretação não era a mais correta. Buscando, então, compreender melhor a questão, e
mais, procurando uma solução que não desprezasse este princípio tão importante e
determinante das atividade estatais, foi imprescindível voltar os olhos para o direito
constitucional, obtendo-se a conclusão de que somente na própria Constituição é que
seria possível encontrar as respostas desejadas.
Da constatação, já defendida por grandes mestres do Direito Público
pátrio, de que o Direito Administrativo não sobrevive sem a Constituição, é que surgiu
a proposta de uma reflexão a respeito da eficiência, na qualidade de símbolo, valor e
princípio, em face de uma das principais e mais debatidas características de nossa Carta
Magna: a imposição de um Estado Social e Democrático de Direito. Para tanto, foi
necessário um recuo histórico, que subsidiasse, dentro da Teoria do Estado, as
conclusões para o Direito Administrativo.
Nesta empreitada, segui um caminho que nem sempre permitiu uma
análise mais aprofundada de tópicos que seriam de grande relevância para a temática.
Procurei disfarçar os atalhos para chegar ao meu objetivo, mas nem sempre o resultado
foi exitoso. Uma falha que ficou patente refere-se à ausência de um estudo sobre a
eficiência a partir dás Teorias Críticas da modernidade: Marx, Freud e especialmente na
Escola de Frankfourt, Marcuse, ou mesmo Habermas (que aparece na dissertação como
uma rápida e descomprometida pincelada). Mas tenho uma boa desculpa. O enfoque
direcionou-se às críticas da modernidade vindas do substrato teórico dito pósmodemo, que são largamente diferenciadas da ótica neomarxista. Também excluí, na
última hora, um tópico que refletiria o processo de desburocratização realizado de
forma exterior ao modelo gerencial, possibilidade que vem sendo sufocada pelas novas
tendências privatísticas, que se apresentam como solução exclusiva. Entendi que este
tema, para ser trabalhado da forma adequada, exigiria um tempo de pesquisa que eu
não tinha.
Outra exclusão importante refere-se a dois estudos que certamente seriam
muito apropriados ao tema da eficiência: o processo administrativo e a teoria da
organização. Mas refleti e cheguei à conclusão que, no tocante à aplicação do princípio
da eficiência, esses assuntos são os que vêm sendo mais extensamente tratados, pelo
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que poderiam ser preteridos.5 Deve ser registrada, ainda, a ausência da última
publicação do respeitadíssimo Jean-Pierre Vemant, justamente sobre o tema. Mas
devido à proximidade do lançamento da obra no Brasil com a finalização da
dissertação, preferi evitar os possíveis equívocos de uma leitura apressada.6
Sobrou, portanto, um trabalho dividido em três partes: a primeira, sobre
as relações entre eficiência e legitimidade, a partir de uma análise historiográfica e
semiológica; a segunda, sobre eficiência e o Estado Social, construída a partir da Teoria
do Estado e da sociologia; a terceira, a respeito das imbricações da eficiência no Direito
Administrativo e, aqui, a análise procurou ser dogmática. Porém, mais do que três
enfoques, o objetivo do tripé apontado foi demonstrar a possibilidade de encarar a
eficiência

com

três

ontologias

que,

embora

dissociadas,

interrelacionam-se

profundamente. Mais que isso, o escopo fundamental do trabalho foi valorizar a força
do pensamento e da reflexão, como meio de desmitificação. Por isso que, além da
crítica, procurei construir uma proposta concreta, de cunho dogmático-normativo.
A eficiência como princípio da Administração Pública somente consegue
ser apreendida a partir da sua contextualização como valor constitucional. E sua
compreensão como valor constitucional dificilmente não é falha sem que seja analisado
o caráter simbólico inerente à necessidade de legitimação. A idéia e a norma precisam
de um substrato fértil para que dêem frutos, propagando-se e ganhando efetividade.
Nesse sentido, Michel Foucault há tempos advertia sobre o quanto são importantes os
mecanismos de poder que funcionam ao nível do quotidiano (fora do aparelho do
Estado) e que constituem as m entalidades.7
Sem dúvida, as análises poderiam ser feitas em trabalhos distintos.
Todavia, tive a pretensão de, ao relacionar as perspectivas, poder escancarar algumas
questões que dificilmente são observadas em óticas estanques. Aliás, a dica é de Pierre
Bourdieu, ao criticar a forma prem atura de especialização em geral encontrada nos
trabalhos acadêmicos. Como diz, "os temas são conexos, mas sempre procura-se tratar
5
Sobre tais temáticas, a título exemplificativo, remete-se às obras de Egon MOREIRA e Alvacir dos
SANTOS. Cf.: MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo - princípios constitucionais e a Lei
9.784/99. São Paulo: Malheiros, 2000; e SANTOS, Alvacir Correa dos. Eficiência da Administração Pública:
princípio que se ajusta à consolidação de um Estado Democrático de Direito. Curitiba, 2001. 296 f. Tese
(Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.
6
VERNANT, Jean-Pierre. Entre mito e política. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2001.
7
FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder. Tradução de Roberto Machado. 15 ed., Rio de Janeiro:
Graal, 2000, p. 150.
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deles de forma separada, em homenagem ao método científico. Isso é um mito. As
fronteiras têm que ser ultrapassadas. Deve-se acabar com a ideologia das oposições e
cisões".8 Tentando acompanhá-lo, localizo as "segundas intenções" da dissertação
justamente na possibilidade de, através da interdiciplinariedade, realizar um processo
desmitificador. Processo este que entendo adequado ao momento vivido pela sociedade
global, permeado por símbolos, fetiches, metáforas, lendas, ficções e, por que não,
"contos do vigário".
A realidade é freqüentemente, ainda que de forma inconsciente,
empurrada para debaixo do tapete. A capacidade de realização de alguns discursos é
tão fantástica que é comum as posturas mais veementemente críticas acabarem por
trabalhar com categorias impostas ideologicamente. É o caso da eficiência, que foi
apropriada por um discurso pós-modemo, neoliberal, pragmático e economicista, como
se isso fosse inerente ou absolutamente natural à sua essência. Assim, a própria
eficiência, que nada tinha a ver com sua equivocada contextualização, acaba "pagando
o pato" e recebendo as críticas que deveriam ser direcionadas à mentalidade que
deturpa sua real possibilidade de realização moderna, social, principiológica e jurídica.
Há uma passagem em que Temístocles conta a estória de uma raposa, que
picada pelas moscas, agradeceu ao ouriço que se ofereceu para coçá-la, dizendo que o
remédio seria pior que do que o mal.9 A fábula me pareceu retratar de forma fiel nossa
realidade. Por este motivo, recuso a encampação da idéia de eficiência pelo
neoliberalismo, ou, ainda, a crítica destrutiva da própria idéia de eficiência.
Como conseqüência direta do caminho escolhido, o ensaio procura
desmitificar o preconceito quase absoluto sobre o sistema burocrático de administração
pública. Nunca me pareceu ser a proposta gerencial o receptáculo da eficiência do
Estado, e é isso que pretendo demonstrar de forma objetiva no texto que segue. Cada
vez mais, parece que o remédio está prestes a matar o doente. Mas o pior é que o
xarope, além de ser doce, vem em um frasco muito bonito e atraente.
Colocada a questão de fundo, é importante destacar alguns aspectos
metodológicos. Deveria, quem sabe, começar pela justificação do título, ou então,
ponderar sobre o porquê das divisões. Restaria, ainda, dem onstrar os critérios seletivos
8
BOURDEEU, Pierre. O campo econômico - a dimensão simbólica da dominação. Tradução de Roberto
Leal Ferreira. Campinas: Papirus, 2000, p. 17.
9
ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio da loucura. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret,
2000, p. 38.
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para os assuntos, além do necessário esclarecimento sobre as classificações e
nomenclatura adotados. Mas, sinceramente, quero falar sobre outra coisa; afinal,
parafraseando Maurice Hauriou, sobre o método em si, o expus, mas não compete a
mim julgá-lo.10
Para além do método, está a metodologia11. Algumas de nossas escolhas,
que também poderiam ser chamadas razões, devem ser explicitadas, para não enganar
o interlocutor. Embora, muitas vezes, as razões não mereçam este nome, pois somente
teriam justificativa no campo da psicanálise. Para não alongar muito este prólogo,
passo a apenas duas considerações que considero importantes: a ausência de marco
teórico e o afastamento de uma análise epistemológica.
Tenho uma repulsa fortíssima (e nem sempre justificável) pelo tal marco
teórico. Ele por vezes é um autor, por vezes uma Escola, por vezes uma teoria, por
vezes tudo isso, ou nada disso; fato é que não há nada melhor do que um bom marco
teórico para justificar uma bela embromação. Por este motivo é que faço meus a
constatação e o pedido de Qèmerson Clève: "devemos fugir das meras opiniões, e para
tanto, a busca de um rigor de pensamento é inevitável. Entretanto, não falaremos em
nome da ciência, ou em nome desta ou daquela theoria. E, antes de ouvirem a theoria, ou
o logos, ouçam este alguém - na verdade um nós".12
Nós, eu e os autores aos quais me referi, ainda que sem pedir-lhes
permissão, procuraremos falar sem qualquer preocupação com respaldos teóricos
sistêmicos. Os marcos, embora bastante úteis em uma vasta gama de trabalhos, que
sérios, se pretendem a eles vinculados, aqui somente acarretariam limitações
impróprias. Tive a pretensão, e talvez deva desculpar-me por isso, de seguir a
metodologia de Cícero, quando, em seu Dos Deveres, afirmou agir "não como os
intérpretes, mas conforme costumamos, tirando de suas fontes, segundo o nosso
tirocínio e arbítrio, aquilo que nos aprouver."13 Bourdieu também afirma que a

Apud, MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do Poder —sistema de Direito político: estado
juspolítico do poder. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 25.
11
Segundo Celso Ludwig, “o método (modus) não é simplesmente um caminho. É um caminho para ir em
busca de algo.” Já a metodologia, nas palavras de Castanheira Neves, “é ou propõe-se ser a razão intencional de
um método”. C£: LUDWIG, Celso Luiz. Formas da razão - racionalidade jurídica e fundamentação do
Direito. Curitiba, 1997. 217 f. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Universidade Federal do
Paraná, p. 57.
12
CLÈVE Clèmerson Merlin. O direito e os direitos. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 17.
13
CÍCERO, Marco Túlio. Dos deveres. Tradução de Angélica Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes, 1999,
p. 7.

9

fidelidade religiosa a "autores canônicos" muitas vezes implica uma repetição ritual. O
marco teórico dificulta "uma justa atitude com a tradição teórica", que consiste em
afirmar perenemente ruptura e continuidade, conservação e superação.14 Ou seja, neste
ensaio, "contrariando todas as regras de composição, as paredes da construção são
exibidas umas após outras à medida que vão sendo edificadas, cercadas pelo que resta
de andaimes, de montes de areia e pedra, de pedaços de vigas e de trolhas sujas".15
Por este motivo, as referências trazidas devem ser tomadas, e assim diria
Celso Ludwig, como "fragmentos teóricos de procedência diversa".16 Devo assumir a
culpa tanto pelo arranjo efetuado como pelos "casamentos desiguais entre conceitos".17
Até porque, como fala Castoriadis, "mais do que qualquer outro, o político e o
pensador político falam em seu próprio nome, e sob sua própria responsabilidade." 18
Deve ser observado, também, que desde o início a epistemologia ficou
longe do imaginário proposto.19 Mesmo a análise da evolução e conseqüências do
processo de racionalização partem de uma verificação no campo das mentalidades. As
questões sobre a verdade científica, sobre a cientificidade das categorias ou sobre a
ontologia teórica estão afastadas da análise proposta. Não foram enfocados os
problemas referentes à possibilidade de conhecimento e construções teóricosistemáticas, justamente para retirar o foco de atenção da esfera das idéias. Dessa
forma, busquei tratar as teorias não a partir de seu valor-verdade, mas sim de acordo
com os desdobramentos que acarretam.20 Entretanto, é bem provável que não tenha
sido tão feliz em meu intento, devido à imbricação fenomênica das instâncias, que
ultrapassa a capacidade artificiosa de dissociação.
Neste contexto, devo presumir que certamente estão escondidos de meus
olhos grandes equívocos e muitas ausências. Por este motivo, a interlocução é essencial
na tentativa de superação da precariedade da construção individual, residindo não
14
BOURDIEU, Pierre. O campo econômico - a dimensão simbólica da dominação. Op. cit., p. 63.
15
Clèmerson Clève usa a mesma metáfora em seu prólogo, todavia em outro contexto. C£: CLÈVE
Clèmerson Merlin. O direito e os direitos. Op. cit., p. 16.
16
LUDWIG, Celso Luiz. Formas da razão - racionalidade jurídica e fundamentação do Direito. Op. cit.,
p. 46.
17
A expressão é de Piore Bourdieu. Cf.: BOURDIEU, Pierre. O campo econômico - a dimensão simbólica
da dominação. Op. cit., p. 20.
18
CASTORIADIS, Comelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy Reynaud. 3 ed.,
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 15.
19
Uma boa síntese sobre a epistemologia pode ser vista em: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia.
Tradução de Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 183.
20
RIBEIRO, Renato Janine. A última razão dos reis - ensaios sobre filosofia e política. São Paulo:
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somente num espaço exterior ao discurso, mas dele fazendo parte. Posso acreditar,
então, que como ensaio, este trabalho se pretende um diálogo e, como diálogo, se
pretende um ensaio. No mais, resta-me aceitar a constatação de March Bloch: "entre as
pessoas que me lerão, muitos decerto ficarão chocados com erros e, sobretudo,
omissões; há trabalhos que guardaríamos eternamente na gaveta se quiséssemos
obrigar-nos a evitar não apenas as lacunas imprevistas mas também as que não
conseguimos preencher".21

Companhia das Letras, 1993, p. 14.
21
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio —França e Inglaterra.
Tradução de Júlia Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 40.

In t r o d u ç ã o

CRONO É O TEMPO, UMA REALIDADE TERRESTRE.
URANO É O CÉU, UMA REALIDADE CÓSMICA. CRONO ENFRENTA
O PAI URANO E O MUTILA, IMPEDINDO-O DE GERAR, ISTO É,
DE TER UMA DESCENDÊNCIA E UMA CONTINUAÇÃO.
O T e m po terr estr e a d q u ir e a s s im a su p r e m a c ia so b r e o céu ;
a im a n ê n c ia v e n c e a t r a n s c e n d ê n c ia .

M a s a im a n ê n c ia ta m b ém é u m p e r ig o ;

o T em p o n ã o é a e t e r n id a d e .

Mito de Crono, adaptado
por Bruno Nardini
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A E f ic iê n c ia

ea

M orte d o tem po

A preocupação de Ricardo [Plantageneta] no momento era a guerra que
tencionava mover na Irlanda. Para obter os recursos necessários manda levantar
tributos, efetuar confiscos e arrenda os bens da Coroa a um de seus asseclas, o
conde de Wiltshire. Seu tio João de Gand, moribundo, censura asperamente
esses atos, mas depois de sua morte Ricardo amplia o arbítrio, apropriando-se
para as despesas militares dos seus bens, que por direito cabiam ao filho exilado.
O descontentamento dos nobres leva-os à revolta, que encorpa com a notícia de
que este desembarcara na Inglaterra com tropa numerosa para reclamar a
herança. Crescem as adesões, culminadas pela do fraco duque de York, tio dele e
do rei, que o deixara como regente quando partiu para a Irlanda em campanha.
Informado da rebelião Ricardo volta, confiando na força do seu poder de origem
divina, mas dá de frente com uma situação calamitosa: amigos executados,
defecções maciças, vazio em tomo da sua pessoa. Sem elementos de resistência e
sem capacidade para isso, entrega-se ao primo; depois, abdica numa cena
pungente. O novo rei manda prendê-lo e sufoca uma tentativa de rebelião, que
só serve para mostrar como o seu poder é inseguro enquanto viver o rei
legítimo. Então insinua o desejo de vê-lo morto, realizado por um adulador. O
assassínio de Ricardo faz Henrique sentir a enormidade da usurpação seguida
de regicídio, que não apenas compromete a sua legitimidade, mas abre um
precedente perigoso.1
Em suma, este é o cerne do drama de fundo histórico A tragédia do rei
Ricardo II, de William SHAKESPEARE, no qual é perceptível como se desenvolveu a
alteração de paradigma, rumo à modernidade, no campo da legitimação política.
Interessante exemplo representativo da transição ocorrida, na qual o legítimo rei perde
o trono para seu primo, coroado primordialmente por conta de sua eficiência na
condução do poder. Um marco simbólico da vitória da imanência sobre a
transcendência. Segundo Antonio CÂNDIDO:
(...) podemos dizer que a estrutura do mando pressupõe três elementos: um
princípio geral que o justifica; uma função que o encarna; uma pessoa que o
1
Resumo da obra feito por Antonio CÂNDIDO. C£: CÂNDIDO, Antonio. A culpa dos reis: mando e
transgressão no Ricardo II. In: NOVAES, Adauto (organizador). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992,
p. 87. Para conferir a tragédia na íntegra, ver: SHAKESPEARE, William. Vida e morte de el rei Ricardo ü .
Tradução de Helen Braga. Lisboa: Aillaud & Lellos, 1948.
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exerce. No caso desta peça, o princípio é o direito divino dos reis, inato e de
ordem biológica, pois é hereditário e se transmite pelo sangue; a função é a
realeza, que depende de uma unção no momento da investidura e é de caráter
religioso; a pessoa é Ricardo Plantageneta (chamado, antes de ser rei, Ricardo de
Bordéus, nome da cidade onde nasceu), homem brilhante, volúvel e pouco
eficiente, que alguns críticos consideram precursor de Hamlet. Para se exercer,
todo mando precisa ser reconhecido como legítimo, e neste caso a legitimidade
se baseia essencialmente no princípio e na função, mas acaba dependendo muito
da pessoa, como a ação dramática demonstra.
Vista deste ângulo a peça é a história de uma desestruturação do mando seguida
de sua reestruturação em termos diferentes. Ricardo tem o direito divino e foi
investido da realeza, mas é incompetente. Seu primo Henrique Bolinghroke tem
apenas uma expectativa quanto ao direito divino, porque está afastado na linha
de sucessão, não lhe cabendo, portanto, a unção da realeza. Mas tem em alto
grau a eficiência. Por tê-la, vai adquirir a legitimidade, assim como por não ter
sido eficiente Ricardo perde a que lhe confere herança e unção.2
Neste contexto, observa-se o prelúdio da concepção moderna (e, portanto,
racionalista) de que o poder depende sobretudo da capacidade individual, além de ser
explicitada uma crise de legitimidade que, séculos mais tarde, permanece intacta, ainda
que sob novos contornos. Não mais vem a eficiência competir com a ordem divina na
verificação do principal atributo de legitimidade do Estado. A concorrência, neste
momento que por alguns é chamado de pós-moderno,3 caracterizado pela vitória
ideológica do neoliberalismo e pela aparente irretroatibilidade do processo de
globalização, tem um inimigo paradoxalmente mais concreto: o próprio Estado.
Todavia, como na ficção, embora aparentemente bem sucedida, a eficiência, tão cara a
Nicolau MAQUIAVEL,4 não tem o valor esperado; sua força autônoma de manutenção
do poder torna-se diutumamente suscetível de contestação, pois não consegue
desvencilhar-se do seu aspecto fraudulento na tentativa de sustentação do Estado, que
anseia por uma ordem que lhe dê segurança e real legitimidade.
Na história política do Estado, é possível verificar que se sucederam mitos
legitimadores, pois os detentores do poder, em regra, dele não fazem uso da forma
mais adequada à satisfação real dos anseios populares. Ademais, a disputa pela sua
CÂNDIDO, Antonio. Op. cit., p. 89.
3
Um dos autores que denomina o período atual (fundamentalmente a partir da década de oitenta) de Pósmodemidade é o professor Norbert REICH. Todavia, deve ser considerada a dificuldade de -estabelecimento de tal
período em termos cronológicos. Sua apreensão é dependente do contexto. Cf.: REICH, Norbert. Intervenção do
Estado na economia - reflexões sobre a pós-modemidade na teoria jurídica. Tradução de Fernando Herren
Aguillar. Cadernos de Direito Econômico e Em presarial - Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos
Tribunais, n°94, abr.-jun., 1990.
4
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 20 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1997.
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posse manifesta de forma contundente o comportamento agonístico do ser humano.5 O
mito, nesse sentido, presta-se à ampliação da força, embora não através da violência
física.6 Nada mais ilustrativo que a metáfora de Max WEBER "a legitimidade é filha
das brigas do Olimpo".7 Nesta linha de raciocínio, uma das vertentes do pensamento
liberal, muito bem expressa por João FÉDER, afirma que o poder é um mal em si
mesmo, o qual até mesmo os homens justos subverte.8 Toma-se recorrente, então, a
notória máxima de Lord ACTON, para quem "se o poder tende a corromper; o poder
absoluto corrompe absolutamente".9 Ou, ainda, é oportuno lembrar Carlos Ayres
BRITTO, quando assevera que "não há maior poder de atração que a atração do
poder".10 Sendo assim, toma-se patente que o poder, mesmo racional e pragmático
(eficiente), não prescinde de mecanismos de legitimação, se não real, ao menos
simbólica. Ilustrando tal pensamento, FÉDER recorre à história da instauração da
democracia ateniense, na qual o honrado general Pisístrato torna-se um déspota
quando adquire o poder:
Popularizado como comandante na guerra de Salamina, Pisístrato era tido como
dotado de magnífica personalidade, de brilhantes pendores oratórios, cujo
prestígio mais crescia por seu hábito de prestar bons serviços ao partido e agir
sempre com liberalidade para com os pobres, até que, no ano de 560 a.C., tomou
a Acrópole, assumiu o poder, instalou um governo despótico, no qual
permaneceu até sua morte no ano 527, quando transferiu-o aos seus filhos
5
Sobre o caráter agonístico do ser humano em oposição a um comportamento altruísta, ver: MAMEDE,
Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate referenciado pela animalidade e pela cultura. 2 ed.,
Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 24.
6
Segundo Gladston MAMEDE, a utilização dos mitos pelos detentores do poder sempre decorreu da
necessidade de ampliação da sua força, ou seja, “de traduzir maior aptidão dentro de um sistema de disputas
imersas em semiose. É o que se observa não só nas sociedades denominadas primitivas, mas também ao longo de
toda a história da humanidade, como na fundamentação do poder dos faraós (considerados deuses), dos
imperadores romanos ou de muitos reis de Estados gregos. É o que se identifica, igualmente, nos alicerces das
monarquias das idades média e moderna, com a teoria do ‘direito divino dos reis’.” Cf.: MAMEDE, Gladston. Op.
cit., p. 24.
7
Apud, GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito Político Moderno. São Paulo:
Martins Fontes: 1999, p. 300.
8
Um abordagem interessante sobre estes pensadores pode ser encontrada em: FÉDER, João. O Estado sem
poder. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 29 e ss.
9
Apud, FÉDER, João. Op. cit., p. 16. No mesmo sentido, é interessante notar um trecho dos comentários de
CASSIRER sobre a visão do poder em Platão: “O desejo do poder é o exemplo mais claro daquele vício
fundamental que, na linguagem de Platão, é descrito como ‘pleonexia’ - como a ‘fome por mais e mais’. Essa
ansiedade por mais e mais excede todas as medidas e destrói todas as medidas - e posto que a medida, a justa
proporção, a ‘igualdade geométrica’, foi declarada por Platão ser o modelo de uma vida pública e privada sã,
segue-se que o apetite do poder se prevalece sobre os outros impulsos, conduz, necessariamente, à corrupção e à
destruição. ‘Justiça’ e o ‘desejo do poder’ são os pólos opostos da Filosofia ética política de Platão. C£:
CASSIRER, Emest. O mito do Estado. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976, p. 91.
10
BRITTO, Carlos Ayres. A supremacia do poder executivo da União na partilha constitucional de
competências. Irr. Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n° SS/S6, jul./dez., 1980, p. 61.
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Hiparco e Hipias. Ocorreu que o primeiro foi em seguida assassinado e o
segundo expulso pelos próprios atenienses, que chamaram para o governo
Clístenes que, seguindo os ensinamentos de Solon, instalou a democracia
ateniense.11
O processo de racionalização que poderia ter se desencadeado no bojo da
democracia política ateniense não encontrou substrato fértil no campo das
mentalidades. E no processo de transição entre a Antigüidade e a Idade Média
verificou-se o apogeu do irracionalismo mitológico. Todavia, é interessante ponderar
que mesmo a partir da superação da perspectiva cosmológica e teocêntrica, advieram
formas ainda mais rebuscadas de legitimação simbólica. Apesar deste fenômeno
implicar um paradoxo, na medida em que parece incoerente asseverar uma
incrementação do irracionalismo simbólico na modernidade, na realidade, o raciocínio
é possível devido à utilização indiscriminada do mito na história política. Na superação
do sistema de pensamento tradicional, a legitimidade toma-se pragmática e concreta.
Como, em regra, a concretização não decorre espontaneamente, na medida em que o
poder, intencionalmente ou não, atua de forma ineficaz na satisfação aos anseios
populares, torna-se imprescindível a recorrência ao mito.
Admitindo-se a real incapacidade de justificação do poder mediante o
exclusivo aporte no pragmatismo de resultados, toma-se interessante refletir sobre o
fenômeno de exaltação mítica da eficiência, como um valor absoluto e incontestável
inerente à formação social contemporânea, e que, pelo seu potencial justificador, é
tomado como instrumento simbólico de legitimação do Estado. Como bem adverte
Umberto ECO, é sobremaneira sensato "desconfiar de tudo quanto depressa demais se
nos apresente como definitivo".12 A partir desta desconfiança, é possível realizar uma
imprescindível tentativa de desvelamento, pois o Estado moderno encontra-se
obscurecido por representações ideológicas que se mascaram sob a forma da verdade
única; como se a verdade não assumisse as mais variadas formeis, de acordo com o
contexto social em que é inserida. Esquece-se, como coloca Michel FOUCAULT, que "a
verdade das coisas se liga a uma verdade do discurso que logo a obscurece e a perde".13

11
FÉDER, João. Op. cit., p. 97.
12
E continua, asseverando que somente “através do reconhecimento das determinações, desmitificam-se os
falsos atos de liberdade”. Cf.: ECO, Umberto. Á estrutura ausente - introdução à pesquisa semiológica.
Tradução de Pérola de Carvalho.7 ed., São Paulo: Perspectiva, 1991, p. XIX.
13
Por outro lado, não é possível deixar de observar que, dependendo do conceito de verdade que se tome
como referencial, a “verdade única” acaba por poder ser identificada com a “verdade real”. Isso ocorre quando
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Sendo assim, a análise crítica da prática social e da aplicação dos discursos tomados
como verdades absolutas depende de uma prévia desmitificação, que pode ser
realizada quando as representações são assumidas como inerentes à sociedade e ao
Estado. A crítica mais contundente não é aquela que, dentro do paradigma hegemônico
de verdade, o contradiz ou mesmo recusa-se a refleti-lo, mas sim aquela que busca um
encontro com as verdades exteriores ao discurso. Mais apropriado que meramente
contradizer o discurso, no caso, simplesmente recusar-se a refletir sobre a eficiência, é
promover um outro, no qual a eficiência não aparece mais como um atributo do
pragmatismo utilitarista característico do modelo pós-modemo neoliberal.
Verifica-se, com a efervescência do discurso hegemônico neoliberal,14 que
em todo o mundo a preocupação dos estudiosos das ciências ligadas ao Estado,
notadamente do Direito e da Ciência Política, é a obtenção de uma maior eficiência do
mesmo. Impossível ignorar a crença quase religiosa na obsolescência do Estado
característico do século XX, de notória índole providencialista.15 Detentores das maiores
boas intenções e praticamente considerando-se os salvadores da "falida instituição",
defendem a redução do aparelho institucional e administrativo do Estado, além da
imperiosa estirpação de direitos consagrados constitucionalmente. Foi dentro deste
paradigma dominante na última década que se incrementou o texto constitucional
brasileiro com uma nova meta: "a busca da eficiência administrativa", que, para alguns,
nada mais representa do que a aplicação da eficiência "na prestação dos serviços
púbicos".16 Impende ressaltar, que a própria prática doutrinária sobre o assunto vem
desmentindo tal assertiva. O princípio da eficiência administrativa vem sendo muito
mais referido no tocante à organização estrutural da administração {como no caso de
sua aplicação ao procedimento administrativo, por exemplo) que no aspecto exclusivo
entende-se por verdadeiro o que é hegemonicamente aceito através de regras dissociativas do falso, as quais são
atribuídos efeitos específicos de poder. Nesta perspectiva, a forma de desvelamento exigiria a tentativa de
libertação das formas de hegemonia do momento histórico. Assim, em exortando-se o poder hegemônico, seria
possível perceber que a verdade depende dos diferentes tipos de discurso que a acolhe {ou ainda, dos distintos
“regimes de verdade”). Sobre o assunto, conferir: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de
Roberto Machado. 15 ed., Rio de Janeiro: Graal, 2000, p. 12 e 19.
14
Um extrato do pensamento neoliberal brasileiro, da perspectiva jurídica, pode ser observado em:
MARTINS, Ives Gandra (coord.). O Estado do Futuro. São Paulo: Pioneira, 1998. Sobre um balanço crítico das
correntes neoliberais, ver: SADER, Emir e GENTILI, Pablo (organizadores). Pós-neoliberalismo - as políticas
sociais e o Estado democrático. 4 ed., São Paulo: Paz e Terra, 1998.
15
Sobre a crise do providencialismo, ver: ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-providência.
Tradução de Joel Pimentel de Ulôa. Goiânia: Editora UFG, 1997.
16
Esse é o entendimento, por exemplo, de Vergílio Mariano de LIMA, que propõe a identidade entre
eficiência e “qualidade do serviço”. Cf.: LIMA, Vergílio Mariano de. A reforma adm inistrativa e suas
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do controle do serviço público,, o que demonstra uma maior influência no Direito
brasileiro do pensamento europeu continental do que o anglo-americano.
O princípio constitucional da eficiência administrativa, incluído no artigo
37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional n° 19/98, nasceu como
uma tentativa de alteração de modelo administrativo (mas não só), e sua presença não
pode ser ignorada, muito menos é despicienda, como afirma parte da doutrina.17 Se é
certo que a eficiência como paradigma político-cultural não é uma novidade histórica,
também não é correto que os defensores do Estado-providência se descuidem deste
poderoso instrumento de legitimação do poder político. O perigo da utilização irrestrita
da eficiência como justificativa de conduta pode significar mais que um risco para a
legalidade, como aponta Maria Sylvia Zanella di PIETRO,18 sem dúvida, colocando-se
como um perigo à democracia.19
Neste contexto, será que a "receita" para a defesa do Estado Social é o
combate à eficiência? Ou ainda, será tal atributo incompatível com Administrações
Públicas fortes, calcadas em um sistema constitucional garantista?20 Acredita-se que
não; ao contrário. Os motivos que ensejaram a introdução do princípio, a partir do
momento em que este se tomou vigente, não mais podem prevalecer. Isoladamente,
fora do conjunto de valores e princípios constitucionais da Carta Magna, o princípio da
eficiência é um (talvez aquele algoz da segurança jurídica e da vinculação social do
Estado), mas, nela inserido, sua natureza altera-se substancialmente, não podendo ser
interpretado de forma a atentar contra o fundamento nuclear do sistema, que é
justamente o Estado Social e Democrático de Direito. Sob esta ótica, é que deve ser
defendida a validade da inclusão do princípio no texto constitucional, bem como a ele
entende-se deva ser conferida uma hermenêutica de concretização, possibilitando a
maior eficácia possível da norma, seja através da afirmação de que a Constituição não é
uma folha de papel, movendo-se ao sopro das opções políticas, seja através da crença
repercussões nos municípios - breves reflexões. Cascavel: Gráfica Universitária, 1998, p 43.
17
Como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de MELLO. Cf.: MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo. 11 ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 75.
18
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão,
franquia, terceirização e outras formas. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 225.
19
Por democracia social aqui se leia não uma corrente política, mas um status do Estado brasileiro
(democrático e social), de acordo com escolha consagrada na Constituição Federal de 1988.
20
O sistema garantista é notoriamente sustentado por Constituições Dirigentes, como no caso da
Constituição de 1988. Sobre a compreensão dos sistemas constitucionais dirigentes, ver: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador - contributo para a compreensão das
normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994 (reimpressão).
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em que o conteúdo constitucional pode ser desvelado por todos aqueles que estão a ela
submetidos, mediante uma interpretação emancipadora.
Para que seja possível admitir uma interpretação diferenciada da
eficiência como um princípio do Estado de Direito, toma-se necessário um rompimento
com o paradigma cultural em ascensão. O senso comum e mesmo o pensamento
científico já foram açambarcados por um "pensamento pré-constituído",21 que implica
uma necessária interpretação da eficiência como um atributo caracteristicamente
economicista. Pensamento este que pode ser reportado ao universo de uma ideologia
muito mais ampla, que se traduz na alocação da "morte" como uma "idéia-força" 71, e
cuja origem quem sabe possa ser encontrada em Friedrich NIETZCHE,23 mas que tem
seus discípulos em vários campos do saber. É corrente, portanto, descrever a morte do
Estado, a morte da história, a morte das ideologias, a morte da modernidade, a morte
do sujeito, a morte da soberania, a morte do serviço público, a morte do pai. São tantos
os assassinatos cometidos pelo discurso pós-modemo em busca da sedução de seu
interlocutor (ou melhor seria dizer: espectador) 24 que quase é impossível pensar em
outra coisa que não sobreviver, numa autêntica "luta pela vida".25 E é justamente esta a
receita neoliberal, ao propor que sobrevivam os mais fortes, mais competentes, mais
talentosos, ou pelo menos, os mais espertos; todos na exata medida de sua eficiência.
Utilizando-se de um raciocínio comparativo, parece plausível asserir que a
sociedade vive um momento de recuperação da irracionalidade, aproximando-se à pré21
Segundo Pierre BOURDIEU, “a força do pré-constituído está em que, achando-se inscrito ao mesmo
tempo nas coisas e nos cérebros, ele se apresenta com as aparências da evidência, que passa despercebida porque é
perfeitamente natural”. Cf.: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 3 ed., Tradução de Fernando Tomaz. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 49.
22
Ou seja, segundo Roger CHARTIER, idéias que “situadas nos seus enraizamentos sociais, pensadas na sua
carga afectiva e emocional, tanto quando no seu conteúdo intelectual, tomam-se assim, tal como mitos ou os
complexos de valores, uma dessas forças colectivas pelas quais os homens vivem o seu tempo (...)”. C£:
CHARTIER, Roger. A história cultural - entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 43.
23
Afinal, qual melhor apologia da morte do Estado pode ser encontrada? Sobre o assunto, conferir:
GOYARD-FABRE. Op. cit., p. 425 e ss. Ou, por ele mesmo, NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava
Zaratustra. Tradução de Eduardo Nunes Fonseca. Curitiba: Hemus, 2000.
24
“Igualmente, raro é o discurso público, seja ele político ou publicitário, que não passe, em alguma medida,
pela sedução: captar os afetos é o grande meio por onde se exerce, hoje, o poder das feias.” C f: RIBEIRO, Renato
Janine. A última razão dos reis - ensaios sobre filosofia e política. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.
10.
23
“Motivado pelo impulso de autobenefíciamento (e, até, de competir), o ser humano não está apto a
perceber, efetivamente, as mazelas sociais de seu tempo; ele as vê, mas não consegue instrumentalizar-se contra
elas, pois está voltado para a ‘luta pela vida’ (representada, muitas vezes, em um carro mais novo ou roupas mais
elegantes). O modelo social humano, assim, perpetua o arquétipo (competitivo) animal; é curioso (senão cruel)
notar que, nos agrupamentos animais, os ‘mais fracos’ comem se há sobras dos mais fortes, que possuem, como
visto, privilégio para alimentar-se”. Cf.: MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 22.
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modernidade. O homem medieval caracterizava-se, entre outros aspectos, por crer na
transcendência de sua predestinação. A concepção cristã asseverava de forma
contundente que o destino dos homens apresentava-se previamente concebido. Este
dogma consistia em uma verdade absoluta, dotada de total e inconteste eficácia
explicativa, pois escapava à vontade dos homens, cuja função era de mera resignação.
A legitimidade, neste contexto, era desproblematizada, apriorística e incondicionada.26
E, em assim sendo, o tempo, nesta perspectiva, não existe. Pelo menos é esta a
conclusão a que chegavam os pensadores da época, que têm sua expressão máxima em
Santo AGOSTINHO:
Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas futuras ainda não
existem? Não está já no espírito a expectação das coisas futuras? Quem pode
negar que eis coisas pretéritas já não existem? Mas está ainda na alma a memória
das coisas passadas. E quem contesta que o presente carece de espaço, porque
passa num momento? Contudo, a atenção perdura, e através dela continua a
retirar-se o que era presente. Portanto, o futuro não é um tempo longo, porque
ele não existe: o futuro longo é apenas expectação do futuro. Nem é longo o
tempo passado porque não existe, mas o pretérito longo outra coisa não é senão
a longa lembrança do passado.27
A modernidade vem romper com este mito da predestinação, afirmando o
antropocentrismo e propiciando ao ser humano o direito e a capacidade de produzir o
seu futuro. O ônus de tal emancipação foi o advento de uma insustentável insegurança
das relações sociais, haja vista que, em decorrência da dificuldade de legitimação, o
"novo Poder" estava ameaçado. É nesta passagem que se origina a crise de
legitimidade jamais resolvida pelo Estado Moderno, na medida em que a mesma se
toma problemática, empírica e condicionada, dependendo dos graus de sua efetiva
realização.28
Todavia, o consenso pós-modemo parece que encontrou a resposta do
problema, mediante uma proposta de aparência inovadora, mas que na realidade nada
mais consiste do que um retomo à pré-modemidade: a idéia de que o futuro já não
mais pertence aos homens. Nada é possível ser feito; resta aos homens a resignação
26
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón - teoria dei garantismo penal. 3 ed., Tradução de Perfecto Andrés
Ibánez et al. Madrid: Trotta, 1998, p. 887.
27
AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. São Paulo: Nova
Cultural, 1999, p. 337.
28
Conforme FERRAJOLI, “grau de representatividade”, “grau de realização dos direitos”, “grau de
satisfação dos interesses”, etc. Cf.: FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 888.
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perante a força da conjuntura histórica notadamente marcada pela globalização e pelo
neoliberalismo. O homem está diante da era da "razão indolente", conforme descreve
Boaventura SANTOS, na qual, "se o futuro é certo, melhor não fazermos nada".29 O
fantasma do passado marcado pela predestinação retoma, haja vista que se o futuro é
determinado, ele não existe. Aliás, não só o futuro, pois, como afirma NEVES, "a
vinculação mítica ao passado é corroborada através de contínua e invariável repetição",
tendo com resultado, então "a abolição do tem po",30 ou o "fim da história".31
Com tal pensamento deve ser realizada uma ruptura, uma desmitificação,
que, segundo Boaventura de Sousa SANTOS, implica a adoção de uma teoria crítica
capaz de "lutar contra o consenso como forma de questionar a dominação e criar o
impulso de lutar contra ela".32 Conforme Pierre BOURDIEU, significa uma "tomada de
consciência".33 Não é necessário fugir do Direito e da Política para que se imagine uma
formulação capaz de oferecer uma alternativa hermenêutica. Basta que, dentro de tais
campos, seja assumido um papel "reacionário", ou seja, de quem, sem necessidade de
revolução, acredita ser possível contrariar o paradigma dominante e seus marcos
teóricos. Renato Janine RIBEIRO assevera, de forma apropriada, que
o pensamento do político não pode estar preso a obrigação de agradar ao poder
ou de conformar-se às modas. Esse distanciamento do pensar ao mando e ao
efêmero, aliás, é inevitável desde que trabalhemos em filosofia, porque esta,
aliás, fazendo variarem os temas, examinando suas recorrências, sugerindo
parentescos onde se acentua a diferença, ou diferenciando o que se apresenta
como homogêneo, tende já por sua prática a negar as alternativas simples, entre
o pró e o contra, que nos são propostas.34
Assim, contrariando a noção hegemônica de eficiência, em um a atitude
filosófica de confronto ao miticismo do pensamento único pós-modemo, é possível
afirmar categoricamente: se o tempo não é eterno, é certo que ainda não morreu.

29
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência. 2
ed., São Paulo: Cortez, 2000, p. 42.
30
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Parilo: Acadêmica, 1994, p. 30.
31
Termo que ficou famoso após os escritos de Francis FUKUYAMA. Sobre o assunto ver: FUKUYAMA,
Francis. O fim da história e o último homem. Tradução de Maria Goes. 2 ed., Lisboa: Gradiva, 1992.
32
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 35.
33
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Op. cit., p. 50.
34
RIBEIRO, Renato Janine. Op. cit., p. 12.

C a p ít u l o I

O USO DA RAINHA DE UM MODO MAJESTOSO É DE VALOR INCALCULÁVEL.
SEM ELA O ATUAL GOVERNO INGLÊS FRACASSARIA E DESAPARECERIA.
A MAIORIA DAS PESSOAS, AO LER QUE A RAINHA DEU UM PASSEIO
PELAS COLINAS DE WlNDSOR, OU QUE O PRÍNCIPE DE GALES
COMPARECEU ÀS CORRIDAS DE CAVALOS, FICA A PENSAR QUE SE
DÁ DEMASIADO DESTAQUE E IMPORTÂNCIA A COISAS INSIGNIFICANTES.
MAS ESSAS PESSOAS ESTÃO ENGANADAS. É INTERESSANTE VER-SE
DE QUE MANEIRA AS AÇÕES DE UMA VIÚVA APOSENTADA E DE
UM JOVEM DESEMPREGADO ADQUIREM TAL IMPORTÂNCIA.

Trecho adaptado da Obra
"A Constituição Inglesa", de Wcdter Bagehot
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AS RELAÇÕES ENTRE EFICIÊNCIA E LEGITIMIDADE DO ESTADO
- UMA QUESTÃO POLÍTICA

1.1

A eficiência e a legitim idade entre práticas e representações
Nossos magistrados conheceram bem esse mistério. Suas togas vermelhas, os
arminhos com que se enfaixam como gatos peludos, os palácios em que julgam,
as flores-de-lis, todo o augusto aparato fez-se bastante necessário: e, caso os
médicos não possuíssem sotainas e galochas, nem os doutores usassem borla e
capelo e túnicas amplas de quatro partes, jamais haveriam iludido o mundo, que
não foi capaz de resistir a esse mostruário tão autêntico. Caso possuíssem a
verdadeira justiça, e caso os médicos fossem donos da verdadeira arte de curar,
nada fariam com a borla e o capelo; a majestade de tais ciências seria venerada
por si. Mas como possuem apenas ciências imaginárias, necessitam desses vãos
instrumentos, que impressionam as imaginações dos demais; e assim, na
verdade, atraem o respeito.1
Com estas palavras, Blaise PASCAL tom a evidente a importância dos

símbolos na determinação do comportamento humano e como, mediante a imaginação,
0 poder (não necessariamente estatal) manifesta sua força. Mas apesar do prenúncio
filosófico do pensador, as histórias das idéias políticas em geral desconfiam do
imaginário e tendem a explorar o pensamento racionalmente construído, logicamente
conduzido. Segundo Luiz Fernando COELHO, "a mistificação das idéias, ocultando a
realidade social, é uma característica inerente à "teoria tradicional", que não se
preocupa nem com a gênese social dos problemas nem com a sociedades como espaço
da atividade humana".2 Procura-se rechaçar tudo o que escapa às formulações
demonstrativas.3 Na mesma seara, a investigação lógica afasta-se da semiológica, como
se com ela não possuísse relações.4 Entretanto, esta clivagem não é natural, muito
1
PASCAL, Blaise. Pensamentos. Tradução de Olívia Balduh. São Paulo: Nova Fronteira, 1999, p. 53.
2
COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. Curitiba: HDV, 1987, p. 98.
3
Sobre o assunto, conferir: GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. Tradução de Maria Lúcia
Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 9.
4
A título exemplificativo é interessante notar que a distinção feita entre o pensamento figurado (simbólico)
e o lógico no “Dicionário de Simbologia”. Cf.: LURKER, Manfred (editor). Dicionário de Simbologia. São Paulo:
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menos insuperável. As idéias (e ideologias) manifestam-se no nível das práticas sociais,
que são permeadas pelas mentalidades, sendo as diferentes formas simbólicas
condicionadas e condicionantes no processo de apreensão do real. Estudar os
instrumentos simbólicos de legitimação do Estado implica justamente uma tentativa de
aproximação da idéia como condicionadora da mentalidade, bem como da mentalidade
como substrato determinante para a construção da idéia. Embora as instituições
políticas não se reduzam ao simbólico, na sua ausência elas são inconcebíveis.5 A partir
desta constatação toma-se pertinente o estudo do poder do Estado exercido não através
da violência física (ainda que legítima), mas sim através de um mecanismo simbólico.
Poder simbólico este definido por Pierre BOURDIEU como um "poder invisível o qual
só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão
sujeitos ou mesmo que o exercem".6
Esta opção de contextualização cultural implica a utilização da semiologia
como mecanismo de análise de questões polêmicas que envolvem o Direito e o Estado
na história.7 Embora tal método esteja muito afastado de grande parte da doutrina
jurídica, e mesmo da teoria do Estado Tradicional (que é marcantemente positivista,
como descreve Ricardo Marcelo FONSECA)8não é mais possível negar a sua relevância
em tempos de transformação paradigmática na estrutura política e científica geral.
Tanto é assim, que já se admite a existência de tuna subcategoria da semiologia,
denominada "Semiologia do Direito", como é lembrado por Gladston MAMEDE.9 De
toda sorte, a grande importância de estudar o Estado a partir deste locus reside
justamente na otimização da possibilidade de compreensão da relação entre o ente
público e os diferentes mecanismos de intermediação entre sujeito e realidade. A
princípio pode parecer que tal tarefa não implica em novidade na história política ou

Martins Fontes, 1997, p. 338. Todavia, o tema é complexo, haja visa a possibilidade de um discurso simbólico na
lógica, como bem demonstra Marcelo NEVES. C£: NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São
Paulo: Acadêmica, 1994, p. 22.
5
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy Reynaud. 3 ed.,
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 18.
6
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 3 ed., Rio de Janeiro: Bertrand
do Brasil, 2000, p. 8.
7
Este é o caminho trilhado por autores como Marcelo NEVES e Gladston MAMEDE. Cf.: NEVES,
Marcelo. Op. cií.; e MAMEDE, Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate referenciado pela
animalidade e pela cultura. 2 ed., Porto Alegre: Síntese, 2000.
8
FONSECA, Ricardo Marcelo. Direito e história: relações entre concepções de história, historiografia e
história do Direito a partir da obra de António Manuel Hespanha. Curitiba, 1998, 118 £ Dissertação (Mestrado
em Direito das Relações Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, p. 22 e ss.
9
MAMEDE, Gladston. Op. cit. p. 11.
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mesmo na trajetória da Ciência Jurídica, todavia, é de relevância ímpar considerar que
as instituições jurídico-políticas em regra são analisadas ou como um fato real (em
termos empírico-sociológicos) ou como um objeto metafísico (em termos lógicodeônticos). Sendo assim, toma-se pertinente uma análise alternativa que, longe de
concorrer com os métodos tradicionais, somente visa auxiliá-los, através da verificação
semiológica.10
A semiologia é tuna descoberta recente para os juristas, até porque,
denota-se perfeitamente justificável a resistência destes à sua incorporação como
método de observação.11 Tal ciência decorre do estudo do símbolo, que constitui
expressão de grande ambigüidade.12 E apresenta-se historicamente notório o horror
demonstrado pelos juristas pela ambigüidade e pela incerteza. Todavia, ao mesmo
tempo em que as formas simbólicas, que constituem mecanismos comunicacionais de
distanciamento da realidade, implicam um afastamento entre os sujeitos, pela
necessidade da decodificação, por outro lado, permitem "o retomo ao mundo para
transformá-lo" .13

1.1.1 O sujeito e as formas simbólicas
Entre os diferentes modos de apreensão do real, apresentam-se as formas
simbólicas, que operam por signos lingüísticos, figuras mitológicas, ritos religiosos, ou
até mesmo mediante a aparente certeza de certos conceitos 14 científicos.15 Em um
10
Cabe, neste momento, fazer uma importante observação metodológica: não se está tratando de nenhuma
corrente ou concepção específica da semiologia. O termo deve ser entendido no seu sentido mais amplo possível,
como um campo que estuda os símbolos. Serão ignoradas quaisquer distinções trazidas pelos teóricos, como por
exemplo a que a diferencia da semiótica. Sobre a distinção entre semiologia e semiótica, ver: ECO, Umberto. A
estrutura ausente - introdução à pesquisa semiológica. Tradução de Pérola de Carvalho. 7 ed., São Paulo:
Perspectiva, 1991, p. 385.
11
Interessante observar que seu estudo sistemático é bem antigo, remontando ao século XVII. “Princípios de
um estudo dos símbolos remontam a Athanasius Kircher (1602-1680), professor de matemática e línguas orientais
em Wtirzburg e Roma; foi o primeiro a falar de uma disciplina symbolica; via como tarefe do símbolo conduzir o
espírito humano ao conhecimento de uma coisa por meio de certa semelhança física com outras coisas.” C£:
LURKER, Manffed. Op. cit., p. 666.
12
NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 12.
13
MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 73.
14
Segundo CASSIRER, todos os conceitos são “formações e criações do pensar, que, em vez .da verdadeira
forma do objeto, encerram antes a própria forma do pensamento”. C£: CASSIRER, Emst. Linguagem e mito.
Tradução de J. Guinsburg e Mirian Schnaiderman, 3 ed., São Paulo: Perspectiva, 1992, p. 21.
13
CHARTIER, Roger. A história cultural - entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 19.
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sentido genérico, poder-se-ia asserir que são denominadas por "representações" todas
as formas simbólicas, ou ainda, que tais formas se manifestam individual ou
coletivamente "através" das representações. Roger CHARTIER apresenta sentidos de
cunho mais particular para o termo representação, que pode significar um dado
presente que visa possibilitar uma referência a algo ausente, "o que supõe tuna
distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado";16 ou ainda,
pode conotar a exibição falseada de tuna presença, quando "a coisa não existe a não ser
no signo que a exibe", ou seja, "a aparência vale pelo re a l".17 Próxima a este segundo
sentido é a noção weberiana, que caracteriza a representação pela sua função
normativa. "A interpretação da ação deve tomar nota o fato fundamentalmente
importante de que aquelas formações coletivas, que fazem parte tanto do pensamento
cotidiano quanto do jurídico (ou de outras disciplinas), são representações de algo que
em parte existe e que em parte pretende vigência..." 18
Ao lado das representações, têm especial relevância os mitos. De acordo
com a visão histórico-antropológica de Mircea ELIADE, o mito, em termos lingüísticos,
pode assumir as mais diversas conotações, além do que, defini-lo de uma única forma
seria uma impropriedade por ser "uma realidade cultural extremamente complexa, que
pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares".19
Todavia, o próprio autor aponta uma definição que serve como instrumento para que
se possa compreender o seu sentido, afirmando que o mito se caracterizaria por
fornecer "modelos para o comportamento humano e, por isso mesmo, confere
significado e valor à existência". Outra visão do mito pode ser encontrada em Raoul
GIRARDET, que procura dar uma conotação especificamente política (em sentido
Neste sentido, podendo apresentar-se em duas modalidades básicas: como uma imagem que se pretende
capaz de reconstituir o objeto tal como ele é (estátuas e imagens dos santos); ou através de uma relação simbólica
metafórica (leão como símbolo da coragem). Sobre o assunto, conferir: CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 20.
17
CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 21.
18
E continua; “(...) que se encontram na mente de pessoas reais (não apenas na mente dos juizes e
funcionários, mas também do ‘público’) e pelas quais se orientam sua ações. Como tais, têm importância causal
enorme, muitas vezes até dominante para o desenrolar das ações das pessoas reais. Isto se aplica especialmente às
representações de algo que deve ter vigência (ou não deve ter). Um ‘Estado’ moderno existe em grande medida
desta maneira - como complexo de específicas ações conjuntas de pessoas - porque determinadas pessoas orientam
suas ações pela idéia de que este existe ou deve existir dessa forma, isto é, de que estão em vigor regulamentações
com aquele caráter juridicamente orientado.” C£: WEBER, Max. Economia e Sociedade - fundamentos de
sociologia compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 3 ed., Brasília: Editora
Universidade de Brasília, v. 1,1994, p. 9.
19
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Tradução de Manuela Torres. Rio de Janeiro: Edições 70, 1989, p.
12. No mesmo sentido, aponta GIRARDET, para quem abarcar o mito implica uma redução, “um
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lato)20 para o termo. Assevera que "o mito político é fabulação, deformação ou
interpretação objetivamente recusável do real".21 Com isto, o autor quer expressar que o
mito moderno compreende um sistema de regras coerente e complexo, sobre o qual
nenhuma outra legitimidade é admitida para além da sua simples afirmação, bem
como qualquer outra lógica é afastada em nome de sua completude ou
incontestabilidade.22
É possível, portanto, asserir que o mito e representação não se confundem
(haja vista a duplicidade de sentido desta). Cabe observar, entretanto, que mais
importante que localizar as diferenças, é analisar a relação axiológica que liga ambas as
formas simbólicas; o mito e a representação como instrumentos de poder habitantes do
locus da irracionalidade coletiva, ou como prefere Blaise PASCAL, da imaginação do
homem: "Não falo dos loucos, e sim dos mais sábios, e é entre eles que a imaginação
tem o imenso dom de persuadir dos homens. Por mais que a razão grite, não pode
valorizar as coisas."23 E é justamente esta crença na realidade de uma "estória" 24, que

empobrecimento”, na medida em que um mesmo mito pode ter diferentes significações (por vezes apostas). Cf.:
GERARDET, Raoul. Op. cit., p 14.
20
Ou seja, no sentido de política como relações reais de poder encontradas no quotidiano e que, em uma
metodologia foucaultiana, não poderia nem mesmo ser chamada de política, haja vista que, segundo esta
concepção, a Ciência Política focaliza o Estado e não a sociedade. Cf.: FOUCAULT, Michel. Microfísica do
poder. Tradução de Roberto Machado. 15 ed., Rio de Janeiro: Graal, 2000, p. XI. Sobre o tema, é interessante a
distinção de WEBER, que assevera possuir a política um sentido amplo e um estrito: “O que entendemos por
política? O conceito é extremamente amplo e compreende qualquer tipo de liderança independente em ação (...)
Hoje, nossas reflexões não se baseiam, decerto, num conceito tão amplo. Queremos compreender como política
apenas a liderança, ou a influência sobre a liderança, de uma associação política, e, daí hoje, de um Estado.” C£:
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, p. 97.
21
GERARDET, Raoul. Op. cit., p. 13.
22
Procura-se compreender de forma simplificada a visão do autor que certamente é mais rica. O interesse
em sua análise é dado justamente pela completude que propicia quando da avaliação de uma expressão tão
ambígua. Cabe ressaltar que GIRARDET, para chegar ao seu conceito, fez uma crítica às três principais
formulações de mito na historiografia européia. Assevera que são insuficientes as formulações de Mircea ELIADE,
ao propor uma avaliação meramente fundada na história do homem cultural e as de George SOREL que recorre ao
conceito de “animação criadora”, ou seja, um conjunto de imagens motrizes que incitam o homem à ação, bem
como avalia a insuficiência das concepções que recorrem à mistificação (aquelas que se sustentam na mera
alteração dos dados da experiência, contradizendo as regras do raciocínio lógico). No entanto, a critica se encontra
não na assertiva do mero equívoco destas teorias, haja vista que todas têm correspondência com o mito político
moderno, mas na sua insuficiência para apreendê-lo. Sobre o assunto, C£: GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 13.
23
E continua: “Essa soberba potência inimiga da razão, que se deleita em mantê-la sob controle e domínio a
fim de mostrar quanto pode em todas as coisas, estabeleceu no homem uma segunda natureza. Tem seus felizes,
seus sãos, seus doentes, seus ricos, seus pobres; fez crer, duvidar, negar a razão; suspende os sentidos, fez com que
se os perceba; tem seus loucos e seus sábios: e nada nos irrita mais do que constatar que enche seus hóspedes de
uma satisfeção bem mais plena e completa do que a razão. Os hábeis por imaginação comprazem-se muito mais em
si mesmos do que os prudentes o conseguem de modo razoável. Observa os demais com autoridade; (...) Quem
dispensa a reputação? Quem dá respeito e veneração às pessoas, obras, leis aos grandes, a não ser essa foculdade
imaginativa? Como todas as riquezas da Terra são insuficientes sem o seu consentimento.” PASCAL, Blaise.
Pensamentos. Consultoria de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 52.
24
Usa-se aqui, propositadamente, o termo estória, para ressaltar o caráter de narrativa fictícia. Reconhece-se,
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demonstra o viés irracional. De acordo com esta perspectiva, JACOBSEN coloca que "el
aspecto irracional dei mito se pone en claro, particularmente, al recordar que los antiguos no se
contentaban simplemente com relatar sus mitos como historias informativas." Nesta passagem,
o autor se reporta aos antigos; todavia, é claro que não só a eles é possível referir-se.
Mesmo na modernidade se observa que é caráter necessário da visão mítica a
substituição de uma dada realidade por uma fantasia, condicionada por caracteres
ideológicos impostos à sociedade.25
Porém, não se pode entender os símbolos como meros resultados da
imaginação. Ligam-se, dessa forma, os dois signos pela sua característica fundamental:
o desprestígio à razão, sem, contudo, abandoná-la por completo. Segundo GIRARDET,
as manifestações do mito, embora não verdadeiras, sempre possuem alguma expressão
em dados e fatos concretos.26Tanto este liame é importante, que CASSIRER prefere unir
as noções referindo-se a "representações míticas":
Isto [o fato de que o sentir do homem depende de suas figurações] vale para as
representações míticas da humanidade, talvez numa proporção ainda maior do
que para a linguagem. Tais representações não são extraídas de um mundo já
acabado do ser; não são meros produtos da fantasia, que se desprende da firme
realidade empírico-positiva das coisas, para elevar-se sobre elas, como tênue
neblina, mas sim, representam para a consciência primitiva, a totalidade do Ser.
A apreensão e interpretação míticas não se associam posteriormente a
determinados elementos da existência empírica; ao contrário, a própria
'experiência' primária está impregnada, de ponta a ponta, deste configurar de
mitos e como que saturada de sua atmosfera.27
Torna-se inconteste o fato de que a representação mítica é baseada em
elementos racionais e irracionais, que amalgamados poderiam, quiçá, configurar um
espécie de "fé", conforme é o entendimento de Alejandro KORN, para quem "el mito es,
todavia, a recomendação semântica do uso da grafia história mesmo para este sentido em diferentes gramáticas.
C£: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2 ed., Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986.
25
Para ilustrar este entendimento é interessante observar um texto do POLITZER,comentando o “mito” do
racismo nazista: “A massa deve ser reeducada. A finalidade dessa reeducação ésuprimir antes de tudo o
pensamento racional, o que apreende as relações reais entre as coisas e que, separando o feto da ilusão, atinge,
através das aparências, a realidade. Não devem mais haver luzes na consciência dos homens destinados ao trabalho
e à guerra, a serviço do grande capital. Os homens devem permanecer na ignorância dos progressos da consciência
humana, e seu pensamento deve ser mantido, pela força, ao nível do “mito”, ao nível da transposição das relações
reais em relações fantásticas. O mecanismo mental que está na origem da elaboração e da aceitação dos mitos deve
tomar-se a única arte de pensar, e substituir a razão.” POLITZER, Georges. A filosofia e os mitos. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978, p. 108.
26
GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 52.
27
CASSIRER, Emst. Linguagem e mito. Op. cit., p. 23.
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al margem de la experiencia, una amcepàán compleja a la cual durante una época y en una
agrupación determinada se le ha prestado f e . " 2S Neste contexto, poder-se-ia deduzir, então,
que apesar da representação mítica ser caraterizada pela irracionalidade, tal relação não
é absoluta. Existem, na realidade, diferentes graus de racionalidade no imaginário
mítico. Difícil contestar, por exemplo, que há maiores elementos racionais no mito
político que do que no religioso.29
Importante lembrar que os símbolos não são mero reflexo das
mentalidades; ao contrário, legitimam-se justamente pela sua função, que Georges
SOREL denominaria de "animação criadora", ou seja, visam à estimulação de energia,
ao "apelo ao movimento".30 O mito, seja o de índole religiosa ou política, tem um efeito
construtivo, através do qual ocorre a alheação social. A crença em suas "verdades"
resulta na fragilização daqueles que poderiam a ele se opor, propiciando, então, um
instrumento de dominação até mesmo mais eficaz que a força.31 A substituição da razão
afirma uma aparente coerência dos sistemas, que por este motivo adquirem
continuidade, inclusive por obra de um tradicionalismo exagerado, que, em regra, é
característico da mitologia.
No caso das representações políticas, o que se observa, historicamente, é
uma fé nos rituais e símbolos antepassados (característicos da cultura local), como
instrumentos de legitimação, cuja principal vantagem consiste justamente no fato de
que bastam de per si. Não podem ser lógica ou racionalmente contestados, pois sua
mentalidade reside em tuna esfera cognoscitiva diferenciada. Daí sua grande utilidade
para filosofia política moderna, em regra construída a partir da ótica do dominante. Na
modernidade, as representações míticas assumem um formato mais interessante, pois a
fé é dissimulada justamente pelo exercício da lógica racional. As crenças procuram
esconder-se não atrás de rituais ou oráculos, mas sim mediante a pureza da certeza
técnica, que é afirmada como imune às ideologias. Nesse sentido, é imprescindível
mencionar a observação de Emst CASSIRER:

KORN, Alejandro. Sistema Filosófico. Buenos Aires: Editaria Nova, 1959, p. 36.
29
Entre outros aspectos, porque, segundo GIRARDET, “o mito político jamais deixa de enraizar-se numa
dada realidade histórica”. Cf.: GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 81.
30
Sobre a concepção soreliana de mito, ver a análise realizada em: GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 12 e ss.
31
Segundo GIRARDET, o mito preenche as funções de “regulação” e “compensação”. C f: GIRARDET,
Raoul. Op. cit., p. 189.
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O homem civilizado, está, é bem certo, sujeito às paixões mais violentas, e
quando essas paixões alcançam o seu ponto culminante ele é capaz de ceder aos
impulsos mais irracionais. No entanto, mesmo nesse caso não pode esquecer ou
ignorar inteiramente a racionalidade. A fim de poder crer, deve encontrar
algumas 'razões' para o seu credo; deve formar uma 'teoria' para justificar as
suas crenças. E essa teoria, pelo menos, não é primitiva: é, pelo contrário,
altamente sofisticada.32
Quando

o

mundo

torna-se

incerto

devido

ào

abandono

do

providencialismo religioso, novas crenças têm que ser construídas para aplacar a crise
de segurança iminente; nas palavras de GIRARDET: "sobre os restos das crenças
mortas, novas certezas se edificam". A partir de então, o mundo volta a ser coerente e
inteligível, há uma "reconquista do presente".33 E é justamente em decorrência desta
constatação que pode ser inferida a íntima ligação entre o mito e as crises de
legitimidade do poder. "Nenhum sistema mitológico político deixa de ter uma ligação
direta com o fenômeno de crise";34 particularmente considerando-se que o mito se toma
tanto mais útil quanto menos evidentes forem as respostas colocadas em relação ao
exercício do poder político.
Não há dúvidas que o traço mais marcante da modernidade é o
racionalismo, que se impregnou tanto na vida privada quanto na esfera pública.
Todavia, a tese de CASSIRER de que o mito sempre se encontra presente, ainda que em
diferentes graus de manifestação, mesmo no Estado Racional, torna-se facilmente
verificável em momentos de crise. Em que pese as aparências apontem para uma
suplantação da organização mítica da sociedade, isto na realidade jamais ocorre. O que
se observa é uma relativa latência do irracional, em decorrência de situações de
equilíbrio e estabilidade vivenciadas pelas sociedades e que, em regra, não denotam
muita perenidade. Sendo assim, é possível observar que, "em todos os momentos
críticos da vida social do homem, as forças racionais que resistem ao surto das velhas
concepções míticas já não estão mais seguras de si próprias."35
O mito moderno é imensamente mais rebuscado do que o mito primitivo,
em regra fundado na magia e respaldado pelo sobrenatural. A premência do racional
obriga o homem moderno a jamais ignorar inteiramente seu paradigma condutor,
fazendo com que, a fim de poder crer, deva encontrar respaldo racional, formando
32
33
34

CASSIRER, Emst. O mito do Estado. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1976, p. 299.
GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 183.
GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 180.
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teorias e recorrendo a concepções sistêmicas no intuito perene de justificação.36 Tal
paradoxismo escancara uma outra característica muito marcante do mito do Estado
Moderno, que é a exacerbação do ecletismo da genealogia das formas simbólicas dentro
do imaginário popular; ecletismo este bem caracterizado na análise historiográfica de
Comelius CASTORIADIS.37 Na modernidade, há uma construção mítica de inexorável
prevalência da artificialidade. 38 Muito menos que o resultado de uma atividade
inconsciente, é decorrência de um sistema de valores impostos à sociedade, mas de
forma que a imposição pareça absolutamente natural; um mero resultado da evolução
civilizacional.

2.2.2 O aspecto ideológico das formas simbólicas
Roger CHARTIER esclarece que "as percepções do social não são de
forma alguma discursos neutros". Isto ocorre porque tais percepções são condicionadas
por representações que se manifestam em relações de poder e de dominação. Ou seja,
"produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor tuna
autoridade à custa de outros [discursos], por elas menosprezados, a legitimar um
projecto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e
condutas." 39 Esta, portanto, seria uma face eminentemente ideológica das formas
simbólicas, que estão presentes na sociedade e que são perenemente utilizadas pelo
Estado como instrumentos de legitimação. 40
CASSIRER, Emst. O mito do Estado. Op. cit., p. 298.
36
CASSIRER, Emst. O mito do Estada Op. cit., p. 299.
37
“Nem livremente escolhido, nem imposto à sociedade considerada, nem simples instrumento neutro e
médium transparente, nem opacidade impenetrável e adversidade irredutível, nem senhor da sociedade, nem
escravo em uma ordem racional, o simbolismo determina aspectos da vida da sociedade (e não somente o que era
suposto determinar) estando ao mesmo tempo, cheio de interstícios e de graus de liberdade.” CASTORIADIS,
Comelius. Op. cit., p. 152.
38
CASSIRER afirma: “O mito foi sempre descrito como o resultado de uma atividade inconsciente e como
um produto livre da imaginação. Mas aqui, encontramos o mito foito de acordo com um plano. Os novos mitos
políticos não crescem livremente”. C£: CASSIRER, Emst. O mito do Estada Op. cit., p. 300.
39
CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 17.
40
Sobre o assunto, é interessante o exemplo de Pierre BOURDIEU: “Penso num estudo sobre o papel da
revista Premes [revista anti-comunista], que, financiada pela CIA, foi apadrinhada por grandes intelectuais
franceses e que, durante 20 a 25 anos - para que algo falso se tome evidente leva tempo - produziu
incansavelmente, a princípio contra o pensamento dominante, idéias que pouco a pouco se tomaram evidentes. A
mesma coisa ocorreu na Inglaterra, e o thatcherismo não nasceu com a Sra. Thatcher. Ele foi longamente
preparado por grupos de intelectuais que dispunham, em sua maioria, de espaço nos grandes jornais. C£:
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoiiberal. Tradução de Lucy Magalhães.
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Pondera-se, entretanto, que através da

teorização

de Comelius

CASTORIADIS, é possível verificar uma outra face das representações simbólicas, que
não se configuram somente como instrumentos ideológicos impostos aos sujeitos, mas
também podem ser constituídas pela sociedade em seu próprio imaginário. O Estado,
portanto, não somente pode ser analisado como um ente que se impõe à sociedade (o
grande Leviatã de Thomas HOBBES 41), mas também como uma instituição extraída da
sociedade, fruto da existência de uma liberdade relativa dos indivíduos. Sob esta
perspectiva, o simbolismo institucional não determina o conteúdo da vida social, como
se existisse uma relação de subordinação manifesta.42
Aparentemente, pode ser localizada uma oposição a esta linha de
raciocínio em Gladston MAMEDE, que desprestigia a autonomia do imaginário social,
entendendo existir uma superioridade do signo sobre o indivíduo, que a ideologia teria
desenvolvido sobre a sociedade e que causaria uma "redução da voluntariedade
individual".43 Este autor se filia às correntes de pensamento que entende a constituição
da realidade a partir dos signos, sendo, portanto, artificial. Isto não significa que todo
símbolo seja construído intencionalmente. Como afirma Umberto ECO, "não é
necessário, para ser signo, que o signo seja emitido intencionalmente por qualquer
pessoa e seja elaborado artificialmente como signo (...)".44 Concorda-se, portanto, que o
imaginário pode ser constituído de forma independente do aparato institucional;
porém, sempre colocando-se como um condicionador das condutas sociais (possuindo,
portanto, um caráter ideológico m ediato).45
Não se discute o argumento de CASTORIADIS de que existe uma
imbricação inafastável entre o simbólico e o imaginário social, na medida em que "o
imaginário deve utilizar o simbólico, não somente para exprimir-se, o que óbvio, mas
para existir".46 Justamente neste ponto repousa a questão da legitimidade construída
Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 43.
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mas que este deflui da função semiótica dos signos que as representam, ou seja, que todo significado é ideológico”.
Infere-se, que o sentido de ideologia aí utilizado não é o marxista. Cf.: COELHO, Luiz Fernando. Op. cit., p. 79.
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O contrário também é verdadeiro: “o simbolismo pressupõe a capacidade imaginária. Pois pressupõe a
capacidade de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la diferente do que é”. Cf.: CASTORIADIS, Comelius. Op.
cit., p. 154.
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pelo simbólico através das representações imaginárias da sociedade. Esta legitimidade
decorre da necessidade do cumprimento de determinadas finalidades sociais. 47
Poderia, então, ser perguntado porque a função de atendimento destas finalidades
sociais não é preenchida através exclusivamente de critérios reais, sem a recorrência à
ilusão. Segundo CASTORIADIS, isto dar-se-ia porque há uma dimensão do racional
irredutível ao real. Por conseqüência, nem todos os símbolos, portanto, teriam função
ideológica, mas sim podem nascer de um sentimento perene existente na sociedade e
que não consegue desligar-se da figuração mítica.48 Os indivíduos, em certa instância
da legitimação exigem um fundamento que supere o real, por absoluta insuficiência
deste. Sendo assim, toma-se mais fácil compreender o porquê da aceitação de
figurações simbólicas que em nada reproduzem a realidade.
Ressalvada a pertinente observação de CASTORIADIS, deve ser
ponderado que, por certo, é de imensa importância a capacidade normativa {e,
portanto, de dominação) das formas simbólicas, o que traz à tona a sua inafastável
feição ideológica.49 Aliás, como coloca Santaella BRAGA: "todo e qualquer signo é, por
natureza, ideológico-histórico-social, pois tem seu modo próprio de dizer a realidade,
refletindo-a e refratando-a de uma certa maneira e muna certa m edida".50 Por este
motivo, inspirado nas teorizações políticas de Pierre BORDIEU, NEVES coloca a
estrutura de significantes da semiótica como um "sistema simbólico", que se apresenta
como "veículo ideológico-legitimador do sistema político".51 Boaventura de Sousa
SANTOS vai além, na medida em que não somente identifica um aspecto ideológico
inafastavelmente presente nas representações, como tom a coincidente, ainda que de

47
Para explicar a questão, o autor exemplifica asseverando que na antigüidade um judeu trabalhou no Sabá,
o que era proibido por lei. Então, embora não houvesse qualquer prescrição de pena, Moisés recebeu uma ordem
divina para que o homem fosse apedrejado, e assim o foi. Que espécie de legitimação pode ser extraída do caso,
para a imputação de tão grande pena a tão pequeno ilícito? CASTORIADIS esclarece que por trás da lei, que é um
objeto real, existe a figura da divindade, imaginária, mas que não deixa de ser constituída em decorrência de
condições racionais, pois há o preenchimento de uma fiinção -essencial compreendida entre as finalidades da
sociedade. CASTORIADIS, Comelius. Op. cit., p. 156.
48
Todavia, não é adequado o foco de análise do autor para o raciocínio que se propõe, na medida em que se
admite que o simples feto de não conseguirem desligar-se da ontologia mítica implica um reconhecimento do
caráter ideológico (no sentido negativo do termo).
49
Ainda citando CHARTIER, é interessante notar que “mesmo as representações coletivas mais elevadas só
têm uma existência, isto é, só o são verdadeiramente a partir do momento em que comandam actos”. Cf.:
CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 18
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NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 14.
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forma tácita, seus conceitos. Isto, toma-se patente quando assevera: "a representação é
sempre tuna forma de olhar".52
Mas, afinal, de que mesmo se está tratando quando o objeto situa-se no
locus ideológico? Na avaliação de Marilena CHAUÍ, a força ideológica sempre implica
tuna indicação e prescrição aos membros da sociedade do "que devem pensar e como
devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e
como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer." Neste entendimento, a
ideologia compreenderia, portanto, "um corpo explicitativo (representações) e prático
(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador...".53
Sem desconsiderar a força normativa da ideologia, Antonio Carlos
WOLKMER aponta dois significados básicos que exprimem o sentido da expressão.
Primeiramente, (em um sentido dito positivo) seria relativa a "um sistema de atitudes
integradas de um grupo social", ou seja, um "conjunto de idéias, valores, maneiras de
sentir, pensar de pessoas ou grupos".54 Nesta acepção, arrisca-se propor que haveria
uma similitude, senão completa coincidência, com o conceito mentalidade, ou melhor,
de "utensilagem mental", de Lucien FEBVRE,55 e, em assim sendo, tal sentido
ultrapassaria a noção de representação, na medida em que congregaria outras
categorias (como o modus operandi e as formas de sentir). Portanto, se adequada a
comparação, poderia ser considerado como "ideologia" "o conjunto das categorias de
percepção, de conceituação, de expressão e de ação que estruturam a experiência tanto
individual quanto coletiva: definição evidentemente empírica, aberta, mas que, em todo
caso, ultrapassa o que chamaríamos hoje em dia de sistema de representações, já que
inclui a língua, os afetos, ou ainda as técnicas".56 É válido questionar se este conceito
também não estaria próximo à noção de habitus, tão cara a Pierre BOURDIEU.57
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haja vista sua crítica ao determinismo das idéias perante o social. Segundo CHARTIER, “para Febvre, o social não
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O sentido mais interessante, como mecanismo de análise dos instrumentos
simbólicos de legitimação do Estado, é o segundo (dito negativo), que implica o
reconhecimento da ideologia como "falsa consciência", como "ilusão, mistificação,
distorção e oposição ao conhecimento verdadeiro". A partir da delimitação desta
função ideológica dos instrumentos simbólicos, é impossível eximir-se de uma
aproximação à perspectiva marxista. Seria adequado, até mesmo, fazer-se um paralelo
entre os instrumentos simbólicos e os aparelhos ideológicos de Louis ALTHUSSER,58
sendo os primeiros residentes no plano das idéias como condicionantes das
mentalidades, e os segundos, pertencentes ao plano material, das instituições. De forma
genérica e simplificadora, poder-se-ia asserir que são faces da mesma moeda.59
Todavia, parece mais acertado buscar um afastamento da perspectiva marxista, de
acordo com o entendimento de Pierre BOURDIEU, quando assevera que as ideologias
são sempre "duplamente determinadas", ou seja, são geradas não somente pelo
interesse das classes, mas também pelo interesse específico de campos estruturais que
produzem a lógica (não passíveis de serem caracterizados como classe).60
O "poder simbólico" seria, então, para BOURDIEU, mecanismo "de se
fazer acreditar"; um poder de confirmar ou transformar a visão de mundo e a ação
sobre ele. Um poder "que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força
(física ou econômica)", graças ao seu efeito alienante, ou seja, de "ser ignorado como
arbitrário".61 Portanto, os instrumentos simbólicos, nesta conotação, significam
instrumentos de dominação, sem que seja rechaçada sua função de integração social.
Nesse sentido, pondera WOLKMER:
O papel histórico das ideologias é por demais significativo, pois, para melhor
compreender e aceitar a existendalidade material, os indivíduos tendem a
utilizar uma série de mitos, símbolos e crenças, tomando a vida mais relevante,
Tradução de Roberto Leal Ferreira. Campinas: Papirus, 2000, p. 37. Ver ainda, sobre a noção: BOURDIEU, Pierre.
O poder simbólico. Op. cit., p. 62.
58
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assegurando uma maior consistência racional para uma ordem necessária e
eticamente indispensável. A criação e a fé em ideologias permitem, não só
justificar uma realidade que cerca o homem, mas também possibilitam
desenvolver uma inter-relação mais direta e dinâmica entre os homens e a
comunidade.62
A partir deste raciocínio, poder-se-ia concluir com Juan Ramon CAPELLA
que a ideologia é uma "representação falsa da realidade", mas que se caracteriza por
ser coerente em si mesma.63 Mas, por outro foco de análise, talvez fosse mais
apropriado asserir que a relação entre ideologia e representação não se denota
propriamente na dicotomia entre verdadeiro e falso. O caráter normativo da ideologia
implica justamente na imposição de uma visão, na qual a realidade é "confundida" com
a representação.64 Até porque, como adverte Ricardo Marcelo FONSECA, seria
controverso o conceito de "falsidade", na medida em que nenhuma representação
reconstitui o real, o que a tomaria, nesse sentido, "verdadeira".65

1.1.3 Legitimidade simbólica e insuficiência da força
Não é sem motivo que a questão da legitimidade está intimamente ligada
à questão do poder simbólico. Pierre BOURDIEU analisa profundamente esta relação,
asseverando que "os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação".66 Marcelo NEVES lembra
uma passagem de VOIGT que muito bem justifica a dependência do Estado de mitos
legitimadores: "mitos determinam nossa compreensão do mundo, freqüentemente sem
que nós tenhamos a consciência disso".67 Mas é Georges BALANDIER que melhor
expressa o fenômeno, ao propor que:
o poder unicamente estabelecido sobre a força ou sobre a violência não
controlada teria uma existência constantemente ameaçada; o poder exposto
debaixo da iluminação exclusiva da razão teria pouca credibilidade. Ele não
62
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consegue manter-se nem pelo domínio brutal e nem pela justificação radonaL
Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, pela
manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial. Estas
operações se efetuam de modos variáveis, combináveis, de apresentação da
sodedade e de legitimação das posições do governo. 68
Sob esta perspectiva, torna-se até mesmo singela a presença de
instrumentos simbólicos de legitimação do Estado, haja vista que uma função essencial
do Poder Político é justamente a determinação do comportamento sodal através do
estabelecimento de padrões normativos. Ernst CASSIRER demonstra uma grande
complexidade no tratamento do assunto ao propor uma análise histórica mais
aprofundada.69
O Estado, ou mesmo as instituições políticas que o antecederam nas
civilizações mais primitivas, nunca prescindiu de mecanismos de estruturação ao nível
do irracional. CASSIRER esclarece que o papel da mitologia nas sociedades antigas vale
também para as formações políticas mais evoluídas da atualidade. E da mesma forma
que nas sociedades primitivas o mito "governa toda a vida e todo o sentimento social
do homem, ele não opera sempre da mesma maneira nem aparece sempre com a
mesma força".70 Por certo que a modernidade, em que pese seu apego absoluto ao
racional (o que por si só já constitui um mito), formulou seus aparatos políticos através
da construção de concepções fundamentalistas (como, por exemplo, segundo
Boaventura de Sousa SANTOS, a construção hegemônica dos Direitos Humanos

E

isto ocorre porque o poder, para que se sustente, exige uma certa dose de confiança que
ultrapassa as barreiras da simples argumentação racional. Segundo Renato Janine
RIBEIRO, o Estado Moderno também se pauta pelo "espetáculo", ou seja, utiliza-se
recursos ínsitos à teatralidade com o objetivo de impressionar os homens conquistando
seu respeito e obediência.72
A história não é uma só, sendo que sua observação pode ser realizada por
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diferenciados focos, como o político, o jurídico, o social, o cultural ou o semiológico.
Além do que, pode ser relatada fracionadamente, com perspectivas diferenciadas e
metodologia discrepante.73 A própria variação de legitimidade pode não ser exatamente
resultado de uma determinação objetiva (do personagem e da conjuntura observada),
mas sim da alteração do sujeito observador. Marc FERRO descreve bem esta realidade
ao denunciar a relação entre a avaliação histórica e as mudanças de legitimidade.74
Entretanto, por razões de delimitação metodológica, está sendo arbitrariamente
esquecida tal problemática para dar-se ênfase à atemporal dimensão simbólica do
poder político.75 Ou seja, analisa-se a idéia de legitimidade política fundada na
representação, que implica no reconhecimento de que o poder sustenta-se sempre
através de uma certa dose de irracionalidade, sendo mais ou menos estável e forte
quanto maior for a crença popular em seus mitos.
Entretanto, esta posição de que o poder nunca dispensa a legitimação
simbólica não é unânime. Alguns autores, como parece ser o caso de Roger
CHARTIER,76 ou ainda, Renato Janine RIBEIRO,77 discordam de tal concepção,
asserindo que o poder fundado na opressão prescinde de ilusões coletivas, separandose a política da força, da política da dissimulação. Este entendimento aparentemente
tem origem em Blaise PASCAL, para quem "os guerreiros" não precisam utilizar-se de
ludibriações, "pois sua parte, com efeito, é mais essencial; estabelecem-se pela força,
enquanto os demais o fazem pela aparência". 78
Refletir o Estado Moderno sob este prisma implica, no mais das vezes,
recorrer a Nicolau MAQUIAVEL, até porque, em regra, tal personagem é lembrado
como o fundador da ciência política moderna.79 Em "O príncipe", não pela primeira
vez, mas da forma mais exitosa, foi descrito o que seria o governo principesco, suas
espécies, os meios para sua conquista, conservação e perda. Um verdadeiro tratado de
eficiência administrativa, construído para a glória da imanência, que afirmou a
73
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autonomia da política em face da ética. A teorização de MAQUIAVEL seria um contraexemplo de representação, pois visa a relegação dos artifícios para um segundo plano,
propondo-se a validade da utilização da força como instrumento suficiente de
dominação. Este é, ao menos, o entendimento em regra encontrado na literatura sobre o
pensador.80
Difícil é discordar dos excelentes argumentos de PASCAL, mas não
parece correta a assertiva de que a ultima ratio regum implica uma afirmação nãosimbólica do poder. A realidade da força física pode mitigar a necessidade de uma
dominação no âmbito das mentalidades, mas não a exclui. Faz-se imprescindível, então,
uma relação de interdependência. A brutalidade constante é faca de dois gumes, na
medida em que traz dificuldades à manutenção do poder, devido à reação popular que
invariavelmente provoca (uma ilustração histórica deste fato é o assassinato de Julio
César).81 Denota-se, nesta circunstância, a necessidade de um instrumento mais eficaz e
que garanta legitimidade sem a dominação forçada. Aqui, então, justifica-se a colocação
de MAQUIAVEL ao propor cinco qualidades essenciais ao soberano: piedade,
fidelidade, humanidade, integridade e religião. Tais adjetivos nada mais são do que
contrapesos à insustentabilidade do uso constante e indiscriminado da força. E o que
poderia ser um paradoxo, na realidade toma-se completamente coerente quando em "O
príncipe" reconhece-se a importância do mito como fator de legitimidade. A eficiência
do soberano rege-se, dessa forma, pela aglutinação dos elementos "força" e
"representação". E sobre o assunto a proposta maquiavélica é de assombrosa clareza:
A um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades acima
mencionadas, mas é bem necessário parecer possuí-las. Antes, ousarei dizer que,
possuindo-as e usando-as sempre, elas são danosas; enquanto que, aparentando
possuí-las, são úteis; por exemplo: parecer piedoso, Hei, humano, íntegro,
religioso, e sê-lo realmente, mas estar com o espírito preparado e disposto de
modo que, precisando não sê-lo, possas e saibas tomar-se o contrário. Deve-se
compreender que um príncipe, e em particular um príncipe novo, não pode
praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma
vez que, freqüentemente, é obrigado, para manter o Estado, agir contra a fé,
contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Porém, é preciso que
80
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ele tenha um espírito disposto a voltar-se segundo os ventos da sorte e as
variações dos fatos o determinem e, como acima se disse, não apartar-se do bem,
podendo, mas saber entrar no mal, se necessário.
Um príncipe, portanto, deve ter muito cuidado em não deixar escapar de sua
boca nada que não seja repleto das cinco qualidades acima mencionadas, para
parecer, ao vê-lo e ouvi-lo, todo piedade, todo fé, todo integridade, todo
humanidade, todo religião; e nada existe mais necessário de ser aparentado do
que esta última qualidade. É que os homens em geral julgam mais pelos olhos
do que pelas mãos, porque a todos cabe ver mas poucos são capazes de sentir.
Todos vêem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és; e esses poucos
não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos que, aliás, estão protegidos
pela majestade do Estado; e, nas ações de todos os homens, em especial dos
príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das
mesmas. Procure, pois, um príncipe, vencer e manter o Estado: os meios serão
sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se
deixa levar peleis aparências e pelos resultados, e no mundo não existe senão o
vulgo; os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar.
Algum príncipe dos tempos atuais, que não convém nomear, não prega senão a
paz e fé, mas de uma e outra é ferrenho inimigo; uma e outra se ele as tivesse
praticado, ter-lhe-iam por mais de uma vez tolhido a reputação ou o Estado.82
Através desta análise, pode-se observar, então, que o uso da força, ao
invés de impor uma dominação racional, amplia o mito ao ser necessária uma dupla
representação, uma construída a partir do medo, outra a partir da mentira.83 E é dessa
construção que surge a figura do príncipe, ao mesmo tempo opressor e hipócrita. Em
suas notas sobre a política de MAQUIAVEL, Antonio GRAMSCI reconhece que "o
caráter fundamental do Príncipe consiste em que ele não é um trabalho sistemático, mas
um livro 'v iv o '84 em que a ideologia política e a ciência política fundem-se na forma
dramática do mito".85 Tal reconhecimento implica na flexibilização do elemento
racional da obra rumo a uma concepção artística, e até mesmo "fantástica", na qual
"tuna criação da fantasia concreta atua sobre um povo disperso e pulverizado para

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 20 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1997, p. 103.
83
Interessante verificar que a questão poderia ser vista, ainda, sob um outro foco. Segundo MAMEDE, o uso
da força vem em auxilio ao emprego dos instrumentos simbólicos e não o contrário. Assim afirma o autor: “Os
mais fracos são o povo, os súditos que se curvam, que se submetem ao mito, não obstante esta não seja uma
realidade fisica, mas, ao contrário, absolutamente abstrata, sem lastro capaz de sustê-la por si só (razão pela qual
muitos governantes, não obstante sua ‘divindade’ ou seu ‘direito divino’, armaram-se de forças militares, o que
também é uma forma de ser mais forte, como também o é possuir maiores recursos econômicos e financeiros”. Cf.;
MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 24.
84
A idéia gramsciana de “livro vivo” nos reporta, imediatamente, à expressão “mito vivo” de Mircea
ELIADE, sem contudo ter sido possível descobrir na pesquisa realizada se houve alguma influência do pensamento
de um autor na construção conceituai do outro. Sobre o assunto, ver: ELIADE, Mircea. Op. cit., p. 9.
85
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. 4 ed., Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1980, p. 3.

40

despertar e organizar a sua vontade coletiva."86 Há a recuperação, portanto, da
representação característica da pré-modemidade, haja vista que o príncipe não existe
fora do imaginário subjetivo. É uma figura mítica, justificada por uma concepção
idealizadora. Segundo o modelo gramsciano, o moderno príncipe não pode ser uma
pessoa real, um indivíduo concreto, mas um organismo que realiza a concretização de
uma vontade que visa a construção de um novo Estado.87
Nesta linha de raciocínio, não se pode esquecer que esta legitimação
gerada pela eficácia simbólica não pode ser analisada exclusivamente pelo viés político.
Antes de tudo, é uma questão locada no terreno da cultura, "de uma cultura política",
nas palavras de Lilia Moritz SCHWARCZ, que vincula a idéia mitológica do soberano a
pressupostos evolucionistas, que recorrem antes à Antigüidade e à Idade Média, para
chegar à modernidade. "Há, portanto, certa estrutura que se repete e se retraduz, como
se pudéssemos encontrar muitas versões dessa monarquia mítica, exemplos variados e
momentos particulares desses deuses que se apresentavam sob a forma humana".88
Diferentes culturas, locais, tempos e mecanismos de legitimação do poder através do
indivíduo, mas todos baseados na ilusão coletiva da possibilidade de um ponto único
que dê liame a um povo, uma nação.
Interessante notar que esta concepção historiográfica aponta para um
outro mito, no qual repousa todo o maquiavelismo: o de que a história sempre se
repete. Idéia esta absolutamente contestada por autores como Norbert ELIAS 89 ou
Michél FOUCAULT,90 que apontam a impropriedade da pretensão universalista do
objeto histórico.91 Através desta idéia estruturalista, ou até mesmo, opção metodológica,
descreve-se a história como se fosse evidente, estável e, por conseqüência, previsível.
Compreensão esta inadequada, segundo seus críticos, quando se propõe uma
verificação mais aproximada da realidade, haja vista que:
não existem objetos históricos fora das práticas, móveis, que os constituem, e por
isso não há zonas de discurso ou de realidade definidas em cada situação
GRAMSCI, Antonio. Op. cit., p. 7.
87
GRAMSCI, Antonio. Op. cit., p. 4.
88
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit., p. 29.
89
Embora, para o autor, seja possível identificar“sentidos na história”. ELIAS, Norbert. O processo
civilizador - uma história dos costumes. Tradução de Ruy Jungman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994, v.
1, p. 11 ess.
90
Como diz o autor, “a história efetiva não se apoia em nenhuma constância”. C£: FOUCAULT, Michel.
Microfisica do poder. Op. cit., p. 27.
91
Sobre a crítica proposta em ELIAS e FOUCAULT, ver:CHARTIER, Roger, Op. cit., p. 79 e ss.
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histórica. (...) É apenas ao identificar as partilhas, as exclusões, as relações que
constituem os objetos em estudo, que a história poderá pensá-los, não como
figuras circunstanciadas de uma categoria supostamente universal, mas, pelo
contrário, como constelações individuais ou mesmo particulares.92
Abstraindo-se desta controvérsia metodológica, e de pronto seguindo a
orientação estruturalista,93 não é possível ignorar que mesmo a concepção racional e
eficiente de governo proposta por MAQUIAVEL, na realidade, sustenta-se pela
aparência, e, por conseqüência lógica, por uma legitimação fundada na irracionalidade.
Tal constatação pode causar perplexidade, ou mesmo resultar na pergunta de Georges
POLITZER: Será que o racionalismo realmente existe?94 Apesar dos relativismos do
termo, além da multiplicidade de sentido e possibilidades hermenêuticas, a resposta
deve ser afirmativa, haja vista que os distintos graus e espécies de racionalidade
encontram-se em um núcleo comum, como explica o próprio indagador: "o
racionalismo é bem a afirmação da razão, mas não é na hipótese das formas vazias do
pensamento que consiste esta afirmação.
Afirmar a razão é desejar fazer progredir, e progredir efetivamente, o
saber humano de um nível inferior a um nível superior, em direção a um conhecimento
mais adequado do real." 95 Denota-se associada, portanto, a idéia de racionalidade ao
ideal de conhecimento da realidade. Não que para todos os pensadores esta relação seja
prioritária na definição do elemento racional.96 Portanto, nesta ótica, ser racional é
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CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 78.
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Sem, é claro, deixar de ponderar sobre suas críticas, haja vista que se procura identificar, ainda que de
forma simplista, ou até mesmo arbitrária, devido à sua incompletude, a constância história da legitimação
simbólica nas diferentes conjunturas. Cabe salientar que não se ingressará na complexa problemática que
implicaria uma reflexão aprofundada sobre a metodologia estruturalista. No caso, procura-se meramente uma
contextuaiização da argumentação. Não é tomada, portanto, qualquer corrente propriamente dita como marco
teórico. Adota-se, em tom os genéricos, a opção estruturalista em seu sentido puramente operacional, que implica a
tentativa de encontrar as homologias dos distintos momentos históricos com vistas à generalização do discurso. Ou
seja, busca-se “descobrir formas invariantes dentro de conteúdos diferentes”. Cf.: ECO, Umberto. A estrutura
ausente. Op. cit., p. 261.
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POLITZER, Georgs. Op. cit., p. 148.
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POLITZER, Georgs. Op. cit., p. 155.
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Sobre o assunto, merece citação a síntese de Celso Luiz LUDWIG: “O termo razão apresenta os mais
variados sentidos: desde o uso cotidiano de senso comum ao uso técnico-filosófico. O significado do termo como
‘motivo’, ‘causa’, ‘certeza’, e outros possíveis, é encontrado na Filosofia. O uso polissêmico do termo revela sua
complexidade e seu, talvez, inesgotável poder reflexivo. Marilena Chauí sintetiza desta forma a polissêmica
referida: ‘Por identificar razão e certeza, a Filosofia afirma que a verdade é racional; por identificar razão e lucidez
... chama nossa razão de luz e luz natural; por identificar razão e motivo... afirma que somos seres racionais e que
nossa vontade é racional; por identificar razão e causa e por julgar que a realidade opera de acordo com relações
causais, a Filosofia afirma que a realidade é racional”. Cf.: LUDWIG, Celso Luiz. Formas da razão racionalidade jurídica e fundamentação do Direito. Curitiba, 1997. 217 £ Tese (Doutorado em Direito das
Relações Sociais) - Universidade Federal do Paraná, p. 142.
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buscar o real. Partindo desse pressuposto é permitido deduzir-se que toda lucubração
tendente a obscurecer a realidade, através da religião, da política ou da ciência,
caminha no sentido inverso da trajetória racional, ainda que jamais a abandone. Por
este motivo, é possível deduzir que a teoria maquiavélica, apesar de racionalizadora (e,
portanto, concretista, na medida em que rompe com a mentalidade religiosa), funda-se
no irracional, no momento em que se afasta do real utilizando-se de um instrumento
simbólico de legitimação: a eficiência do príncipe.
Cabe ponderar que esta visão do assunto não é imune à crítica. Uma
opinião contrária à idéia de que o processo de legitimação pode conduzir-se por uma
orientação irracional pode ser encontrada em Simone GOYARD-FABRE, que afirma ser
imposição da legitimidade uma recusa à fantasia e ao "imaginário na esfera da ação
cotidiana", sendo, em decorrência de seu racionalismo, acompanhada de credibilidade
e seriedade.97 Embora perfeitamente sustentável, a perspectiva da autora não
contempla todas as nuanças da questão da legitimidade, que incontestavelmente pode
ser conquistada exclusivamente por instrumentos criados no imaginário coletivo
através de mecanismos com forte conotação irracional.
A legitimidade, portanto, repousa não na razão, mas nas "razões de
obediência",98 ou seja, na maior ou menor aceitação coletiva do poder. Segundo Max
WEBER, "esta probabilidade de encontrar obediência a tuna ordem de determinado
conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis", chama-se dominação.99 E é
justamente a dominação que reclama por estabilidade.100 Mas, afinal, o que é a
legitimidade?
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GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito Político Moderno. São Paulo: Martins
Fontes: 1999, p. 274.
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Conforme terminologia Weberiana. Sobre o assunto, ver: CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e
Legitimidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 95.
99
Ao contrário, o conceito de poder coincide com “toda a probabilidade de impar a própria vontade numa
relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade.” Cf.: WEBER, Max.
Economia e Sociedade - fundamentos de sociologia compreensiva. Op. cit., p. 33.
100
Cumpre salientar que GOYARD-FABRE também adota terminologia diferenciada de WEBER Para a
autora, “a potência (potentia) é a ordem do feto, ao passo que o Poder (Potestas) é da ordem do direito; ao passo
que a potência se mede pela força, o Poder se manifesta pela autoridade que se diz civil ou política”. Cf.:
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 274.
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1.1.4 A eficiência política e o ideal de legitimação do poder

A noção de política, entendida mesmo em sentido genérico, como uma
praxis humana, está intimamente ligada à noção de poder.101 Poder este que também
pode ser entendido em um sentido genérico102 ou na acepção específica de dominação
(podendo esta fundamentar-se em diferentes motivos de submissão). Apesar de sua
íntima ligação, Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO distingue de forma relevante o
simples poder, como gênero,103 da política, como espécie. Na sua concepção de
"neutralidade do poder", este passa a ser "um instrumento de vontade que pode servir
indistintamente, a qualquer propósito (ética dos resultados) ou convir a qualquer ação
(ética dos meios). Já a política não, na medida em que é o locus apropriado à
manifestação dos valores, pois "a ela caberá impregnar axiologicamente o poder,
orientá-lo na prosseguição de fins e estabelecer os meios para alcançá-los". O poder
político, portanto, busca legitimidade, tanto no tocante aos seus valores, quando no
tocante às suas ações.104
Segundo Simone GOYARD-FABRE, "«m sua concepção mais larga, o
conceito de legitimidade constitui uma proteção contra o capricho ou a anarquia, contra
a arbitrariedade ou a insensatez".105 Em outras palavras, a legitimidade refere-se à
impossibilidade de estabelecimento de uma ordem política e jurídica fundamentada

Conforme aponta BOBBIO. Cf.: BOBBIO, Norberto. Teoria G eral da Política - a filosofia política e as
lições dos clássicos. Coletânea organizada por Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio
de Janeiro: Campus, 2000. p. 160.
102
Entre os diferentes entendimentos da idéia genérica de poder, é interessante mencionar a classificação de
Bertrand RUSSEL, assim ilustrada: “Quando um porco com uma corda atada em meio do corpo é guinado,
grunhindo, para um navio, está sujeito a poder fisico direto sôbre o seu corpo. Por outro lado, quando o burro
proverbial segue a proverbial cenoura, induzimo-lo a agir como desejamos, persuadindo-o de que é de seu interesse
assim fazer. O caso intermediário entre os dois citados é o dos animais amestrados, cujos hábitos são formados por
meio de recompensas e castigos; e, ainda, embora de modo diferente, o do rebanho de carneiros induzido a
embarcar num navio, quando o que vai à frente é puxado à força pela prancha e os outros o seguem
voluntariamente.” Assim, podem ser localizados quatro exemplos de poder. O porco sofre a ação do poder físico
imediato (policial/militar); o burro sofre a ação do poder da sedução (político/publicitário); os animais amestrados
sofrem a ação do poder cultural (educação); e o rebanho de carneiros, sofre a ação do podo1 carismático
(partidário). Por certo, esta classificação não é exaustiva. Cf.: RUSSEL, Bertrand. O poder - uma nova análise
social. Tradução de Brenno Silveira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957, p. 25.
103
Nesta categoria, segundo o autor, podendo possuir diversos sentidos, como, por exemplo, o antropológico
(como diferencial de capacidade), o sociológico (força impositiva institucional), o político (fundamento da relação
comando-obediência), e o jurídico (consistente no próprio comando). C f: MOREIRA NETO, Diogo de
Figueiredo. Teoria do Poder - sistema de Direito político: estudo juspolítico do poder. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1992, p. 36.
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do Poder — sistema de Direito político: estudo
juspolítico do poder. Op. cit., p. 28.
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GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 173.
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exclusivamente na força.106 GIRARDET elege um conceito ideal de legitimidade do
poder pautado no reconhecimento espontâneo da ordem estabelecida, na aceitação
natural das decisões, e na inexistência de questionamento sobre a pertinência das
instituições.107Já Antonio Carlos WOLKMER traduz de forma mais aproximada o ideal
de legitimidade do Estado Moderno, na medida que assevera a perene subsistência da
necessidade de uma "condição de valores consensualmente aceitos e que refletem os
interesses, as aspirações e as necessidades de uma determinada comunidade".108 Outra
concepção interessante é a de João FÉDER, que afirma como condição primordial para a
caracterização da legitimidade real não a origem ou mesmo a ontologia do poder, mas
o exercício eficaz de seu controle por parte dos governados.109
Fazendo uma retrospectiva, é possível apontar que a antigüidade
desconhecia a expressão legitimidade, embora seja possível adm itir que a noção
denotava-se presente, fundada em princípios teocráticos, seja na Grécia ou mesmo em
Roma, apesar da maior racionalização do poder presente no Império. Conforme
GOYARD-FABRE, não é possível extrair destas civilizações o conceito teológico de
legitimidade que é desenvolvido com profundidade somente em período histórico
posterior, pela Igreja Católica Medieval, ao propor-se o "fundamento divino".110 Mas é
somente com o abandono do fundamentalismo teológico que verdadeiramente se
"atesta o despertar da consciência política".111
A partir da transição ocorrida rumo à modernidade, nascem outras
formas de legitimação do poder do Estado. Thomas HOBBES, através da sua posição
contratualista ainda muito ligada ao paradigma medieval, Jean-Jacques ROUSSEAU
mediante a busca intensificada de justificação política na razão e, posteriormente, Max
WEBER, com a sua exposição sobre a escolha dos modernos pela legitimidade racional
em detrimento da carismática e da tradicional, apontam e esclarecem a suplantação do
modelo antecedente.112 Como conseqüência destas novas formulações teóricas, ainda
106
Nesse sentido, também é a posição de Norberto BOBBIO: “Que a possibilidade de recorrer à força física
seja o elemento que distingue o poder político das outras formas de podo* não significa que o poder político se
resuma ao uso da força: o uso da força é uma condição necessária, mas não suficiente para a existência do poder
político. Cf.: BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política - a filosofia política e as lições dos clássicos. Op. cit.,
p. 164.
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GIRARDET, Raoul. Op. cit., p. 88.
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que tenham um caráter mais descritivo que normativo, o mundo contemporâneo optou
legitimar a concentração e monopolização da força através de procedimentos
racionalmente legítimos, em decorrência da sua definição por prévias regras de
competências ditadas pelos entes e órgãos do Estado.113
GOYARD-FABRE lembra que, desde então, "é um traço do mundo
moderno que, na política, a legitimidade se una à legalidade".114 União esta que, ao
invés de resolver a problemática, gerou o grande drama do Estado Moderno, haja vista
a absoluta insuficiência do Direito posto como fundamento de legitimação.115 Questão
cada vez mais aparente, principalmente nas sociedades cujas ordens políticas, jurídicas
e econômicas não se apresentam com um grau de desenvolvimento satisfatório, para
conferir o equilíbrio necessário às instituições.116 Todavia, uma análise interna à
modernidade permite uma lucubração diferente no tocante ao desenvolvimento da
legitimação, que não se pautaria somente na idéia de legalidade, mas teria ainda, um
cunho material. Conforme a perspectiva adotada por Claus OFFE, pode ser localizada
uma seqüência de funções da autoridade legítima mediante a passagem por quatro
estágios. Primeiro, nos primórdios da modernidade, a grande função do Estado
Moderno foi a garantia da paz; segundo, e de forma sincrônica, a legitimidade decorreu
de um apego ao ideal de liberdade; terceiro, acrescentou-se o ideal de igualdade de
direitos, que redundou no principal fundamento de legitimação; e, finalmente,
associou-se o atributo da justiça.117
O que não pode ser esquecido é que a legitimidade real assume uma
posição ideal no imaginário político. Friedrich MÜLLER assevera que, na realidade,
113
Sobre o assunto, conferir: DREIFUS, Renè. Política, poder e força: uma leitura de W eber. 2 ed.,
Petrópolis: Vozes, 1993, p. 30 e ss.
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Como descreve Luigi FERRAJOLI, a irredutível ilegitimidade jurídica dos poderes públicos no Estado de
Direito é caracterizada de forma mais contundente quanto mais o ordenamento se expande, na medida em que é
ampliada a dicotomia entre ser e dever ser. Cf.: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón - teoria dei garantismo
penal. 3 ed., Tradução de Perfecto Andrés Ibánez et al. Madrid: Trotta, 1998, p. 864.
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Segundo Jürgen HABERMAS, quanto mais se abandonam os mitos, mais se problematiza a questão da
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Democracia - entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997, v. 1, p. 46.
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Segundo o autor, o primeiro diria respeito seja à superação de um ambiente internacional hostil, seja para
superar a possibilidade, ainda que teórica de guerra civil; o segundo, implicaria a instituição de direitos de
cidadânia “passiva”, de negativa de interferência do Estado; o terceiro teria referência à participação ativa do
cidadão no processo de constituição da autoridade política, ou seja, de acesso aos direitos políticos; e o último seria
uma referência clara à função do Estado de administrar e distribuir bens, ou seja, de constituir-se como um Welfare
State. C£: OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado - transformações contemporâneas do trabalho e da
política. 2 ed., Tradução de Wanda Caldeira Brant. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 11 e ss.
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mais apropriado seria reportar-se sempre à conquista de maior ou menor
"legitimação", considerando esta sempre um processo cujo objeto buscado pertence ao
campo das idéias e não dos fatos (adotando-se, portanto, uma posição transpositivista
na qual a legitimidade não é substância ou qualidade).118 Nesse sentido, é útil a
terminologia adotada por alguns autores, como Sérgio CADERMATORI, ao distinguir
"legitimação-atividade", que seria o "processo através do qual o poder busca
reconhecimento, consenso, adesão", e "legitimação-produto", que seria a legitimidade
propriamente dita, caracterizada pela "obtenção do consenso".119 Todavia, a conquista
do consenso não escapa ao terreno das idéias, porque é dependente, além de outros
fatores, da "irracionalidade ética do mundo", segundo expressão de Max WEBER.120
Ainda que os homens possam conduzir suas ações por interesses e ideais comuns, o
"antagonismo de valores" desafia a conduta racional (que tem por base a avaliação
técnica da relação entre os fins e os meios). Na escolha de um valor que permitisse a
fundamentação do consenso sempre seriam excluídos outros, devido à infinita
diversidade do real.121 Todavia, não é possível ignorar o alto poder aglutinatório dos
interesses na formação dos consensos, ainda que acabem por ser eminentemente
precários em razão da inexistência de uma eticidade que os una.122 Deve ser ressaltado
que tal idealidade não implica uma desimportância da busca pelo consenso no processo
de legitimação. Ao contrário, impõe uma nova questão, que consiste na identificação
dos meios que permitem a perene tentativa de sua conquista, ou seja, que admitem a
118
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? - a questão fundamental da democracia. Tradução de Peter
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adesão em massa. MOREIRA NETO destaca bem o problema: “Em geral, conota-se a legitimidade à ética, apenas
e não, do mesmo modo, à eficiência. Assim, procede a maioria dos autores que versam sobre a legitimidade. Ocorre
que o exercício eficiente do poder ilegitimamente detido poderá gerar legitimidade, do mesmo modo que o
exercício ineficiente do poda* legitimamente detido poderá gerar ilegitimidade.” De toda forma, em ambos os
casos, por certo que a análise do autor não permite que se fele do ideal de legitimidade, mas do maior ou menor

47

aproximação ao ideal de legitimidade. Excluindo, por ora, uma averiguação
semiológica, que procuraria identificar o caráter simbólico de tais mecanismos,
impende identificar que, ao lado das perspectivas morais e jurídicas, o pragmatismo
utilitarista da eficiência é uma alternativa a ser analisada.
Assim como Norberto BOBBIO,123 Claus OFFE procura distinguir como
instâncias separadas, porém intimamente interligadas, a eficiência e a legitimidade.
Segundo o autor, "mantener tanto legitimidad como eficiencia es una tarea primordial de los
modernos regímenes democráticos...". São, portanto, funções separadas dentro do processo
político, ainda que executadas simultaneamente.124 Neste foco, os principais problemas
que obstaculizariam uma atividade eficiente do Estado de Bem-estar social seriam a
pressão de exigências específicas, às quais o Estado deve ceder para manter sua base de
legitimação e apoio popular; e a presença na prática político-administrativa de valores
estranhos à conduta eficiente, ou seja, a racionalidade instrumental e a "disciplina
intelectual", característicos do eficienticismo, seriam subvertidos por "tendências
culturais irracionais".125
Sem desabonar a perspectiva de análise proposta por OFFE, não é possível
deixar de notar que a busca do Estado por legitimidade não caminha somente em
sentido contrário ao escopo da eficiência. O Estado Moderno, notadamente o Estado
Social, acabou por necessitar intensamente de uma aprovação popular decorrente de
sua atuação prática na sociedade. Em que pese a ideologia positivista de legitimação
pela legalidade, tão bem descrita por WEBER,126 uma verificação sociológica crítica
permite identificar uma carência de legitimação decorrente da ineficiência política do
g?au de legitimação. Cf.: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do Poder - sistema de Direito político:
estudo juspolítico do poder. Op. cit., p. 206.
123
Norberto BOBBIO, afirmando a intima relação existente entre moral, eficiência e legitimidade, faz,
entretanto, uma análise metodologicamente diferenciada, haja vista que separa os três juízos de forma eqüidistante
para sua análise da polêmica política. Sem uma real divergência com relação ao conteúdo de suas colocações, cabe
salientar que parece mais adequada à verificação ora proposta que a moral e a eficiência sejam colocadas como
forma de análise internas ao problema da legitimidade. Assim, afirma o autor: “mesmo que com freqüência a
polêmica não faça a distinção entre os vários juízos e coloque todos os três só a etiqueta ‘questão moral’, os três
juízos, o juízo da eficiência, o juízo da legitimidade e o juízo mais propriamente moral (que também poderia ser
chamado de mérito), sobre o qual me detive exclusivamente, devem ser mantidos distintos, por razões de clareza
analítica e de atribuição de responsabilidade”. Cf.: BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política - a filosofia
política e as lições dos clássicos. Op. cit., p. 203.
124
Ou seja, “la necessidade de poner en práctica simultáneamente ambas funcionestiendea causar ciertas
deformaciones y tensiones que en los sistemas políticos deben resolverse mediante estratégias capaces de
reconciliar ambos requerimientos.” OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado dei bienestar. Versión espafiola
de Antonio Escohotado. Madrid: Alianza, p. 118.
125
OFFE, Claus. Contradicciones en el estado dei bienestar. Op. cit., p. 118.
126
WEBER, Max. Economia e sociedade - fundamentos da sociologia compreensiva. Op. cit., p. 142.
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Estado.127 CADERMATORI, analisando a teorização de Romano BETTINI, que
distingue a legitimação pelo consenso (axiológica) e a legitimação pelos resultados
(teleológica), afirma que dificultam a conquista do ideal de legitimidade (a partir de
uma perspectiva democrática), tanto o caso da lei que tem o máximo consenso mas
falha

no

atingimento

dos fins

(caso

típico

dos

Estados

Intervencionistas

subdesenvolvidos), quanto o caso do puro atendimento de fins, sem respeito ao
consenso (característico dos regimes autoritários).128 Coloca-se, dessa forma, sempre
presente nos Estados Democráticos, "o déficit de racionalidade e eficiência dos aparatos
públicos". Neste ponto, cabe uma pergunta de dificílima resposta: será possível uma
prática estatal que una consenso de valores e eficiência? Como visto, OFFE afirma que
não. A partir da filosofia de Bertrand RUSSEL, isso também seria impossível, haja vista
que a onipotência pragmatista é inconciliável com um consenso ético. Sobre o assunto,
o autor esclarece:
Para o pragmatismo, uma crença é verdadeira se suas conseqüências forem
agradáveis. Ora, as criaturas humanas podem tomar agradáveis ou
desagradáveis as conseqüências de uma crença. A crença no mérito de um
ditador tem conseqüências mais agradáveis do que a descrença, se estivermos
vivendo sob o seu govemo. Onde quer que haja perseguição efetiva, o credo
oficial é verdadeiro no sentido pragmatista. A filosofia pragmatista, portanto, dá
aos que se encontram no poder uma onipotência metafísica que uma filosofia
mais prosaica lhes negaria.129
Em tuna ótica paralela à de RUSSELL, Diogo de Figueiredo MOREIRA
NETO assevera que no tocante ao alcance dos objetivos do poder, podem ser
identificadas três resultantes: a insuficiência (quando a eficácia é limitada, ou seja, o
objetivo não é plenamente alcànçado); a suficiência (quando a eficácia é plena, ou seja,
o objetivo é totalmente alcançado); e a eficiência (quando o objetivo é totalmente
alcançado de forma ótima, ou seja, a eficácia é plena, só que com o menor dispêndio de
poder do que o previsto).130

127
O termo ineficiência política deve ser entendidono sentido elastecido que lhe dáDiogo de Figueiredo
MOREIRA NETO, abrangendo a idéia de eficiência de todas as funções do Estado -(governar, legislar e julgar).
Segundo o autor, é incidente nas funções reguladas pelos quatro capítulos do Título IV, da Constituição Federal de
1988. C f: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Advocacia pública e o princípio da eficiência. In: Revista
Interesse Público. Porto Alegre: Notadez, n° 4,1999, p. 13.
128
CADERMATORI, Sérgio. Op. cit., p. 111.
129
RUSSELL, Bertrand. Op cit., p. 214.
130
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.Teoria do Poder —sistema deDireito
político: estudo
juspolítico do poder. Op. cit., p. 201.
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A partir desta construção o autor propõe um conceito de eficiência, que
consistiria na "otimização do emprego do poder". Assim sendo, "buscar a eficiência do
poder, posto em certos termos, é levá-lo a render mais". Não basta dispor do poder,
torna-se necessário empregá-lo da melhor forma possível. As boas soluções no emprego
do poder acabarão por resultar na "percepção geral de sua eficiência e terão, como
resultados, a adesão e a cooperação do grupo". Se o governo demonstra uma baixa
competência na gestão dos negócios públicos, diminui a adesão do povo (lembre-se
aqui de Ricardo II), e "para compensar a perda, a vontade detentora do poder tende a
aumentar a dominação".131 Mas o processo de "compensação da competência pela
dominação" tem limites (lembre-se aqui de Julio Cesar), de acordo com a conhecida
máxima de que o poder não se sustenta exclusivamente mediante a utilização da
força.132 Dessa forma, retoma-se ao problema da legitimidade, e sua exigência
simbólica (lembre-se aqui do "Príncipe"), haja vista sua importância não somente como
realização prática, mas fundamentalmente como ideal das ações políticas do Estado
Social e Democrático de Direito.
Assim sendo, na medida em que a legitimidade é um ideal, seria possível
promover um raciocínio no sentido de que esta idealidade consiste justamente na
harmonização entre ética e eficiência. Ou seja, isso significa que é possível admitir-se
uma resposta afirmativa à questão proposta. Nesta perspectiva, a eficiência não poderia
ser descartada do "processo de legitimação", ainda que, na prática, sempre possa ser
contestada (ou adaptada) axiologicamente, de forma particular, na modernidade, pelos
valores do constitucionalismo social.

131
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do Poder - sistema de Direito político: estudo
juspolítico do poder. Op. cit., p. 201.
132
Segundo MOREIRA NETO, jamais é possível uma dominação absoluta e pura pois “antes de atingir esse
limite teórico, o desgaste desagrega e transforma os próprios elementos do poder; a vontade e a capacidade
ineficientes em termos de competência, comprometem, afinal, a sua integridade”. C£: MOREIRA NETO, Diogo de
Figueiredo. Teoria do Poder - sistema de Direito político: estudo juspolítico do poder. Op. cit., p. 203.
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1.2

A moral, a lei e a eficiência como instrum entos de legitimação

Ao comentar a função da semiologia no poder, Lilia Moritz SCHWARCZ
lembra com propriedade o conto do "rei nu", de Hans Christian ANDERSEN, no qual
um soberano contrata fabulosos costureiros, que fingem fazer uma roupa tão
maravilhosa que somente poderia ser vista por homens verdadeiramente sábios,
obrigando todos os súditos a fingir que se deslumbravam com as vestes reais, até que,
no meio da multidão, um menino grita: "O rei está nu!". Este conto é um instrumento
excelente para comprovar como através da ficção é realmente possível retratar a
realidade. E mais, demonstra como uma sociedade pode criar um imaginário coletivo
tão forte a ponto de substituir o real.1
Neste contexto, de abstenção da realidade, é que se coloca com perfeição a
idéia de formas simbólicas como as representações míticas, nas quais os conjuntos de
valores, de referências e interpretações são construídos a partir de figurações e ritos.
Signos estes que não são meros resultados de tradições culturais, mas sim imposições
políticas, com claro objetivo de alheação e domínio social.
O Estado se utiliza de formas simbólicas para sustentar-se e, mais que
isso, alcançar legitimação. A moral religiosa e seus rituais de representação foram
reflexo do imaginário da época medieval, que desprivilegiava a pessoa do soberano, na
medida em que ele se confundia com seu cargo. Todavia, no decorrer da história, esta
mentalidade encontrou teorias e personagens, entre os quais MAQUIAVEL, que
conseguiram contraditar o ideário religioso em busca de novos e mais adequados
instrumentos de legitimação, a fim de se romper com o modelo então hegemônico.
Assim, denota-se a contraposição entre as noções de moral e eficiência como atributos
do soberano no trato da res publica. De acordo com GOYARD-FABRE, o pensador
florentino "cinzelou um modelo da condição humana sobre cujos eixos pôde elevar-se o
edifício do direito político. A imagem do homem, separada do âmbito cosmológico em
1
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador - D. Pedro II, um monarca dos trópicos. 2 ed.,
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 25.
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que até então estava inserida, depois liberta dos vínculos teológicos que a mantinham
em subordinação, explica por si só a indispensável organização das Cidades." 2
Apesar de a teoria maquiavélica ter, sobretudo, visado à elaboração de um
roteiro técnico, e, portanto, absolutamente racional, vários são os pontos em que são
encontrados vestígios que o afastam da razão rumo ao mito e a representação.
Aproxima-se da irracionalidade na administração do poder, seja no momento em que
valoriza acima da força a aparência, seja no momento em que acredita piamente numa
evolução estável e previsível da história, ou ainda, quando constrói uma figura
mitológica: o príncipe.
Moral e eficiência, portanto, não conseguem escapar da perspectiva
simbólica, característica marcante da história política. Em que pese suas características
ontologicamente distintas e a enorme importância da autonomia descrita por
MAQUIAVEL, seu discurso não consegue impor-se exclusivamente por uma ótica
racional. Seja no período medieval ou na Idade Moderna, seja através da força ou da
ilusão, não há como afastar as formas simbólicas na construção dos diferentes modelos
de governo e na sustentação das mais variadas "razões de Estado". Todavia, embora
sua aparente opulência, mesmo a lei, como instrumento de legitimação, não consegue
abstrair-se de sua ontologia simbólica.
A eficiência nasceu de um anseio racionalista, de abandono às
subjetividades características das concepções medievais, permeadas pela moral
religiosa. Todavia, simultaneamente ao seu advento, observa-se o seu fracasso na
manutenção do domínio, principalmente em razão do abandono dos valores e
princípios. Como bem coloca Norberto BOBBIO: "um governo eficiente não é por si só
um bom governo", até porque, conforme ressalta o autor, um juízo sobre a eficiência do
governo "é claramente um juízo técnico, e não moral". 3 Max WEBER, ao analisar os
três tipos de dominação pura, fornece uma paranorama bem interessante com relação à
insustentabilidade da moral e da eficiência como instrumentos de legitimação,
notadamente considerando a sua incompatibilidade perante o avanço do processo de

2
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito Político Moderno. São Paulo: Martins
Fontes, 1999, p. 493.
3
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política - a filosofia política e as lições dos clássicos. Coletânea
organizada por Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p.
201 .
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racionalização vivido pela sociedade moderna, que acabou por justificar um
predomínio da lei como instrumento de dominação.4
Entretanto, apesar de sua eficácia como instrumento de legitimação, o
advento da lei não conseguiu refutar o paradoxo de seu afastamento dos valores e
princípios, vindo no bojo da neutralidade característica do positivismo jurídico. Surge,
então, o fenômeno da legislação simbólica, analisado por Marcelo NEVES, referindo-se
ao predomínio, no sistema jurídico, da função simbólica em face da função juridicoinstrumental. Ou, como prefere Thurman W. ARNOLD, acabou por ser privilegiada
uma referência idealizante das instituições jurídicas, ainda que estas, na realidade,
configurem o oposto daquilo que representam. A função do direito passa a ser "não
tanto guiar a sociedade quanto conformá-la".5 O ideal de legitimidade real, novamente,
está longe de ser alcançado, e em decorrência desta crise, novos modelos podem ser
extraídos do âmbito das idéias e das mentalidades, na busca de uma superação do
paradigma vigente. Mas o fato é que parece sempre recorrente a idéia de que o Estado
não se sustenta sem a utilização de instrumentos simbólicos, ainda que tenham maior
ou menor cunho ideológico, maior ou menor cunho mítico. Sobre o assunto, é
interessante observar a digressão de Simone GOYARD-FABRE:
Como governar não poderia consistir em reduzir as relações de poder ou de
autoridade a relações de força, cada vez que um governo age ou ordena, suas
decisões e suas ordens têm um valor prescritivo através do qual retrata uma
idéia ou um modelo. Nenhum govemo, nenhuma maneira de governar encontra
lugar num campo neutro: não apenas governar implica um sistema de
representações que é aquele de um país e de uma época, mas toda instância
governamental é comandada por uma idéia diretriz, segundo a qual ela se
esforça por ajustar esquemas estruturais, que são meios para atingir um fim que
ela se fixou.6

WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. 2a parte, 2 ed., São Paulo: Cortez, 1995, p. 349.
5
Apud, NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994, p. 28. Cumpre
salientar que Marcelo NEVES fez uma distinção importante relativamente ao tipo de simbologia que a legislação
pode apresentar. Além do sentido positivo retratado por ARNOLD, pode ter um segundo sentido positivo, que
consiste na confirmação dos valores sociais configurados no sistema constitucional; e, ainda, admite um -sentido
negativo, no caso de “feita de eficácia normativa e ausência de vigência social”. Cf.: NEVES, Marcelo. Op. cit., p.
51.
6
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 220.
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1.2.1 Eficiência e moral na superação da transcendência
William SHAKESPEARE foi um dos grandes autores da literatura de
fundo histórico que percebeu como se desenvolveu a alteração de paradigma, em
direção à modernidade, na qual se manifestou a substituição de fundamentos éticoprovidenciais por fundamentos ético-hiunanistas.7 Seu drama "A tragédia do rei
Ricardo 11" é provocativa ilustração da transição ocorrida, na qual o legítimo rei é
destituído por seu primo, que vem a ser coroado em razão de sua eficiência pessoal.
Segundo Antonio CÂNDIDO,8 a estrutura do poder de mando medieval
pressupõe três elementos: o princípio geral que o justifica; a função que o encarna; e a
pessoa que o exerce. De acordo com esta construção, na peça, são figurativamente
retratados todos os pressupostos de legitimidade real: a pessoa, o princípio e a realeza.
Todavia, apesar de o rei possuir direito divino e unção religiosa (critérios essenciais),
suas qualidades pessoais (a princípio irrelevantes) são definitivas na impossibilidade
de manutenção de seu poder. Assim ocorre porque, segundo a tragédia, Ricardo é um
homem incompetente, acomodado, perdulário e confiante na idéia de que o sangue real
é fonte suficiente de sustentação de sua coroa. Tal personalidade acabou por
enfraquecer não só o seu próprio poder, mas toda a estrutura de mando característica
do modelo medieval, na medida em que, perante a sociedade, passa a ser reconhecido o
poder de uma pessoa (Henrique Bolingbroke) sem relação hereditária ou realeza.
Embora sem direito divino, adquire-se legitimidade ao trono em decorrência da
eficiência no trato da res publica.9

7
Vale a pena relembrar que a principal mudança, no tocante aos fundamentos, diz respeito ao advento de
um “novo homem”, capaz de intervir na realidade para alterar o seu futuro. Sobre o assunto, é interessante o texto
de Samuel H. HUNTINGTON: “Indubitavelmente, a diferença mais significativa entre o homem moderno e o
homem tradicional é a sua perspectiva em relação ao meio ambiente. Na sociedade tradicional, o homem aceita o
seu meio ambiente natural e social como dado. O que é, sempre será: é ou deve ser divinamente sancionado; tentar
mudar a ordem permanente e inalterável do universo e da sociedade é não apenas uma blasfêmia, mas também
impossível. A mudança é ausente ou imperceptível na sociedade tradicional porque os homens não podem conceber
a sua existência. A modernidade começa quando os homens desenvolvem o sentimento de sua própria competência
(...). significa a rejeição dos obstáculos externos aos homens, sua libertação de Prometeu dos deuses, da fatalidade e
do destino”. Conferir citação do autor, feita em: FÉDER, João. O Estado sem poder. São Paulo: Max Limonad,
1997, p. 40.
8
CÂNDIDO, Antonio. A culpa dos reis: mando e transgressão no Ricardo II. In: NOVAES, Adauto
(organizador). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
9
No caso, a ilustração através de SHAKESPEARE se justifica, haja vista a importância histórica da
deposição de Ricardo II, em 1399, para a incrementação da crise da racionalidade medieval, bem como a sua
relevância não pode deixar de ser descartada enquanto metáfora do advento de uma racionalidade protomodema.
Sobre o assunto, conferir: GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 12.
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Conforme explica Lilia Moritz SCHWARCZ, "Ricardo II é um rei culpado
e como tal reduzido a sua singularidade de homem. O rei que jamais morre é aqui
substituído pelo que morre todos os dias, que sofre por dores morais. Afastando-se do
maravilhoso, Ricardo é a cada dia menos rei, assim como o monarca criado por Hans
Christian ANDERSEN. Quando o rei é visto nu, ele deixa de ser rei, para se
transformar exclusivamente em um de seus pólos mais fracos: a sua passageira
humanidade." 10 E, em assim sendo, não é mais capaz de usufruir da legitimidade
simbólica que era sustentáculo do seu poder.
A modernidade implica, então, no abandono da representação? Na
desmitificação do poder? Na concepção medieval, "o rei é um ente privilegiado graças
ao que representa",11 na nova perspectiva, o rei é um indivíduo que exerce com
eficiência os instrumentos de poder. A majestade se dá a posteriori; não é inerente ao ser,
mas ao exercício da função. Entretanto, o desligamento entre o indivíduo e suà função e
a reavaliação da crença da infalibilidade, realmente acabam com o mito da
representação mítica do poder? Ao MAQUIAVEL reconhecer a desimportância da
questão moral para a conquista e manutenção do poder, apresentando uma concepção
política baseada na personalidade do soberano, estar-se-ia impondo um realismo
necessariamente não-simbólico? Difícil compreender todo o fenômeno a ponto de ser
obtida uma resposta satisfatória ao problema, mas a princípio, parece ser mais acertada
a idéia de que simplesmente alterou-se o paradigma de representação, permanecendo o
mito, que se revigora através de novas categorias.
A racionalidade do Estado, embora compreenda uma face da idéia de
Estado racional é mais que isso, pois impõe a "estatização da razão";12 uma razão
própria, específica, a "razão de Estado". Razão esta que pode estar fundada em
diferentes adjetivos, na medida em que pode ser ético-providencial, ético-humanista,
cético-política (ou maquiavélica), ou ainda, é possível ser representada pelo simples
apelo à força, no modelo lembrado por Renato Janine RIBEIRO como "a última razão
dos reis".13
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit., p. 28.
11
CÂNDIDO, Antonio. Op. cit., p. 95.
12
Conforme expressão de Norberto Bobbio. Cf.: BOBBIO, Norberto e BOVERO, Miquelângelo. Sociedade
e Estado na filosofia política moderna. 2 ed., Brasília: Brasiliense, 1987, p. 91.
13
No antigo Regime, a ultima ratio regum era a aplicação da força. No absolutismo característico do início
da modernidade, a economia exigia do príncipe “uma gestão eficaz dos negócios, a descartar os ideais medievais da
cavalaria e mesmo do buon governo.” Foi por isso que a força se tomou, dentre as razões, a última. CF.: RIBEIRO,
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A moral como sustentáculo e fundamento do poder foi utilizada por
vários pensadores, não só no período pré-modemo, como também, embora de outra
forma, na modernidade. Assim como as idéias de direito natural passaram por toda a
Antigüidade e Idade Média, obviamente com os mais diferentes sentidos,14 o mesmo
pode-se falar da representação política através da moral. Todavia, o corte
paradigmático existente é inconteste. O maquiavelismo colaborou com um
rompimento, que realmente existiu, embora não nos moldes utópicos idealizados pelo
seu pensador. Para que se possa ter uma noção clara da transição, é interessante
apontar algumas das características mais marcantes do pensamento moral religioso,
seja o representado por Santo AGOSTINHO, seja o proposto pelos humanistas.
Pondera Quentin SKINNER que a filosofia religiosa agostiniana assumiu
importância ímpar na formação do pensamento político europeu medieval. Seus
postulados eram baseados na natureza imperfeita do homem perante a infalibilidade
divina e em uma concepção linear da história, na qual Deus é senhor do tempo,
simplesmente revelando seus propósitos ao mundo. Já o humanismo, pensamento
relevante nos tempos de MAQUIAVEL, tem pressupostos absolutamente opostos,
acreditando que o homem pode se autodeterminar, devendo ir em busca de sua
evolução pessoal. O homem não é exclusivamente sujeito passivo dos desígnios de
Deus, como afirma Santo AGOSTINHO, mas importante instrumento, possuindo livre
vontade.
Sendo assim, o humanismo acaba por apropriar-se, desenvolvendo-o, do
antigo conceito de virtus, segundo o qual "está realmente ao alcance dos homens atingir
o mais alto nível de excelência",15 e o recoloca como ponto chave da sua construção
ética. O príncipe deve alcançar a virtus para conquistar a honra, glória e aceitação.
Qualquer soberano para qualificar-se moralmente ao cargo deve ser o corolário de uma
vida consentânea com as virtudes morais e cristãs. Só assim adquirirá o respeito e se
manterá no poder. A nobreza condiciona-se pela virtude, virilidade, esforço e mérito.
Refuta-se, portanto, que tudo seja determinado pela providência,16 sem contudo
Renato Janine. A última razão dos reis - ensaios sobre filosofia e política. São Paulo: Companhia das Letras,
1993, p. 7 e ss.
14
Sobre o assunto, ver: HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica européia.
Lisboa: Europa-América, 1997, p. 7.
15
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. Tradução de Renato Janine Ribeiro
e Laura Teixeira Motta, São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 109.
16
SKINNER, Quentin. Op. cit., p. 118.
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renegá-la. Os humanistas não se desligam de uma concepção ético-religiosa, embora
apostem na capacidade do homem e de seu trabalho, ou seja, há uma confiança na
abstrata natureza do homem, enquanto para Santo AGOSTINHO ao ser humano não
foi atribuída a capacidade de atingir a virtus.17
Mais propriamente para a vertente do humanismo denominado cívico, a
moralidade liga-se à noção de "governo popular", sendo este "a única forma legítima,
porque não apenas toma possíveis as verdadeiras liberdade e igualdade perante a lei
para o corpo inteiro dos cidadãos, como também permite que floreça o cultivo das
virtudes, sem que nenhuma suspeita possa m edrar a seu respeito."18 Muito discrepante,
nesta seara, o ceticismo maquiavélico, cuja concepção ética afasta-se completamente da
virtus humanista e da moral religiosa.19
GRAMSCI aponta que a ciência política em MAQUIAVEL possui uma
filosofia da praxis, que recusa a natureza humana abstrata, fixa e imutável (o que toma
paradoxal sua pretensão universalista). Há a prevalência do conjunto das relações
sociais historicamente determinadas. A atividade autônoma do homem possui
princípios e leis diversos da moral e da religião.20 O maquiavelismo preocupa-se com a
eficiência do governante e sua virtus condiciona-se não pelas nobres virtudes do
homem, mas pela sua capacidade de governar e manter-se no poder, ou ainda, na sua
prudência quando da escolha entre as conveniências políticas. É a filosofia da eficácia,
cuja legitimidade determina-se pela aparência e validade dos resultados.21
Isso não quer dizer que moral e política são substantivos ontológica e
axiologicamente contraditórios. Na realidade, a separação proposta por MAQUIAVEL
é meramente instrumental, chegando alguns autores a afirmar que nem mesmo existe
tal "divórcio".22 Entretanto, os críticos do pensador, que foram muitos, e em grande
parte representantes da Igreja Católica 23 (como no caso do Padre Antonio VIEIRA), não

17
SKINNER, Quentin, Op. cit., p. 112.
18
SKINNER, Quentin, Op. cit., p. 101.
19
Segundo GOYARD-FABRE, MAQUIAVEL “supõe, ao contrário{do humanismo e do providencialismo]
que existe no homem uma força viva e agressiva que se chama virtú e que é totalmente estranha à retidão bíblica.”
Cf.: GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 17.
20
GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Tradução de Luiz Mário Gazzaneo. 4
ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 12.
21
MAQUIAVEL, Nicolau. O principe. Tradução de Roberto Grassi. 20 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1997, p. 103.
22
PÉCORA, Antonio Alcir Bemárdez. Política do céu (anti-maquiavel) In: NOVAES, Adauto
(organizador). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p 130.
23
Para comentários sobre a volumosa literatura “anti-maquiavel”, ver: FOUCAULT, Michel. Microfisica do
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admitem nem mesmo esta divisão "técnica" entre moral e política. Na visão jesuítica, a
moral não só é inerente como condiciona a política. Aliás, ambas têm o mesmo peso,
pois possuem idêntica natureza providencial. Concepção esta que coloca a moral como
um efeito necessário e legítimo da razão,24 e que não reconhece o rompimento
epistemológico, até porque permanece o mito religioso como sustentáculo da razão de
Estado. Mas há que ser lembrado o crescente desprestígio ocorrido na mentalidade
moderna do imaginário religioso como instrumento fundante da razão de Estado, que
deixou, aos poucos, de ser hegemônico para tomar-se um movimento reacionário.
Colocando de lado as diferenças, que são muitas, é possível observar
importantes espaços de coincidência entre os discursos modernos dos humanistas e de
MAQUIAVEL. O principal deles repousa justamente na crença no homem enquanto
gestor do Estado, o que os faz desconfiar do acaso, quando não repudiá-lo. Em "O
príncipe" não se acredita na sustentação de principados novos se adquiridos com base
na sorte, chegando-se a afirmar que "aqueles que somente por fortuna se tomam de
privados em príncipes, com pouca fadiga assim se transformam, mas só com muito
esforço assim se mantém".25 Já os humanistas têm a convicção de que os "homens
podem utilizar sua virtus de modo a triunfar dos poderes da fortuna".26 Na ótica
agostiniana, embora a fortuna também possua um papel negativo, isso se dá não pela
crença na capacidade humana, e sim porque não se pode acreditar na sorte quando o
destino já está traçado por ordem divina; não é ultrapassada, portanto, a barreira
medieval, caracterizada pela concepção totalmente irracionalista do poder. Dentro da
perspectiva moderna, também é possível observar que a própria exigência da eficiência
como base de sustentação do Estado era defendida pelos humanistas cívicos, que,
todavia, a colocavam absolutamente condicionada à ética. 27 MAQUIAVEL, desse
modo, não foi o único a defender uma política de resultados, fato este que não atenua a
originalidade retratada no seu desdém quanto aos juízos de justeza das decisões.
Antonio PÉCORA afirma ser interessante notar a "resposta" de Antonio
VIEIRA ao autor italiano, no tocante à sua grande idéia de tom ar a política uma prática
necessária e eficaz de gerenciamento da coisa pública. O jesuíta estima grandemente a
poder. Tradução de Roberto Machado. 15 ed., Rio de Janeiro: Graal, 2000, p. 279 e ss.
24
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Op. cit., p. 127.
25
MAQUIAVEL, Nicolau. Op. cit., p. 39.
26
SKINNER, Quentin. Op. cit., p. 119.

58

eficiência, mas não enquanto prudência ou competência, mediante um juízo cético do
príncipe, e sim como "eficácia do fato moral", ou seja, na qual se possibilita o
estabelecimento de uma política bem sucedida através de uma razão ética mista. Neste
contexto, a razão de Estado seria definida como possibilidade concreta de conciliação
dos valores cristãos com a eficácia que deve ser obtida nas operações temporais.28 Nada
mais distante da visão moderna, principalmente após o fortalecimento do iluminismo,
caracterizado primordialmente pelo racionalismo científico.
Não se pode olvidar, ainda, que a modernidade realmente implicou um
rompimento com o pensamento irracionalista, propiciando uma renovação moral, mas
também que este rompimento e que esta renovação não foram absolutos. A razão não
foi forte suficiente para destruir os mitos e impedir que estes continuassem sendo
instrumentos de legitimação do poder, ainda que a "doutrina maquiavélica" possa ter
tido esta pretensão, sobrepondo a eficiência sobre a ética.
A princípio, poder-se-ia asserir que com o predomínio da eficiência, o
poder conseguiria finalmente uma eficácia concreta, passível, por conseqüência, de
conduzir a uma legitimação real decorrente da aproximação a uma racionalidade
material. Segundo Julian FREUND, "por motivos de ordem e eficiência, o príncipe
político ou hierocrático foi levado fatalmente a intervir em uma prática jurídica
puramente formal, que funcionava como sistema fechado, que não obedecia senão à sua
própria lógica".29 Nesse sentido, pondera Renato Janine RIBEIRO que "em suma, a
eficácia da função real na Idade Média, enquanto soberania, é apenas simbólica e
religiosa. É nos tempos modernos que ela passará a exercer eficácia propriamente
política e, à medida que venha a incluir o governo da economia, uma eficácia
econômica (melhor dizendo, então: uma eficácia)".30 Entretanto, a eficiência, nos termos
em que é caracterizada por MAQUIAVEL 31 ou SHAKESPEARE,32 no momento em que

27
“Assim se entende que o ethos de uma competiçãoconstante entre oscidadãos mantenha uma estreita
conexão com a preservação de uma República forte e eficiente”. SKINNER, Quentin. Op. cit., p. 101.
28
PÉCORA, Antonio Alcir Bemárdez. Op. cit., p 131.
29
FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 5 ed., Tradução de Luís Cláudio de Castro eCosta.Rio de
Janeiro: Forense, 2000, p. 190.
30
RIBEIRO, Renato Janine. Op. cit., p. 105.
31
Embora MAQUIAVEL não utilize particularmenteo termo“eficiência”, durante todo o seu discurso em
“O príncipe”, pode-se abstrair a noção, que seria, para o pensador, determinada pela maior prudência na escolha,
de acordo com critérios de conveniência, entre a virtude e o vício, a liberdade e a parcimônia, a crueldade e a
piedade, a verdade e a mentira, entre outras dicotomias. MAQUIAVEL, Nicolo. Op. cit.
32
Antonio CÂNDIDO, nos comentários que foz ao drama de SHAKESPEARE, aponta
a
imprescindibilidade da idéia de eficiência na construção da estória. Há que se ressaltar, todavia, que a noção tem
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se torna predominante como instrumento de legitimação, acaba também por impor
uma crise, decorrente do afastamento moral e de um conceito político restrito, baseado
na força e no medo (com predominância deste). Tem-se, por conseqüência, tuna nova
elaboração política, na qual se crê na fórmula do soberano aparentemente cruel (sem a
real necessidade de sê-lo) somado à utilização da "boa técnica de governar" como meio
único de sustentação do poder; ou seja, cria-se um novo mito.
De certa forma, tal posicionamento poderia ser criticado como um
relativismo histórico exagerado33 que não consegue observar o universo político como
um substrato real, mas sim um processo exageradamente condicionado pela
semiologia. Não entendendo ser o caso de um exagero relativista, mas de uma opção
metodológica e conceituai, permanece, então, a proposta de que há uma irracionalidade
onipresente na busca pela validação do poder. O advento da eficiência como
instrumento de legitimação não proporcionou um abandono completo (como em um
processo revolucionário), mas sim adotou tuna nova forma simbólica. A razão, que é
impregnada no discurso do maquiavelismo,34 em detrimento da moral religiosa, não
exclui a possibilidade de um resultado irracional e idealista. Roger CHARTIER percebe
esta nuança lembrando que certas formas de representação, "embora aspirem à
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos
interesses dos grupos que as forjam".35 Ora, muito claro são os interesses de
MAQUIAVEL; homem público por natureza e aspirante ao retomo a sua careira
diplomática, ao redigir "O príncipe", descreveu um modelo teórico-abstrato de governo
(com pretensão universalista), cuja crença na eficiência acabou por tomá-lo
aparentemente insofismável.
Em a eficiência tomando-se novamente critério insuficiente para a
sustentação do poder, devido à insegurança característica das ações pautadas por
como fundamento não exatamente a prudência, como em Maquiavel, mas a competência; em que pese a distinção
não prejudique a equivalência da conclusão de ambos. CÂNDIDO, Antonio. Op. cit., p 95.
33
Sobre os excessos do relativismo, é interessante a resenha de Plínio Junqueira SMITH. C£: SMTFH, Plínio
Junqueira. Para além do relativismo e do absolutismo. In: Revista de Sociologia e Política. Curitiba: Editora da
UFPR, n° 03, 1994.
34
Neste ensaio, os termos maquiavelismo, maquiavélico ou expressões correlatas sempre serão referentes ao
próprio pensador, jamais como menção a qualquer corrente ou postura filosófica que o sucedeu. Cumpre esclarecer
que esta advertência se deve à distinção que CÀSSIRER aponta entre MAQUIAVEL (cuja teoria impõe análise das
pequenas tiranias italianas da Itália do século XVI) e o maquiavelismo (aplicação dos princípios em outra
conjuntura histórica - século XVII e seguintes, com base em outros autores). Sobre o assunto ver: CASSIRER,
Ernest. O mito do Estado. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1976, p. 180.
33
CHARTIER, Roger. A história cultural - entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 17.
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motivações exclusivamente teleológicas (focalizadas nos resultados), fez-se necessário o
advento de um outro instrumento simbólico, que ao lado da busca pela eficiência (que é
característica inerente ao processo de racionalização) fosse capaz de enquadrar-se como
um adequado "motivo de submissão". Isto ocorre porque a eficiência tomada como
valor implica uma real ampliação da discricionariedade do governante, que acaba por
decidir sobre os fins a alcançar e os melhores meios para tanto. E tal poder acarreta
inexoravelmente um aumento da possibilidade de ações incompatíveis com a vontade
popular. A flexibilização ética e axiológica incrementa a tendência ao arbítrio, e, como
lembra GOYARD-FABRE, a história demonstra vários exemplos de como "o desvio e a
degenerescência políticas conduzem à morte do Estado".36
Segundo WEBER, entre os diversos motivos de submissão, como a
tradição (fundada nos costumes, "que são hábitos cegos de um comportamento
inveterado"), ou o carisma, ("fundado no puro afeto"), e, ainda, a eficiência (como
aquela que produz "considerações racionais de vantagens e desvantagens referentes a
meios e fins"), surge a legalidade, como mecanismo aparentemente suficiente de
estabilização das instituições.37 Isto ocorre na medida em que "uma dominação que
repousasse apenas nesses fundamentos [relativos à moral e à eficiência] seria
relativamente instável". É preciso verificar que "nas relações entre dominantes e
dominados existe, costumeiramente, um apoio em bases jurídicas na quais se
fundamenta a sua legitimidade, e o abalo na crença nesta legitimidade normalmente
acarreta conseqüências de grande importância." 38 Cumpre salientar que, apesar deste
otimismo de WEBER em relação à capacidade de legitimação através da lei, esta
também acabou por redundar em um mito, sendo o triunfo do sua expressão o apogeu
de sua crise.

36
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 220.
37
Processo este de racionalização que não ocorreu no Oriente. Segundo Julian FREUND, “veio em seguida
uma secularização do direito, muito mais acentuada no Ocidente do que em outras regiões do mundo em que a
tradição mágica e as normas religiosas constituíram um obstáculo à eficiência.”. C£: FREUND, Julien. Op. cit., p.
191.
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1.2.2 Racionalização e imanência - o triunfo jurídico

Após a "ruptura inaugural" com o mito da predestinação, e a verificação
da insustentabilidade de uma postura eminentemente pragmática e não-principiológica
(eficientista), a sociedade tem necessidade de outro tipo de "transcendência social".
Busca-se, então, um "misticismo laico" ou "positivismo sacralizado", que se manifesta
no culto do Direito legal como preconizador da justiça, da liberdade e do progresso
racional.39
Segundo descreve Boaventura dè Sousa SANTOS, o principal motivo que
permitiu a substituição do fragmentário e complexo Direito feudal foi a recorrência ao
Direito romano. A tradição jurídica moderna ocidental passa, então, a ser gerida por
um Direito racional, que surge para proteger a liberdade e os contratos, propiciando
maior segurança às relações sociais, em contraposição a uma postura transcendente ou
exclusivamente pragmática. Buscava-se um novo Direito, de cunho laico, autônomo e
humanista. A legitimidade do poder regulador passa a decorrer da sua autonomia
perante os poderes fáticos, e perante à vontade do soberano. A estrutura formal e
hierarquizada da Lei, somada à "centralidade da argumentação jurídica", prometia
uma regulação social com previsibilidade. 40 E, em assim sendo, o nascimento desta
nova concepção jurídica propiciou a premência da tensão (sempre presente) entre
regulação (autoridade) e emancipação (razão). Aliás, é possível observar que em toda a
história o Direito é constituído por esta dicotomia.41
A busca por segurança e previsibilidade acarretou uma preocupação
excessiva com a perfeição, a técnica, a coerência lógica, enfim, a abrangência e a
previsibilidade do sistema. Esta preocupação pode ser notada de forma clara quando
observada a mudança de comportamento social verificada a partir do século XVI na
transição rumo à modernidade. Norbert ELIAS descreve de forma precisa a
transformação ocorrida de uma cordialidade moral paradoxalmente bárbara,
característica do período autotutelar medieval, para uma concorrência eficientista
38
WEBER, Max. Metodologia das ciência sociais. Op. cit., p. 349.
39
As expressões “ruptura inaugural”, “transcendência social”, “misticismo laico” e “positivismo
sacralizado” são de Raoul GIRARDET. Cf.: GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. Tradução de Maria
Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 191.
40
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência. 2
ed., São Paulo: Cortez, 2000, p. 120 e ss.
41
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
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paradoxalmente

regulamentada,

característica

do

período

legal

moderno.

Exemplificando a mentalidade social desta época de transição, assim o autor reflete o
comportamento da "boa sociedade":
... a espada fora substituída pela intriga e por conflitos nos quais as carreiras e o
sucesso eram perseguidos por meio de palavras. Estas exigiam e produziam
qualidades diferentes das que eram necessárias nas lutas armadas, que tinham
de ser resolvidas com armas na mão. A reflexão contínua, a capacidade de
previsão, o cálculo, o autocontrole, a regulação precisa e organizada das próprias
emoções, o conhecimento do terreno, humano e não-humano, onde agia o
indivíduo, tomaram-se precondições cada vez mais indispensáveis para o
sucesso social. 42
A substituição de uma mentalidade moral medieval por uma
esencialmente humana e racional provocou uma alteração substancial na figura do
Estado e nos pressupostos de sua legitimação. Em temos genéricos, é possível afirmar
que a grande característica do novo paradigma, estruturado em bases formais, foi a
cientificização do direito, propiciando, como isso, a maximização gradativa da
regulação social (através de um esquecimento primeiramente da ética e da política e,
num momento posterior, da eficiência).43
Simone GOYARD-FABRE afirma que depois do grande passo dado por
MAQUIAVEL, um outro importante marco evolucionai do Estado pode ser encontrado
em Jean BODIN, que, a partir do ideal de regulação suprema, desenvolveu o conceito
de soberania. É através deste atributo que o sistema jurídico estatal toma-se
independente de qualquer outra comunidade. É conotado, então, o Estado, em seu
sentido propriamente modemo, na medida que o entende como ente prioritariamente
legislador e não mais jurisdicional.44 Deve ser ressaltado, entretanto, que isto não
implica considerar BODIN um autor propriamente modemo, haja vista que apesar de
sua construção teórica convergir para a racionalização jurídica, na medida que ressalta
o caráter centralizador e administrativo do Estado, o autor não consegue desligar-se da
transcendência. Georg JELLINEK propõe que o conceito de soberania não alcança sua
maior expressão em BODIN, mas em Thomas HOBBES, justamente porque sua teoria
Op. cit.9p. 129.
42
ELIAS, Norbert. O processo civilizador - formação do Estado e civilização. Tradução de Ruy
Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, v. 2, 1993, p. 225.
43
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 124.
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mantém a crença na qual o soberano está obrigado pelas leis divinas e pelas leis
naturais.45
A teoria de HOBBES, e também as de LOCKE e ROUSSEAU, foram muito
importantes para o desenvolvimento do Direito legal como instrumento de
legitimação.46 O objeto do Direito natural racionalista/ característico dos séculos XVII e
XVIII, era a criação de uma "boa ordem", extraída da observação da natureza. Surge a
partir daí uma nova racionalidade, que visa incessantemente a conquista da
universalidade, utilizando-se para isto da racionalização e da sistematização. Com esta
finalidade, verifica-se um retomo aos princípios da filosofia e do próprio Direito. A
conseqüência histórica desta mudança de paradigma foi o surgimento de um
ordenamento jurídico que passou a ser entendido como uma estrutura hierarquizada,
neutra e estática.47
Mas é somente a partir da ruptura que tem como marco a Revolução
Francesa que a Lei firma-se como paradigma de legitimidade e que se pode começar a
antever o princípio constitucionalista da contemporaneidade.48 Para Max WEBER, o
Estado não pode ser definido por seus fins, mas por seu meio, a força física; que,
todavia, é usada legitimamente, em regime de monopólio.49 A formação do Estado
modemo implicou uma concentração evolutiva de poder, ou seja, uma apropriação dos
44
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 23.
45
JELLINEK, Georg. Teoria General dei Estado. Mexico: Continental, 19S8, p. 370. De toda sorte,
segundo CANOTILHO, “quem quiser uma compreensão de algumas ‘palavras viajantes’ da modernidade política,
como soberania, poder, unidade do Estado e lei, não poderá ignorar o relevantíssimo papel de autores como Bodin
e sua obra Les Six Livres de la République (1576) ou Hobbes e o seu famoso livro The Leviathan (1651).” C£:
CANOTILHO, José Joaquim Ganes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4 ed., Coimbra:
Almedina, 2000, p. 54.
46
Interessante notar que os três pensadores, contribuindo para o que viria ser o “triunfo jurídico”, já
anteviram a questão que residiria no apogeu de sua crise. Segundo SANTOS, “Hobbes, Locke e Rousseau
anteciparam, cada qual a seu modo, a antinomia entre universalidade desta paradigma político-jurídico e o mundo
particularista em que ele irá ser aplicado, uma sociedade progressivamente dominada pelo capitalismo, pelas
divisões de classe e por extremas desigualdades. As ‘soluções’ para esta antinomia que os três oferecem são muito
diferentes. Rousseau ataca-a frontalmente, recusando separar a liberdade da igualdade e deslegitimando as
desigualdades sociais com base na propriedade. Hobbes suprime ou oculta a antinomia, reduzindo todos os
indivíduos a uma situação de extrema e idêntica impotência perante o soberano. Finalmente, Locke acolhe a
antinomia, sem se exceder em consistência, através de uma justificação que legitima, simultaneamente, a
universalidade da ordem político-juridica a as desigualdades de propriedade. Cf.: SANTOS, Boaventura de Sousa.
A critica da razão indolente - contra o desperdício da experiência. Op. cit., p. 138.
47
Segundo SANTOS, em decorrência do trabalho dos pandectistas, como Savigny. Cf.: SANTOS,
Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência. Op. cit., p. 123.
48
Para GOYARD-FABRE, o princípio constitucionalista retrataria um terceiro momento na relação entre a
racionalidade e o Estado. O primeiro seria o “momento pragmático” (MAQUIAVEL); o segundo, seria o
“momento racionalista-calculista” (HOBBES); e, finalmente, o terceiro, seria o “momento do humanismo
jurídico”. Cf.: GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 59.
49
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, p. 97.
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meios como os de administração, comunicação, atendimento, transporte, polícia e
guerra. Um verdadeiro monopólio da dominação, realizado através da centralização,
da despersonalização e da burocratização, cujo desenvolvimento é iniciado na prémodemidade, através da ação dos príncipes.50 Na análise weberiana de Julien
FREUND, "a característica essencial do novo movimento é renunciar ao mesmo tempo
ao empirismo e a casuística, ao cuidado puramente didático e ao conselho moral, para
aumentar a lógica e a racionalidade interna do direito sem excluir os elementos
extrajurídicos". Tudo isso em nome da previsibilidade jurídica, artigo muito valioso
para a consolidação da modernidade, e particularmente ligado "às necessidades de
segurança da sociedade burguesa",51 cujos interesses ensejaram de forma paulatina o
triunfo do pensamento positivista como uma idéia-força do período.
Na modernidade legal, o poder político passa a conseguir a adesão dos
cidadãos a partir de um formalismo positivista característico do pensamento científico
da época. A legitimidade, neste contexto, passa a ser um dado apriorístico,
independentemente dos resultados de sua ação, ou seja, o poder é "racionalmente
legitimado pelas regreis que definem as competências dos órgãos do Estado".52 A partir
do século XVIII, um verdadeiro culto foi dedicado à Lei, importando somente a
regularidade formal das decisões do aparelho do Estado. Intimamente ligado ao
fenômeno do desenvolvimento do capitalismo, e à sua exigência de segurança jurídica,
acabou por destacar-se o aspecto processual da política, a funcionalização do poder, a
especialização de tarefas governamentais e a inflação administrativa.53 Incluso no
paradigma ocidental, o Brasil incorporou de forma arraigada o positivismo, que
permeou o pensamento nacional em vários campos do saber, notadamente o Direito.
Sobre a incorporação positivista, é interessante a análise de Sérgio Buarque de
HOLANDA:
É possível compreender o bom sucesso do positivismo entre nós e entre outros
povos parentes do nosso, como o Chile e o México, justamente por esse repouso
que permitem ao espírito as definições irresistíveis do sistema de Comte. Para
seus adeptos, a grandeza, a importância desse sistema prende-se exatamente à
sua capacidade de resistir à fluidez e à mobilidade da vida. É realmente
50
Sobre o assunto, ver: DREIFUSS, Renè. Política, poder,Estado e força: uma leitura de Weber. 2ed.,
Petrópolis: Vozes, 1993, p. 26 e ss.
51
Conforme bem lembrado por Tércio Sampaio FERRAZ.Cf.:FERRAZ, Tércio Sampaio. FunçSo social da
dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, p.72.
52
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 280.
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GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 282.
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edificante a certeza que punham aqueles homens no triunfo final das novas
idéias. O mundo acabaria irrevogavelmente por aceitá-las, só porque eram
racionais, só porque a sua perfeição não podia ser posta em dúvida e se
impunha obrigatoriamente a todos os homens de boa vontade e de bom senso.54
Através de Hans KELSEN, o Direito legal no século XX chegou ao apogeu
positivista. Segundo sua teorização, o critério de legitimidade do Estado não reside em
ideologias ou valores, mas sim na legalidade, ou seja, na sua conformidade hierárquica
constitucional.55 A Teoria Pura do Direito implicou a tentativa de adoção de uma
concepção depurativa da Ciência do Direito, que o afastava de forma contundente dos
juízos concernentes à moral e à eficiência.56 Todavia, a exacerbação formalista acabou
por provocar sérias contradições no sistema. Como bem colocado por Julien FREUND:
O formalismo permanece, pois, ambíguo, apesar de todas as especificações. É
que a vida não se deixa encerrar no quadro das prescrições jurídicas abstratas.
Quaisquer que sejam as intenções dos juristas, quando eles preconizam, por
exemplo, a doutrina do direito livre, segundo a qual o direito não deve ser
aplicado, mas sim criado pelo juiz, ou então quando pretendem achar um
escalão objetivo de valor, que situaria finalmente em um mesmo plano um
direito alfandegário e o poder patemo, parece não haver senão uma conclusão
capaz de constituir a unanimidade nas atuais condições: a coerência
absolutamente lógica e sistemática do direito é uma ficção, porque não existe
teoria jurídica pura e sem falhas.57
Katie ARGÜELLO esclarece que mesmo WEBER já apontava que o
predomínio de um Direito racional formal, a despersonalização das relações sociais, o
refinamento da técnica e do cálculo, bem como o aumento da importância do
conhecimento especializado, característicos do processo de racionalização, não
implicam, de forma necessária, em um aumento de bem-estar da humanidade.58 A
partir destas colocações, a contrario sensu de WEBER, é possível aduzir que a
legitimidade baseada na sua confusão com a legalidade não se sustenta como um
sistema real, mas sim, exclusivamente simbólico. Sérgio CADERMATORI analisa a
34
Pergunta-se o autor: “Não existira, à base dessa confiança no poder milagroso das idéias, um secreto
horror à nossa realidade?”. Cf.: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 24 ed., Rio de Janeiro: José
Olympio, p. 117 e 118.
55
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 2 ed., São Paulo: Martins
Fontes, 1987, p. 20 e ss.
s6
Escapa dos objetivos da análise o aprofundamento no tema do positivismo jurídico, que por certo é muito
mais rico e complexo do que da forma que ora dele se explana. Solve o assunto, ver: KELSEN, Hans. Op. cit.
57
FREUND, Julien. Op. cit., p. 192.
58
ARGÜELLO, Katie. O ícaro da modernidade - direito e política em Max W eber. São Paulo:
Acadêmica, 1997, p. 15.
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questão refletindo a perversidade de um sistema eminentemente positivista, pois se a
legitimidade passa a ser vista apenas como legalidade e sua efetividade no sistema, há,
ainda que inconscientemente, um retomo à uma espécie de legitimação com base na
força.59 Vem, à tona, portanto, a crise do Direito Legal, decorrente da deformação das
categorias da racionalidade que forjaram o Direito modemo. GOYARD-FABRE
descreve esta crise mediante a identificação de dicotomias pontuais: o idealismo é
acusado de utopia; a discursividade do Direito é confundida com a sistematização dos
códigos; o contrato social passa a ser entendido como uma armadilha metafísica; as
regras constitucionais são taxadas de irrealistas e abstratas; a coerção legal acaba
reduzindo-se a um mecanismo eficaz de opressão; e a vontade geral é reduzida ao
mito. 60 Esta circunstância demonstra uma das manifestações do paradoxo descrito por
Octavio IANNI, no qual "a marcha da racionalização caminha de par-em-par com a
alienação, uma e outra determinando-se reciprocamente."61
Principalmente nos Estados ditos "em desenvolvimento", para não falar
nos absolutamente subdesenvolvidos, o governo per leges, que age por normas,62 a fim
de concretizar a exigência de igualdade através da configuração de um tratamento
geral e abstrato, de uma negativa da arbitrariedade e do incremento dos direitos
humanos, na realidade, acaba por demonstrar uma dificuldade insuperável de
atendimento aos seus postulados em favor de uma perene desigualdade. De acordo
com Luigi FERRAJOLI, o modelo jurídico contemporâneo, "embora atuando como
parâmetro de legitimidade do sistema, não passa de um instrumento de mistificação
ideológica, considerando-se a sua ausência de efetividade."63 A justificativa para a
existência do sistema legal passa a ser, então, de forma exacerbada, sua função
eminentemente simbólica. É neste contexto que se pode afirmar que o Direito legal,
ainda que racional e formal, da mesma forma que outrora a moral e a eficiência, foi
transformado, segundo expressão de Gladston MAMEDE, em um "mito social":
59
CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade - uma abordagem garantista. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1999, p. 98.
60
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 439.
61
E explica: “...em escala crescente, as conquistas da ciência são traduzidas em técnicas de produção e
controle social, conforme o jogo das forças sociais, segundo as estruturas de dominação e apropriação
prevalecentes. Esse é o contexto em que os desenvolvimentos da ciência, traduzidos em técnicas, aprofundam e
generalizam as mais diversas modalidades de alienação, do pauperismo à mutilação.” Cf.: IANNI, Octavio.
Teorias da globalização. 5 ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 230.
62
CADERMATORI, Sérgio. Op. cit., p. 18.
63
FERRAJOLI, Luigi. Derecho e Razón - Teoria dei Garantismo Penal. 3 ed., Traducción de Perfocto
Andrés Ibánez e outros. Madrid: Editorial Trotta, 1998, p. 853.
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Dois elementos conceituais devem ser destacados na mitologia do discurso
jurídico: "direito" (enquanto respeito, garantia, faculdade) e "justiça". Presentes
na ideologia condicionante, estes conceitos tendem a criar uma limitação aos
impulsos de contestação mais extremados, fazendo com que ao súdito do Estado
pareça absurda a completa negação do conjunto normativo estatal (ainda que se
constate toda uma cultura de pequenas transgressões). A estrutura de Estado,
como subproduto do discurso social condicionante, ainda conota (e, em certos
âmbitos, denota) segurança, estabilidade, garantia de um respeito mínimo ao
que se considera justo (além de outros mínimos, como "desenvolvimento",
"progresso", e afins). 64
Ressalta, neste ponto, a caracterização de Marcelo NEVES, ao estudar o
fenômeno da constitucionalização simbólica. De forma bastante simplificada, poder-seia dizer que o autor propõe dois sentidos básicos para o fenômeno constitucional
simbólico: o negativo, que significa a falta de concretização do texto constitucional;
quando ele não corresponde a uma normatividade concreta; e o positivo, que significa a
produção de efeitos relevantes para o sistema político, ou seja, possui um papel
político-ideológico, do qual decorre a construção de um "constitucionalismo aparente",
que consiste em uma representação ilusória em face à realidade constitucional, na qual
é imunizado o sistema contra outras alternativas políticas .65
A controvérsia a respeito da utilização do Direito legal como instrumento
simbólico de legitimação do Estado é grande, todavia, o mais interessante, no
momento, é verificar que o mito está sendo contestado pela ausência de eficiência. Na
ótica de CADERMATORI, isto ocorre porque "o aspecto simbólico não está associado
com um desempenho eficiente e generalizado do Estado diante das carências da
população". E, em assim sendo, o mito jurídico moderno encontra-se em um estágio de
redução de seu potencial simbólico legitimador:
Contraditoriamente, portanto, embora a constitucionalização simbólica, presente
basicamente no Estado periférico, tenha a função ideológica de promover a
confiança no Estado ou no Governo (em sentido amplo), servindo-lhes como
fórmula de representação retórica e álibi, ela pode converter-se, em casos
extremos de discrepância entre o texto e a realidade constitucionais, num fator
de promoção de desconfiança na própria figura do Estado.66
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MAMEDE, Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate referenciado pela animalidade
e pela cultura. 2 ed., Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 138.
65
NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 83.
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CADERMATORI, Sérgio. Op. cit., p. 110.
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Percebe-se que, em casos como o brasileiro, vive-se realmente uma
situação de extremo descompasso entre a dicotomia tão bem lembrada por Ferdinand
LASSALE, entre o disposto na Constituição e a realidade constitucional.67 O
ordenamento, seja por seu viés jurídico, seja por seu viés político, não pode ser somente
formalmente correto, mas também deve respaldar-se pela aplicação de valores e
princípios, justamente porque seu caráter simbólico não resiste ao absoluto
descompasso entre o sistema jurídico e os anseios populares. Todavia, esta forma de
dominação eminentemente simbólica é contumaz, conforme descreve Eros Roberto
GRAU:
A Constituição formal, em especial enquanto concebida como meramente
programática - continente de normas que não são normas jurídicas, na medida
em que define direitos que não garante, na medida em que esses direitos só
assumem eficácia plena quando implementados pelo legislador ordinário ou por
ato do Executivo -, consubstancia um instrumento retórico de dominação.
Porque esse o seu perfil, ela se transforma em mito.68
E na medida em que se toma inconteste a falta de valores e princípios
como reais direcionadores de conduta, a crença coletiva necessária para respaldar o
sistema está cada vez mais reduzida. A estabilidade social que vem sendo garantida
pelo discurso jurídico, que não é tomado como um mecanismo de concretização de uma
realidade, mas sim de dominação através da postergação perene do real, através da
utilização de promessas como meio de alheação social, já não mais é facilmente
conquistada. Cada vez mais, exsurge na mentalidade popular contemporânea o ideal
de eficiência como fundamental nas relações entre indivíduos e, principalmente, como
um escopo do Estado. E, neste substrato teórico-prático, a flexibilização da Lei parece
cada vez mais plausível, quando não absolutamente imprescindível.
A complexidade do paradigma moderno reside no fato de que podem ser
verificadas duas frentes de problemáticas. A primeira, refere-se ao fato de que o direito
é, simultaneamente, uma manifestação de consentimento e um a manifestação de poder.
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LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 5 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
68
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1998,
p. 24. Um sentido mais otimista pode ser verificado na ótica de Marcelo NEVES: “As normas programáticas
seriam, pois, normas de eficácia limitada, não servindo à regulação imediata de determinados interesses, mas
estabelecendo orientação finalística dos órgãos estatais”. Sendo assim, não respondem às tendências presentes nas
relações de poder, ao contrário, importam em transformação social e política. C£: NEVES, Marcelo. Op. cit., p.
102.
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A segunda, diz respeito à presença de uma inafastável autonomia entre o
universalismo do paradigma político-jurídico e o particularismo do mundo no qual ele
será aplicado (dominado pelo capitalismo). De toda sorte, esta tensão entre regulação e
emancipação é fruto de uma grande ansiedade de justificação do poder não resolvida
pela modernidade,69 até porque, como anota Alain TOURAINE, "a força libertadora da
modernidade enfraquece à medida em que ela mesma triunfa".70

1.2.3 Pós-modemidade e o retomo ao irracional - a eficiência
contra-ataca
O que é o pós-modemo? Jair Ferreira dos SANTOS procura responder
esta pergunta como quem "caça um fantasma".71 Segundo o autor, nas artes, o termo
implica uma contraposição à fase modernista, localizada entre os anos de 1900 e 1950.72
Todavia, para as ciências em geral tem tuna conotação específica, mais adequada à
caracterização não, em termos exatos, de uma nova fase, mas sim de uma crise,73 na
medida em que um paradigma de época somente pode ser identificado após o seu
tempo.74 Feita esta ressalva, cumpre salientar que, em geral, o senso comum toma a
pós-modemidade como um novo tempo, ainda que simbolicamente, ainda que
nebulosamente. E é interessante que assim seja identificada, para fins instrumentais,
considerando-se que

através

da

expressão é

possível

congregar

elementos

característicos do período vivido na atualidade. O que não se pode negar é a tentativa
69
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 139.
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TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 4 ed., Tradução de Elia Ferreira Edel. Petrópolis: Vozes,
1997, p. 99.
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A mesma metáfora é usada por Alain TOURAINE. Cf.: TOURAINE, Alain. Op. cit., p. 13.
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SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. 4 ed., São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 7. Cumpre
salientar que Jean-François LYOTARD remete-se a um tempo precedente: “A palavra [pós-modema] é usada, no
continente americano, por sociólogos e críticos. Designa o estado da cultura após as transformações que afetaram
as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX.” C£: LYOTARD, JeanFrançois. A condição pós-moderna. 6 ed., Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio,
2000, p. xv.
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Apesar da observação de Simone GOYARD FABRE de que nas sociedades democráticas ocidentais tomou
um extraordinária extensão o conceito de crise, acredita-se que a sua idéia, ainda que vaga, traduz de forma
apropriada a noção de ruptura paradigmática ou de dificuldade de sustentação dos postulados de conhecimento de
um dado campo. C f: GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 295.
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Pois, historicamente, o homem de sua época não tem a capacidade de auto-avaliar seus sentidos. Segundo,
CASSIRER: “Pensar que uma Filosofia pode transcender a sua época é tão insensato como supor que um homem
se pode subtrair ao tempo em que vive”. C f: CASSIRER, Emst. O mito do Estado. Op. cit., p. 313.
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de ruptura com o momento anterior. Jean-François LYOTARD refere-se à "condição
pós-modema" como sendo aquela que se caracteriza "pela incredulidade perante o
metadiscurso

fÜosófico-metafísico,

com

suas

pretensões . atemporais

e

universalizantes",75 que se apresenta como a característica fundamental do processo de
racionalização vivido na modernidade.
A noção de pós-modemidade está em constante transformação, não
admitindo uma padronização conceituai, nem representando um conjunto bem
delimitado de idéias.76 Mas algumas características podem ser identificadas, na medida
em que encontrariam aceitação em grande parte dos pensadores de diferentes campos
do saber. A primeira e mais robusta delas, sem dúvida, é o niilismo.77 A fragmentação
da vida em signos, imagens, dígitos, ícones, faz com que aparentemente tudo seja "leve
e sem substância como um fantasma".78 Na síntese de Octavio IANNI sobre as
características da pós-modemidade, seria possível identificar este niilismo como uma
mentalidade propiciadora de alguns fenômenos como: a troca da experiência pela
aparência; do real pelo virtual; do fato pelo simulacro; da história pelo instante; do
território pelo dígito; da palavra pela imagem. Ou seja, declinou a razão e soltou-se a
imaginação, provocando, primeiro, a "morte do espaço", em uma circunstância na qual
tudo se fragmentou; e, segundo, a "morte do tempo", em razão da possibilidade de
permanência do pós-moderno e do pré-modemo, simultaneamente, na própria
modernidade (o que certamente só é possível através do abandono da razão).79 Nesta
75
LYOTARD, Jean-François. Op. cit., p. viii. No mesmo sentido, assevera Octavio IANNI que há um
redimensionamento entre o espaço e o tempo, mediante a firmaçâo de outros horizontes de historicidade e
territorialidade. Cf.: IANNI, Octavio. Op. cit., p. 209.
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ótica, o homem "não precisa mais ser colocado na 'massa' para ser controlado". O
indivíduo é condicionado com a preservação de sua liberdade e direitos da
individualidade, pois este é o método mais eficaz na medida em que dissimula a
dominação.80
A ausência de valores e sentidos, característica da apologia ao "nada" ou
"quase-nada", é sentida de forma contundente mediante o retomo da eficiência, nesta
feita, como "valor absoluto", em substituição à Lei, que, na qualidade de idéia-força
legitimadora, apresenta-se agonizante. Ainda que, na visão de Jair SANTOS, para se
legitimar, além da eficiência econômica, o sistema mantenha em cena velhos valores e
instituições (como pátria, democracia, história, família, religião), como "puros
simulacros". 81 Segundo LYOTARD, a legitimação da pós-modemidade "em matéria de
justiça social e de verdade científica seria a de otimizar as performances do sistema, sua
eficácia."82 Seria uma espécie de legitimação pelo fato; pelo resultado, como bem
colocado por Simone GOYARD-FABRE:
No lugar do sistema dos valores tradicionais, instalou-se o jogo da concorrência,
irracional, pluralista, individualista, até mesmo egoísta e sempre implacável.
Sobretudo, a ideologia da eficácia, portanto o utilitarismo, engendra uma
desintegração axiológica: o universalismo racionalista do Iluminismo e a herança
moral do cristianismo perderam seu sentido.83
Nos primórdios da modernidade, o Estado racional buscou um atenuante
à problemática da falta de segurança, caraterística do subjetivismo pragmático; na
tentativa de recuperação da legitimidade perdida, encontrou um novo mito: a Lei. Ao
lado da eficiência, o direito legal passou a ser, então, o meio simbólico de aferição da
legitimidade. Entretanto, na contemporaneidade, este instrumental não mais satisfaz,
ampliando-se o déficit de legitimidade, haja vista que a eficiência aparenta estar
novamente só. A Lei, que inicialmente surge para colaborar com a exigência eficientista
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do Estado racional, o qual deve buscar a satisfação da vontade dos cidadãos, agora é
julgada culpada, justamente pelo seu fracasso em conferir legitimidade a um ente que,
em seu apogeu, é considerado ineficiente.
Uma análise pós-moderna da questão da crise do paradigma de
legitimação jurídica pode ser realizada justamente a partir da sua desestruturação como
Direito posto em face da adoção de um novo modelo, fundado em um sistema de
resultados, ou seja, pautado pela exigência de eficiência.84 Afirma-se que o Direito legal
é ineficiente, mas não são buscadas soluções para promover a sua eficiência. Ou seja,
para resolver o problema, abandona-se o sistema legal e o próprio Direito, rumo a um
paradigma a ele externo, no qual não interessa a eficiência normativa, porque busca-se
diretamente a eficiência, ainda que não através da norma. A eficiência passa a ser, desta
forma, um objeto puro a ser conquistado. Todavia, esta pureza não é plena, porque sua
desvinculação ao Direito é acompanhada por uma íntima ligação com o utilitarismo
econômico. A figura do governo sub lege é relativizada.85 O poder passa a não precisar
ser exercido mediante formas e procedimentos preestabelecidos; o próprio conteúdo do
poder, antes essencialmente limitado pela Lei, assume grande independência.
LYOTARD afirma que, nesta circunstância, "o poder legitima a ciência e o direito por
sua eficiência, e esta por aqueles. Ele se auto-legitima através de um sistema regulado
sobre a otimização de sua performance" .86
Observe-se que a pós-modemidade vem oferecer um a resposta até certo
ponto pré-modema ao problema: a eficiência auto-satisfativa, cujo valor é intrínseco;
retoma-se ao problema inicial da legitimação moderna, com a novidade de que o novo
mito, da eficiência como valor autônomo, adquire uma real potencialidade
legitimadora, ainda que abdicando da moral e do Direito. Todavia, cabe perguntar: não
seria este (o afastamento ético-axiológico) o grande defeito do mito jurídico moderno,
que implicou a sua despreocupação com a efetividade (eficiência) do sistema,
acarretando a sua insuficiência legitimatória? Acredita-se que sim, e em assim sendo, o
paradoxo é suficiente para escancarar o caráter mitológico de um projeto eficientista.
84
Não é possível deixar de registrar que outros fatores têm influência sincrônica sobre o fenômeno, como,
por exemplo, a tão notária crise interna da razão, que deixará de ser analisada em firnção da delimitação
metodológica proposta. Sobre o assunto, GOYARD-FABRE pondera que “a crise de legitimidade política moderna
provém do feto de que a ‘razão se autodestrói ao sacrificar sua universalidade”. Ela se fragmenta em “uma
pluralidade de idéias, crenças, interesses ou valores que fendem e minam o edifício do direito público”. Cf.:
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 298.
85
Sobre a figura do governo sub lege, ver: CADERNATORI, Sérgio. Op. cit., p. 23.
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Todavia, a modernidade permitiu que este projeto prosperasse, haja vista que
"promovidos pela rápida conversão da ciência em força produtiva, os critérios
científicos de eficiência e eficácia se tomaram hegemônicos, ao ponto de colonizarem
gradualmente os critérios racionais das outras lógicas em ancipatórias".87
Mas se é aparentemente tão fácil identificar o caráter ideológico do
paradigma em ascensão, como pôde o valor eficiência adquirir, neste início de século,
tamanho prestígio? A única explicação está na volta ao irracional; os cidadãos passam a
crer que seu destino (seu papel no mundo) está previamente traçado.88 Neste contexto,
a flexibilização do direito legal é resultado inexorável do processo sócio-evolucional. E
aqui apresenta-se um interessante paradoxo: a eficiência pós-modema difere da
protomodema justamente porque esta surgiu no processo de racionalização do mundo
e, na atualidade, vê-se o fenômeno inverso. O que não desaparece é o cunho simbólico,
notadamente na sua característica ideológica de normalização social, afinal "o
conformismo não é mero acidente, uma fraqueza lamentável das sociedades industriais
desenvolvidas, mas sim uma condição necessária ao seu funcionamento." 89
Na passagem "do princípio filosófico" à "experiência jurídico-política",
ocasionada pela adoção da perspectiva eficientista, Simone GOYARD-FABRE identifica
dois efeitos "flexibilizadores". O primeiro consistiria na sobreposição perante o sistema
jurídico do "princípio da subjetividade", ou seja, o Direito Público passa a ser oprimido
pela premência de casos particulares. "O rigor do direito objetivo e a generalidade da
lei são gravemente ocultados. A lógica empírica do pragmatismo jurídico-político vem
rebater a lógica racional do aparelho legislativo". Já o segundo, compreenderia um
equívoco hermenêutico, pois o Direito, ao invés de sintetizar ordem e liberdade, acaba
por colocá-las em oposição. O resultado desta inversão seria um irracionalismo que
acarreta a dissolução do Direito posto. Segundo a autora, "o efeito normativo do direito

LYOTARD, Jean-François. Op. cit., p. 84.
87
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 51.
88
Já fez parte do senso comum os seguintes pensamentos: “os excluídos sempre assim o foram e sempre vão
ser”, “as elites sempre vão dominar o mundo”, “os políticos são todos corruptos e assim sempre vão ser”, “o
capitalismo é um sistema econômico irreversível, pois foi o vitorioso da história”; “a globalização é -caminho sem
volta”; “o liberalismo sempre foi e sempre vai ser o sistema natural condutor da economia”; “o neoliberalismo é
resultado inevitável da evolução natural do Estado”; ou ainda, o já femoso: “a história acabou”.
89
GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia - um ensaio profundo e visionário sobre o próximo
milênio. Tradução de Howard Maurice Johnson e Amaury Temporal. 2 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999,
p. 83.
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fica tão diluído que a obrigatoriedade some diante das considerações de
oportunidade" -90
Na análise pós-modema, embora não-eficientista, de Boaventura de Sousa
SANTOS, a absorção do Direito pelo Estado moderno é contingente (teve um início
histórico e há de ter um fim). Isto ocorre porque, na realidade, o Estado nunca deteve o
monopólio da normalização social (em função da presença de leis sistêmicas
supranacionais, ordens infra-estatais locais, etc.). Segundo o autor, deve-se assumir a
existência destas diferentes ordens estabelecidas sociologicamente, que manifestam um
caráter pluralista. O Estado pode ser pensado separadamente do mundo jurídico, ainda
que se reconheça a centralidade do Direito estatal, o que conduz imediatamente a
questão de saber-se qual será o fundamento que substituirá o Direito estatal, ou ao
menos aplacará sua determinância, como fundamento do Estado.91 E ainda, resta saber
se a opção trará conseqüência positivas ou somente complicará o problema já existente.
A proposta de Boaventura SANTOS é contra-hegemônica, pois seu pós-modemismo
tem um fundamento ético-cultural.92 Todavia, é possível argumentar se sua teorização
não se presta a justificar os constantes ataques ao Direito posto. Sobre a questão, merece
registro a posição de Alain TOURAINE, que tece críticas severas ao culturalismo,
colocando-o nos mesmos termos que o próprio economicismo:
Esta afirmação [de que o sujeito e o sistema não são universos separados] traz
em si a crítica do culturalismo e do economicismo que certamente correspondem
à decomposição presente da idéia de sociedade, mas que são igualmente
incapazes de dar conta das análises do outro, o que arruina qualquer esforço
para construir um pensamento social de conjunto, particularmente para
compreender as relações entre um norte economicista e um sul culturalista. 93
Sem necessidade de que se tome uma posição quanto à divergência, cabe
salientar que, se o elemento trazido pelo paradigma pós-modemo for a eficiência, ou
seja, a política de resultados acompanhada por um "direito flexível" 94 ou ainda um
"direito reflexivo",95 aparentemente a crise de legitimação só tende a ampliar-se.
90
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 353.
91
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 169 e ss.
92
Sobre a teoria pós-modema de Boaventura de Sousa SANTOS, ver: SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela
mão de Alice - o social e o político na pós-modernidade. Op. cit.
93
TOURAINE, Alain. Op. cit., p. 377.
94
Expressão de Jean CARBONIER e que privilegia as soluções “negociadas e renegociadas” no campo
jurídico, em detrimento das regras apriorísticas. Sobre o assunto, ver: WALD, Amold. Novas tendências do direito
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São claros os mecanismos de elaboração dos paradigmas que envolvem o
advento de um novo mito legitimatório. Certamente que um deles repousa no
nascimento de uma nova linguagem, própria do modelo recém criado, e que se
apresenta como algo incompatível com a novidade rapidamente propagada. São
cunhadas novas palavras, ou conferidos novos sentidos e significações àquelas já
conhecidas. Expressões como globalização, gerencialismo, eficiência, social-liberalismo,
terceira-via, e, ainda, aquelas somente expressas na "língua oficial", como internet,
accontability, public Utilities, inputs e outputs, entre tantas outras, passam a ser

mundializadas, criando uma espécie de "código esperanto" da comunicação sóciopolítica pós-modema.96 É curioso como o modelo de manifestação dos mitos políticos
identificado por CASSIRER vem se confirmando historicamente. 97 Sobre o assunto,
merece citação o comentário de Pierre BOURDIEU:
Outro pressuposto importante é o léxico comum que nos invade, que
absorvemos logo que abrimos um jornal, logo que escutamos o rádio, e que é
composto, no essencial, de eufemismos. Penso que os senhores não terão
dificuldade em achá-los. Por exemplo, na França, não se diz mais "patronato",
diz-se "as forças vivas da nação"; não se fala mais de demissões, mas de "cortar
gorduras", utilizando uma analogia esportiva (um corpo vigoroso deve ser
esbelto). Para anunciar que uma empresa vai demitir 2.000 pessoas, fala-se do
"plano social corajoso da Alcatel". Há também todo um jogo com as conotações e
administrativo: a flexibilidade no mundo da incerteza. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Renovar, n° 202, out./dez., 1995, p. 43-47.
95
Expressão de Gunther TEUBNER e que se refere ao abandono do Direito formal característico do Estado
moderno regulador para um Direito voltado para os procedimentos com vistas à realização de fins. A racionalidade
toma-se, neste contexto, “facilitativa”, em razão de sua busca pela autonomia em face do sistema jurídico
(contribuindo para integrar os sub-sistemas sociais). Sobre o assunto, ver: REICH, Norbert. Intervenção do Estado
na Economia - reflexões sobre a pós-modemidade na teoria jurídica. Tradução de Fernando Herren Aguillar.
Cadernos de direito Econômico e empresarial - Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais,
n° 94, abr.-jun., 1990, p. 266.
96
Sobre o assunto, é interessante o comentário de CHANLAT sobre a sociedade que ele denomina
“managerial”: “inicialmente, do ponto de vista lingüístico, pode-se fecilmente observar o quanto as palavras
gestão, gerir e gestor fezem parte do linguajar utilizado em nossas comunicações cotidianas correntes. Em seguida,
do ponto de vista da organização, pode-se notar o quanto as noções e os princípios administrativos originário da
empresa privada - eficácia, produtividade, performance, competência, empreendedorismo, qualidade total, cliente,
produto, marketing, desempenho, excelência, reengenharia, etc. - invadiram de forma absoluta as escolas,
universidades, hospitais, administrações públicas, serviços sociais, museus, teatros, associações musicais e
organizações sem fins lucrativos.” C£: CHANLAT, Jean-François. Ciências sociais e management reconciliando o econômico com o social. Tradução de Ofélia de Lanna Sette Tôrres. São Paulo: Atlas, 2000, p.
16.
97
Assim retratou o autor a manifestação do mito político na linguagem quotidiana: “Se estudarmos os
nossos modernos mitos políticos e o uso que deles têm sido feito, encontramos neles, para nossa grande surpresa,
não só uma alteração de todos os nossos valores éticos, mas também uma transformação da feia humana. (...)
Foram cunhadas novas palavras, e mesmo as antigas são usadas em sentido novo; sofreram uma profunda mudança
de significado. Essa mudança de significado provém do feto de que as palavras que eram outrora usadas num
sentido descritivo, lógico, ou semântico são agora palavras mágicas destinadas a produzir certos efeitos e a
despertar certas emoções.” C£: CASSIRER, Emst. O mito do Estado. Op cit., p. 301.
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as associações de palavras como flexibilidade, maleabilidade,
desregulamentação, que tendem a fazer crer que a mensagem neoliberal é uma
mensagem universalista de libertação.98
Este conjunto de crenças, apresentado e utilizado racionalmente, faz
emergir a função simbólica do mito, como justificador da realidade política; o que foi
apresentado na modernidade por vezes de forma branda, por vezes de forma voraz
(como pode ser verificado através do lapso totalitário nazista), renasce na pósmodemidade, após um breve período de estabilidade, com traços de irresistibilidade,
característicos das formações sociais mais primitivas. E aí é que reside o maior perigo
da aparente incontestabilidade dos paradigmas que exsurgem no bojo da pósmodemidade: a sua altíssima racionalização, através de construções teóricas e
avaliações científicas. Segundo LYOTARD:
O horizonte deste procedimento é o seguinte: sendo a 'realidade' que fornece as
provas para a argumentação científica e os resultados para as prescrições e as
promessas de ordem jurídica, ética e política, pode-se vir a ser senhor de ambas
tomando-se senhor da 'realidade', o que as técnicas permitem Reforçando-as,
'reforça-se' a realidade, conseqüentemente, as chances de ser justo e de ter
razão.99
Aparentemente, o homem conquistou a verdade e, em assim sendo, pode,
realmente, acreditar no "fim-da-história", ainda que tal crença nada mais constitua do
que um novo mito, construído a partir da aparente formulação histórica de uma nova
representação, o "Estado Pós-modemo". Com efeito, o atributo do "consenso", tão
festejado na modernidade, toma-se despiciendo, na medida em que há resignação.
Segundo Boaventura SANTOS, tal fenômeno pode ser denominado de "desmitificação
do consenso". É por este motivo que a eficiência aparece com uma real e sem
precedentes potencialidade legitimadora. As idéias das classes dominantes se tomam
idéias dominantes:
O que é novo, no contexto actual, é que as classes dominantes se
desinteressaram do consenso, tal é a confiança que têm em que não há
alternativa às idéias e soluções que defendem. Por isso, não se preocupam com a
vigência da sua irrelevância e da inevitabilidade do seu fracasso. Com isto, a
98
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy
Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 44.
99
LYOTARD, Jean-François. Op. cit., p. 84.
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hegemonia transformou-se e passou a conviver com a alienação social, e em vez
de assentar no consenso, passou a assentar na resignação. O que existe não tem
de ser aceite por ser bom. Bom ou mau, é inevitável, e é nessa base que tem de se
aceitar.100
Não é sem razão que simbolicamente a pós-modemidade nasceu às 8
horas e 15 minutos do dia 6 de agosto de 1945. Com o crescimento da influência deste
paradigma, cada vez mais verifica-se o poder destrutivo da mentalidade niilista.
Sempre recorrendo a Friedrich NIETZSCHE, o pensamento pós-moderno visa a
desconstrução dos princípios e concepções do paradigma ocidental (razão, sujeito,
ordem, Estado), ao mesmo tempo que busca desenvolver e valorizar temas antes
considerados marginais, como o desejo, a loucura, a sexualidade, a linguagem,101 o
banal e toda sorte de descontinuidades.102 Perde importância o sistema constitucional
vigente,103 na medida em que não se presta mais para sustentar o regime democrático
ou mesmo o Estado de Direito, cuja relevância também pode ser discutida. Se os
homens perdem a esperança, não mais desejam a participação política e, em assim
sendo, não querem mais ser cidadãos, mas sim, buscam ansiosamente por serem
enquadrados como usuários ou clientes do Estado, concorrendo uns com os outros na
aldeia global, que não precisa necessariamente ser democrática, mas urge que se
apresente eficiente. O liberalismo, como sistema econômico, nada mais acaba por
consistir do que um mero reflexo da sociedade eminentemente individualista, na qual
àqueles que não têm competitividade só resta a desistência; afinal, o sistema lhes
responde: "é assim é que as coisas são". Realmente, no mundo irracional, vence o mais
forte:
Daí em diante, as certezas do üuminismo seriam abolidas e concluída a grande
história da racionalização do direito político. Ela ensejaria o 'pluralismo das
estratégias de poder', que, contra o direito, reabilitariam a força. O sistema do
direito ficaria debilitado e a única lei de nossas sociedades desumanizadas seria
100
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência,
Op. cit., p. 35.
101
SANTOS, Jair Ferreira dos. Op. cit., p. 82.
102
Neste passo não poderia ser deixado de mencionar, como exemplo maior do pensamento pós-moderno, a
historiografia foucaultiana. Sobre este pensamento, ver: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Op. cit.
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Ou , ao menos, é adotada uma nova postura, mais de acordo com o paradigma vigente, de caráter
notoriamente empírico-pragmático. Sobre o Direito Constitucional, é interessante notar o fenômeno que, segundo
José Joaquim Gomes CANOTILHO, já “virou moda” na Europa e que não tarda a chegar até o Brasil: os leading
cases. Neste sistema, a Constituição passa a ser aquilo que os “juizes” dizem que ela é, ou seja, “we are under a
Constituition but the Constituition is what the judges say it is”. Sobre o assunto, ver: CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 26.
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antijurídica, a ponto do culminar num perfeito aformalismo jurídico: ela seria a
de tuna concorrência de todos os instantes, portanto, de uma guerra
permanente, declarada ou latente. Não se pode levar mais longe a constatação
do fracasso da cultura moderna: ele atesta a derrota do pensamento." 104

1.2.4 A mentalidade eficientista e o niilismo democrático
Em tuna visão liberal, o legalismo é o principal traço funcional da
formação moderna do Estado, pois o governo deve não somente fazer as leis como
também a elas submeter-se (governo per lege e sub legé). Já em uma visão do
constitucionalismo social, o legalismo acabou sendo também marca indissociável do
Estado moderno, haja vista a sua função redistributiva, através do oferecimento de
prestações positivas aos cidadãos. Todavia, o Estado de Direito não se esgota no
legalismo, na medida em que também se caracteriza formalmente pelo princípio da
independência dos poderes e substancialmente pela observância e proteção dos direitos
fundamentais. Não há como dissociar os aspectos formais dos substanciais, pois ambos,
aglutinados, é que conferem legitimidade ao sistema.105 Sistema este que se completa
com a configuração do regime de governo do Estado de Direito: a Democracia, que
pode ser entendida, em uma "definição mínima", como uma contraposição a todas as
formas de governo autocrático, sendo caracterizada por reger-se por um conjunto de
regras, que estabelecem competências e procedimentos.*06 Ou ainda, segundo Friedrich
MÜLLER, "a idéia fundamental da democracia é a autodeterminação normativa do
povo", que é tido como instância de atribuição da legitimidade do Estado.107
Entretanto, esta formulação notoriamente moderna108 apresenta-se em
crise, ou, como prefere Norberto BOBBIO, está em "transformação", haja vista que
apesar dos problemas surgidos a partir no final do século, certamente que a
democracia, assim como a história, ainda não chegou ao fim.109 Ao contrário, a
104
GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit., p. 436.
105
FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 357.
106
Definição mínima extraída de Norberto BOBBIO. Cf.: BOBBIO, Norberto. EI futuro de la democracia.
Tradución de José F. Femandez Santillán. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 24.
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MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? - a questão fundamental da democracia. Tradução de Peter
Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 62.
108
Em contraposição à denominada “democracia dos antigos”, a “democracia dos modernos” tem como
principal aspecto diferenciador o seu caráter representativo. Sobre o tema, ver: BOBBIO, Norberto. Teoria geral
da política - a filosofia política e as lições dos clássicos. Op. cit., p. 375 e ss.
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“Uso el término “transformación” em sentido axiobgicamente neutro, sinatenerme a un significado
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modernidade recente incrementou ainda mais a noção de democracia protomodema,
mediante a incorporação ao Estado de um caráter social, fundado na concretização de
prestações positivas a fim de promover o bem-estar do povo (satisfação de seus
interesses e direitos).110 Assim descreve esta passagem o pensador italiano:
Pode-se dizer sinteticamente que a democracia tem por fundamento o
reconhecimento dos direitos de liberdade e como natural complemento o
reconhecimento dos direitos sociais ou de justiça. Devido a essa dupla
característica do reconhecimento, e correlata garantia e proteção, de direitos
individuais e direitos sociais, as democracias contemporâneas, renascidas depois
da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, foram denominadas ao mesmo
tempo liberais e sociais. Uma vez que os princípios de liberdade eram dados
como pressupostos, desenvolvendo-se no Estado democrático a partir do
reconhecimento dos direitos de liberdade para chegar ao reconhecimento dos
direitos sociais, falou-se de uma passagem da democracia liberal para a
democracia social.111
Jean-Marie GUÉHENNO afirma posição diversa de BOBBIO em sua obra
de caráter pessimista "O fim da democracia", onde aponta que o regime democrático
moderno carece de espaço no mundo globalizado. Não existiriam mais loci de
solidariedade nacionais em um mundo caracterizado pela fragmentação de interesses e
pelas disputas econômicas notoriamente individualizantes.112 O fim nas nações,113 em
razão da regionalização supraconstitucionalizante e o fim de política, em face da
premência econômica, entre outras tantas alterações paradigmáticas ocorridas nos
últimos tempos, ocasionou, segundo o autor, uma ruptura brusca no modelo de Estado,
fazendo com que, fatalmente, a democracia sucumba. Nas palavras de Wilson RAMOS
FILHO, "há uma incompatibilidade entre o tempo da democracia e o tempo de uma
economia globalizada".114
positivo o a tm negativo. Prefiro hablar em transformación más que de crisis, porque crisis hace pensar en un
colapso inminente; en el mundo, la democracia no goza de óptima salud, y por lo demás tampoco en el passado
pudo disfrutar de ella, sin embargo, no está al borde de la morte.” BOBBIO, Norberto. El futuro de Ia
democracia, Op. cit., p. 15.
110
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políticas no regime democrático: “o reconhecimento dos direitos fundamentais, que o poder deve respeitar; a
representatividade social dos dirigentes e da sua política; a consciência de cidadania, do fato de pertencer a uma
coletividade fimdada sobre o direito.” C f: TOURAINE, Alain. Op. cit., p. 345.
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Outra é a perspectiva de transformação apontada por BOBBIO, que
assevera ser para o regime democrático completamente natural estar em constante
mutação: "la democracia es dinâmica, el despotismo es estático y siempre igual a si mismo." 115
Não é possível discordar, entretanto, de que cada vez mais a legitimação dos poderes
do Estado Democrático de Direito depende de sua capacidade de expressar e satisfazer
as vontades e os interesses dos representados, o que o faz adquirir uma inafastável
característica utilitarista.116 Nesta ótica, a democracia torna-se valor demagógico; uma
fonte de legitimação de cunho ideológico e não real, considerando-se, inclusive, a
absoluta impossibilidade do alcance da legitimidade real no Estado racional. Torna-se
presente, então, a crise da representatividade política, cuja questão recorrente consiste
em saber até que ponto a democracia não é prescindível.
A simples fundamentação na regra da maioria, sem sombra de dúvidas,
não mais satisfaz. Celso CAMPILONGO adverte que "assumir o critério majoritário
como um instrumento inequivocamente democrático, sem o exame aprofundado de
suas diversas facetas, pode conduzir a erros graves".117 A democracia deve ser o
governo da razão, mas, conforme expressão de FÉDER, "isso não implica a tirania da
maioria".118Portanto, o exercício da vontade popular na moderna democracia não pode
se esgotar no sufrágio universal e no voto direto, secreto e igualitário. Pierre
BOURDIEU advérte que os demagogos muitas vezes se locupletam de uma "maioria
criada", para em um segundo momento, ajustar-se à pretensa "opinião popular".
Baseiam-se, então, em supostas expectativas daqueles chamados de "humildes",
oferecendo pensamentos simplistas {como os xenofóbicos, racistas, preconceituosos e
totalitários). O problema se agrava sobremaneira quando a maioria popular é
identificada mediante pesquisas ou "pela audiência", as quais são "cinicamente" são
identificadas como o veredicto democrático da maioria. Segundo o autor, na realidade,
somente prestam-se a "impor a vulgaridade e a baixeza" dos demagogos (tão
nitidamente percebida na violência simbólica praticada pelos meios de comunicação).
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Certamente, em nada isso aproxima-se de um conteúdo democrático, pois "não há
democracia verdadeira sem um contra-poder crítico".119
Como ressalta BOBBIO, a democracia não foi bem sucedida, tanto em
acabar com as oligarquias, quanto em promover uma real participação cidadã no seu
processo de construção.120 Apesar disso, parece apropriada a assertiva de François
CHÂTELET, de que esta crise "certamente a ameaça menos [a democracia] do que as
diversas tentativas doutrinárias que pretendem resolvê-la e se inscrevem no coração de
um longa reforma do Estado".121 Sendo assim, ressalvadas as críticas que certamente
podem ser levadas a efeito, a teoria da constante transformação de BOBBIO parece mais
acertada que a do "fim da democracia", haja vista que:
... jamás he olvidado la ensenanza de Karl Popper, de acuerdo con la cual, lo que
esencialmenie disitingue a un gobiemo democrático de uno no democrático es que
solamente en él primero los ciudadanos se pueden deshacer de sus góbemantes sin
derramamiento de sangre. Las frecuentemente ckuscas regias formales de la democracia
introdujeron, por primera vez en la historia de la técnicas de convivência, la resoludón
de los conflictos sociales sin recurrir a la violência. 122
A busca de democracia substancial, bem como o crescimento das
promessas do Estado de Direito, demandam o desenvolvimento de garantias capazes
de realizá-las. A partir desta problemática criada pela tríade direito-democracialegitimidade é que surgiu a teoria geral do garantismo, desenvolvida por Luigi
FERRAJOLI, cuja análise é interessante mais pelo seu diagnóstico da circunstância atual
do que pela sua pretensão normativa. CADERMATORI explica que a teorização de
FERRAJOLI propõe uma crítica a certas inclinações neo-absolutistas do Estado
contemporâneo, que somente enfraquecem a democracia. Atualmente, a perspectiva
eficientista acarreta uma situação de descodificação, deslegislaçãoe desregulação, como
se compusessem um fenômeno natural e inevitável.123
Recorde-se que existem duas questões centrais para a democracia inclusas
no problema da legitimação do Estado. A primeira, diz respeito à concretização dos
seus fins, principalmente no tocante às prestações positivas inerentes ao Estatuto de
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Direitos Humanos prescrito na Carta Magna; a Segunda, refere-se à legitimidade do
Direito, cuja crise repousa, por sua vez, em sua ineficiência. A confiança nas instituições
jurídicas não sobreviveu aos problemas do Estado Moderno em nações cujo
ordenamento normativo não conseguiu ter a efetividade almejada, o que colabora, de
forma determinante, à notória crise de legitimação do Estado. Segundo FERRAJOLI,
está na própria natureza deôntica dos valores a impossibilidade de serem
integralmente realizados (conotação utópica).124 A satisfação sempre é imperfeita,
parcial, relativa e contingente. Por isso, os valores do Estado de Direito conseguem ter a
vantagem de ser universais e imperecíveis, embora dando causa a uma estrutural
ilegitimidade jurídica da ordem vigente. As promessas dos níveis superiores não são
mantidas nos inferiores, possibilitando que o problema da ilegitimidade tome-se
patológico no caso de as normas ser tomarem totalmente inefetivas.125 Incrementa-se,
assim, a "precariedade e vulnerabilidade" do sistema positivo, na m edida em que as
expectativas do povo, sempre mais numerosas e complexas, são constantemente
frustadas pelos maus desempenhos dos governos.126
Mas quando se fala nas relações entre eficiência e Estado, certamente que
a problemática não reside somente na questão da inefetividade normativa e nem
mesmo é uma questão exclusiva dos países não-desenvolvidos. Na contemporaneidade,
em que cada vez mais se apresentam problemas de cunho mundial, ou ao menos que
afetam os Estados inclusos no paradigma ocidental de orientação ideológica, a crise do
Direito e sua complexa relação com a eficiência apresenta-se comum. A crise de
legitimidade decorre não somente da dificuldade de concretização da democracia real,
ou mesmo da ineficiência do sistema, mas sim da mentalidade niilista que assombra o
período de transição histórica vivenciado pelo ocidente.127
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Particularmente relevante, o niilismo democrático é observável quando se
toma corrente uma espécie de mito característico das crises políticas, o "mito do tempo
de antes". Segundo GIRARDET, o homem, nos momentos de insegurança, tende a
buscar refúgio no que antigamente sua memória lhe apresente como uma melhor
situação. Vem à tona "o sonho de que outrora fora melhor".128 Com sua função
retrospectiva, respaldada por uma nostalgia ingênua, este mito tem paralela função
prospectiva, por vezes muito perigosa. Concretamente, no caso da crise do princípio
democrático, este fenômeno é perfeitamente verificável. Mais do que uma mera
inexpressividade, a democracia passa a ser entendida como um obstáculo à felicidade
(tão presente no passado). E, sendo assim, abrem-se as portas para os regimes nãodemocráticos.
No Brasil, não são incomuns as manifestações de apoio à volta do regime
militar, cujos aspectos de eficiência são cada vez mais lembrados.129 E ainda que tal
apologia esteja muito afastada de uma militância concreta, não é possível deixar de
considerar sua presença no imaginário, o que por si só colabora à incrementação da
crise do postulado democrático. E este fenômeno não é somente nacional. A volta dos
nacionalismos exacerbados, bem como do pensamento político neofacista, são perigos
geopolíticos concretos, de acordo com a avaliação de Alain TOURAINE.130 Impende
ressaltar que, há pouco tempo, seriam impensáveis, pois inadmitidos perante uma
mentalidade popular ainda sensível à "crise do passado"; entretanto, esta crise do
passado é cada vez mais aplacada pela "crise do presente". E este recuo histórico, que
causa uma repulsa niilista ao presente, ou seja, que entende absolutamente
desnecessária ou perniciosa a democracia, somente colabora à ascensão de regimes
antidemocráticos. Aliás, uma rápida verificação histórica é suficiente para se observar
que "o terror niilista somente serviu para obcecar os regimes totalitários".131
Outro foco desta mentalidade inerente ao niilismo é identificado por
Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO como a "cultura da sujeição".132 Quanto mais os
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cidadãos têm possibilidades de participar da gestão da coisa pública, menos o
desejam.133 Primeiramente, há uma alienação decorrente do que Jair SANTOS
denomina "revolução no quotidiano", na qual "a sociedade se despolitiza ao se
descontrair em mil jogos aquisitivos, em esportes, espetáculos, facilidades".134 As
preocupações do indivíduo reduzem-se ao seu microcosmos, notadamente no aspecto
econômico. Não há qualquer preocupação com temas grandiosos (revolução,
democracia, ordem social). Conforme Alain TOURAINE, em decorrência da
substituição do "pan-político", pelo "pan-econômico", é grande o declínio do interesse
pela democracia nos países ocidentais.135 Mesmo na democracia, opta-se por uma
particular "liberdade" decorrente da ausência de responsabilidade política, que é típica
de regimes totalitários.136
Em segundo plano, denota-se uma apatia congênita à despolitização. "Há
a percepção dos problemas e escolhas, mas a decisão parece fora do alcance do
indivíduo. Os outros - os ricos, os poderosos, etc. - é que determinam os rumos."137
Crentes em que não importando o regime, seu futuro está definido, não se interessam
mais pela política, principalmente no tocante ao sistema de representação. Passa a ser
mais valorizado o governo que justificar melhor suas atitudes pelo critério de eficiência,
ou que, pelo menos, conseguir "provar" isso através dos mecanismos publicitários;138
afinal, tais mecanismos "redesenham o conceito de democracia", segundo expressão de
Gladston MAMEDE.139 Não interessa que os políticos representem o povo ou possuam
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altos ideais. As eleições dependem de uma performance, seja prévia, na televisão, seja
póstera, na "eficiência da administração".140 Ademais, como descreve Abili Castro de
LIMA, a apatia política é exacerbada pela impotência do indivíduo localmente
considerado, frente à hegemonia da globalização. Os cidadãos sentem cada vez mais
que "sua vida está interditada no plano político-participativo".141
Se o tempo e o espaço foram abolidos, e o futuro não interessa, são
obviamente privilegiadas as soluções imediatistas que se afinem com uma perspectiva
global. Neste caso, ocorre o fenômeno que Friedrich MÜLLER denomina "iconização
do povo". A real democracia popular, cuja legitimidade é pautada na representação
efetiva do povo como sujeito ativo, é substituída por uma mitificação que propicia a
criação de um "povo artificial", com a finalidade específica de conquista de uma
legitimação simbólica.142
A partir deste desinteresse pela democracia,143 nota-se que os governos
aparentemente colocam-se na categoria de senhores do bem e do mal, como se só eles
tivessem razão.144 Segundo Pierre BOURDIEU, a razão é apropriada pelos governantes,
pelos ministros, pelos patrões, pelos especialistas, como o instrumento de progresso e
de obtenção da verdade. Do lado do povo, dos sindicatos, dos intelectuais críticos, está
a "desrazão", o arcaísmo, a inércia, o conservadorismo.145
Interessante observar, neste contexto de "inércia das massas e
especialização dos chefes", a clara atuação das "elites", que segundo François
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CHÂTELET, aproveitam-se d a ,circunstância vivenciada para criticar, "ao mesmo
tempo, a insuficiente representatividade e a falta de eficiência". E assim, toma-se
oportuno o momento para a apresentação de uma solução sui generis: "subrepticiamente, a eficiência governamental toma-se o corretivo de todas as crises de
representação". Em expressão do autor, acaba-se "por apelar à democracia para jogá-la
contra si mesma", na medida em que opta-se por privilegiar o "povo legal" sobre o
"povo real"; os grupos artificiais sobre os grupos reais orgânicos; o consenso sobre a
divisão; o controle sobre a decisão; o plebiscito sobre a eleição; e, principalmente, o
Executivo sobre o Parlamento.146 A prevalência do Executivo causa um desequilíbrio
entre os Poderes que corrompe a necessária harmonia do sistema constitucional
característico do Estado de Direito. Nesse sentido, aponta com propriedade Carlos
Ayres BRITTO:
... a divisão equilibrada dos Poderes estatais é a primeira e mais efetiva garantia
de respeito aos direitos imprescritíveis, inalienáveis e impostergáveis da pessoa
humana; pois que, sem ela, não haveria desconcentração da autoridade, respeito
dos governantes à ordem legal preconstituída, nem, muito menos, vivência das
chamadas liberdades políticas.147
Além do problema do desequilíbrio, o perigo de desrespeito aos direitos
dos cidadãos também é manifesto quando os "Poderes" passam a fazer acordos,
transigindo entre seus interesses recíprocos.148 Interesses estes que, muitas vezes, nada
têm a ver com o interesse público, e que proporcionam uma abstenção recíproca dos tão
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necessários controles.149 Entretanto, cabe aqui a pergunta de GUÉHENNO: "como se
limita o poder num mundo sem princípios?".150
Sob a argumentação de que precisa de maior flexibilidade em sua atuação
a fim de poder regular a complexidade social em ascensão, o Executivo busca cativar o
Legislativo, que por sua vez, sob a pseudo-justificativa de não atrapalhar o Executivo,
satisfaz-se com a barganha política.151 Como bem salienta João FÉDER, "a mais
perigosa estrada que se abre para o abuso do poder em plena democracia e na aplicação
do sistema de Montesquieu, é a que resulta da composição entre Executivo e
Legislativo, que faz a maioria do Parlamento emprestar apoio cego ao Executivo."152
Apesar disso, a mentalidade contemporânea parece entender tal relação como
absolutamente natural, tendo em vista a governabilidade. Aparentemente todo o povo
sai "lucrando", pois garante-se a ação eficiente e rápida dos governos. Fenômeno este
cuja raiz já fora identificada, há muito, por Bertrand RUSSELL:
A defesa de Montesquieu dos poderes legislativo, executivo e judiciário, a crença
tradicional inglesa no equilíbrio do poder entre êsses três ramos do govêmo, as
doutrinas políticas de Bentham, bem como todo o liberalismo do século XIX,
eram destinados a evitar o exercício arbitrário do poder. Mas tais métodos
passaram a ser considerados incompatíveis com a eficiência.153
Em nome da eficiência, o abandono aos princípios é escancarado, com
vistas a um pragmatismo de resultados na maior parte somente agradável aos
condutores do processo. Mesmo no regime autoritário, a eficiência prestava-se a
instrumento simbólico de legitimação, como, por exemplo, quando servia de
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justificativa para a edição de decretos-leis. Assim, na vigência do regime, constatou
Clèmerson M. CLÈVE: "Os decretos-leis constituem uma ruptura com o princípio da
separação dos poderes, na medida em que são um dos instrumentos pelos quais o
executivo legisla. Sua utilização, como bem lembra Sandra Starling, nos estados
modernos, vem ideologicamente mascarada pela justificativa da eficiência e rapidez na
tomada de decisões".154
É paradoxal, mas no Brasil esta mentalidade niilista vem servindo para
justificar as atitudes arbitrárias dos governos que sucederam o regime militar, e que se
manifestam de forma notória através da utilização irrestrita e discricionária das
medidas provisórias (apesar da constantes críticas da doutrina155 e de algumas
importantes instituições da sociedade civil, como a OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil 156).157 Segundo Fábio Konder COMPARATO, tal situação decorre justamente da
composição entre os Poderes Executivo e Judiciário:
Para a convalidação espúria desse abuso [as medidas provisórias] concorreu
decisivamente a mais alta Corte de Justiça do País. Neste período crepuscular do
Estado de Direito, o Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é 'a guarda
da Constituição" (art. 102), tem transigido com todos os desvios, relevado todas
as arbitrariedades, admitido todas as prevaricações".158
Na ditadura, a justificativa simbólica maior para tal exasperação
legislativa era a "segurança nacional",159 agora é a eficiência e a governabilidade,

154
CLÈVE, Clèmerson Merlin. O Direito em relação - ensaios. Curitiba: Veja, 1983, p. 56.
135
Na doutrina, uma das críticas mais contundentes pode ser encontrada em Paulo BONAVIDES, que
afirma: “Enquanto a reforma da Constituição se arrasta com lentidão, sem firmeza de propósitos e sem rumos, a
crise da ordem constitucional vigente se agrava consideravelmente por obra de agressões à Lei Maior, perpetradas
pelo poder Executivo, ao servir-se de um instrumento da Constituição mesma, ou seja, da medida provisória
estatuída no art. 62. O uso intensivo, abusivo, e funesto dessa medida a converteu no câncer do regime
constitucional...”. Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed., São Paulo: Malheiros, 2000,
p. 618.
156
Cabe lembrar aqui o elogiável discurso proferido pelo Presidente da OAB, Rubens Approbato Machado,
na oportunidade da posse do presidente do Superior Tribunal de Justiça, no primeiro semestre de 2001. Sobre o
assunto, ver interessante comentário de Célio Heitor GUIMARÃES. C£: GUIMARÃES, Célio Heitor. Crítica certa
no local exato. In: Jornal O Estado do Paraná, 24 de junho de 2001.
157
Ressalta Fábio Konder COMPARATO: “Atualmente, o Presidente da República não se limita a exercer
um poder absoluto no ramo executivo do estado: ele é também legislador e dos mais prolíficos. O volume de
medidas provisórias editadas e reeditadas, a maior parte delas sem a menor relevância ou urgência, já ultrapassa
largamente o número de leis votadas pelo Congresso Nacional, desde a promulgação da Constituição”. C£: Apud,
BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial - a derrubada da Constituição e a
recolonização pelo golpe de Estado institucional. 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 65.
155
Apud, BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial - a derrubada da Constituição
e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. Op. cit., p. 65.
159
Sobre a aplicação prática da “doutrina da segurança nacional”, é interessante a leitura do texto de Celso
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embora as duas noções estejam intimamente ligadas. De acordo com José Eduardo
FARIA: "... no âmbito da segurança nacional, o ponto de partida é o estabelecimento
dos fins - somente quando estes estão definidos é que, então, são escolhidos os meios
considerados mais eficientes para atingi-los".160 Fenômeno este que não é só
brasileiro,161 mas que toma manifesta uma característica bem nacional do niilismo
democrático: a apatia do Poder Judiciário, que se acostumou demasiadamente com uma
"hermenêutica autoritária", característica do regime de exceção.162 Sobre o tema,
Qèmerson Merlin CLÈVE ressalta a já conhecida incapacidade do Judiciário de realizar
uma interpretação "adequada e prospectiva" da Constituição. "De nada adianta uma
nova Lei Fundamental se os operadores jurídicos continuam prisioneiros dos
paradigmas construídos sob a égide da Constituição adotada pelo regime
autoritário".163 Notadamente, esta crítica reputa-se aos Tribunais Superiores, que no
mais das vezes tolhem o potencial libertador dos juízos de instância inferior.
Diferentemente dos macacos da filosofia oriental, a cúpula do Poder Judiciário ouve,
vê, fala, mas não age. Como bem descreve a ironia de GUÉHENNO: "O juiz sábio
esforça-se para mostrar que não tem opinião própria sobre nada".164

Ribeiro BASTOS. C£: BASTOS, Celso Ribeiro. Lei de Segurança Nacional. In: Reflexões, estudos e pareceres de
direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
160
FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na democratização brasileira. São Paulo: Malheiros, 1993,
p. 87.
161
Falando sobre o problema na Itália, assim aponta Norberto BOBBIO: “O juízo sobre a maior ou menor
conformidade dos órgãos do Estado, ou daquela parte integrante do poder soberano que são os partidos, às normas
da Constituição e aos princípios do Estado de direito pode dar lugar ao juízo, que se repete tão freqüentemente no
atual debate político de incorreção constitucional e de prática antidemocrática, que acorre, para dar um exemplo,
no caso de abuso dos decretos-lei, de apelo ao voto de confiança unicamente para derrubar a oposição e, naquilo
que concerne aos partidos, na prática do sottogovemo, que viola um dos princípios fundamentais do estado de
direito, a visibilidade do poder e o controle do seu exercício.”. C£: BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política a filosofia política e as lições dos clássicos. Op. cit., p. 203.
162
A expressão “hermenêutica autoritária” é de Ruy Ruben RUSCHEL, que, comentando a interpretação
levada a efeito no regime militar instituído após o golpe de 1964, pode ter suas críticas, com as devidas adaptações,
aplicadas ao atual regime. C£: Ruy Ruben RUSCHEL. Op. cit., p. 91.
163
CLÈVE, Clèmerson Merlin. A atividade executiva do poder legislativo no Estado contemporâneo. 2
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 159.
164
GUÉHENNO, Jean-Marie. Op. cit., p. 74.

C a p ít u l o I I

NÃO HÁ O QUE TEMER QUANTO AOS DEUSES.
NÃO HÁ NADA A TEMER QUANTO À MORTE.
PODE-SE ALCANÇAR A FELICIDADE.
PODE-SE SUPORTAR A DOR.

Telraphármakon,
de Ejricuro
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AS RELAÇÕES ENTRE EFICIÊNCIA E ESTADO SOCIAL
- UMA QUESTÃO ÉTICA

2.1

Contrafogos ao mito da eficiência como prerrogativa liberal

Temístocles, depois da vitória naquela guerra com os persas, declarou na
assembléia ter um projeto capaz de salvar a república, mas que não era oportuno
divulgar. Pediu que o povo designasse alguém a quem ele o pudesse comunicar,
sendo então escolhido Aristides. Temístocles confiou-lhe que se poderia deitar
fogo secretamente à frota espartana, estacionada perto de Giteu, operação que
arruinaria de vez o poderio da Lacedemônia. Ouvindo isso, Aristides voltou à
assembléia, que se achava em grande expectativa, e disse que o projeto de
Temístocles era muito útil, mas inteiramente desonesto. Assim os atenienses,
julgando que a sugestão não era honesta, concluíram que também não poderia
ser útil e, com base na autoridade de Aristides, repudiaram a proposta sem
sequer tomar conhecimento dela.1
Qual seria, hoje, a opção democrática? A que valorizaria os princípios, tais
como a justiça, a ética e a honestidade, ou aquela que privilegiaria a utilidade, tais
como os resultados adequados, o cumprimento das metas, as vantagens? A opção é
axiológica e eminentemente subjetiva, representando uma importante dicotomia
histórica (nem sempre muito bem definida), especialmente no contexto contemporâneo,
de intensa fragmentação do pensamento.
O professor Willian JAMES, da Universidade de Harward, em 1907,
estudou esta controvérsia, que não perdeu seu interesse mesmo após um século de
intensas modificações civilizacionais. Ao contrário, é possível, ainda que pecando por
um excesso de generalização, utilizar sua distinção entre mentalidades filosóficas, como
ponto de partida teórico para investigações no campo sócio-político-jurídico da
contemporaneidade. Afirma o professor que há uma perene contraposição entre
1
Fato relatado por CÍCERO. Cf.: CÍCERO, Marco Túlio. Dos deveres. Tradução de Angélica Chiapeta.
São Paulo: Martins Fontes, 1999, p 147.
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mentalidades de índole racionalista e empírica.2 Poder-se-ia, até mesmo, apropriandose extemporaneamente de um conceito weberiano, dizer que existem "tipos ideais" de
cada um. O racionalista caracterizar-se-ia por sua expressão através de princípios
eternos e abstratos (seria um "rígido mental"); já o empirista possuiria grande afeição
aos fatos e a sua variabilidade (seria um "maleável mental"). Em uma síntese
comparativa, seria possível caraterizar o primeiro como intelectualista, idealista,
otimista, religioso, livre-arbitrista, monista, dogmático; já o segundo, como
sensacionalista, materialista, pessimista, irreligioso, fatalista, pluralista e cético.3 Ou,
ainda, de acordo com Rogério Gesta LEAL, a mentalidade racionalista liberta os
homens do mero conhecimento dos fatos, reconhecendo a sua capacidade de conhecer
também o "nexo necessário" entre eles, sendo que "tal conhecimento se dá, ou por meio
de uma intuição pura, que prescinde até dos próprios fatos, ou por uma intuição
abstrativa, que, a partir deles, os ultrapassa". Já na ótica empirista "o discurso ético e
político vão ter que procurar outros fundamentos, eis que inexiste transcendências a
serem invocadas, mas fatos a serem questionados, interpretados é erigidos, como
fundadores de racionalidades históricas concretas, sobre os quais se elevam os valores
humanos." 4 Nem é preciso muitas lucubrações para verificar a premência da
mentalidade rígido-racionalista na modernidade e a tendência à maleável-pragmática
na pós-modemidade.
A transformação vivenciada é plenamente justificável e coerente,
considerando-se que é consonante ao maior ou menor predomínio do empirismo, a
maior ou menor prevalência do capitalismo como livre condicionante das relações
sociais. Basta recorrer a Max WEBER para que se possa fazer uma demonstração
representativa do fenômeno. Que é o "espírito do capitalismo", senão uma ética (em
um sentido elastecido do termo), cuja natureza é empírico-utilitarista? 5 Pois, então, na
medida em que este dever, este ethos, configura um fim em si mesmo (dever do
2
No mesmo sentido, o professor Rogério Gesta LEAL assevera a concorrência entre as duas mentalidades:
“A verdade é que tanto o racionalismo como o empirismo possuem o mesmo projeto: oportunizar ao homem outros
instrumentais de organização e compreensão de sua vida, que não os até então sustentados pela teologia jungida à
Escolástica. Isto significa, em outras, palavras, dar razão a tarefe de fundamentar os novos valores da Idade
Moderna”. Cf.: LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado - cidadania e poder polftico na modernidade. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.52.
3
JAMES, Willian. Pragmatismo - nombre nuevo de antigos modos de pensar. Traducción directa dei
inglês de Santos Rubiano. Madrid: Daniel Jorro, 1923, p. 12.
4
LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado - cidadania e poder político na modernidade. Op. cit., p. 33.
3
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de M. Irene de Q. F.
Szmrecsányi e Tamás J. M. K. Szmrecsányi. 12 ed., São Paulo: Pioneira, 1996, p. 185.
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indivíduo com relação ao aumento do seu capital), tem-se, portanto, uma concepção
muito mais próxima de uma "cética maquiavélica", do que propriamente de uma ética
religiosa ou secular.6Segundo WEBER, na ordem econômica moderna, ganhar dinheiro
expressa a "virtude e eficiência", tanto para o empresário, quanto para o trabalhador.
Se o primeiro se opuser a este espírito, será eliminado economicamente, e o segundo,
ficará sem trabalho. Mas o mais interessante é que o pragmatismo utilitarista não foi
justificado eticamente ou encorajado teoricamente, mas apenas identificado como um
fato.7 Por este motivo, houve grande resistência dos tradicionalistas em aceitar o
espírito do capitalismo, haja vista que seu modo de vida, seus mecanismos negociais,
seu quotidiano de trabalho e sua taxa de lucro foram drasticamente perdendo espaço
para um sistema preocupado com a eficiência do capital. Ou seja, aumenta-se o rigor da
supervisão sobre o trabalhador (que se toma operário); cresce a preocupação com o
desejo dos clientes; baixa-se o preço; busca-se um grande "giro de capital"; afasta-se a
influência de princípios (notadamente da Igreja e do Estado); predomina o
individualismo econômico; e a divisão do trabalho passa a pautar-se pela vocação.8
Características, portanto, claramente compatíveis com o "espírito" identificado por
JAMES como "maleável mental".
O sucesso ideológico do neoliberalismo decorre claramente de um retomo
desta mentalidade, após uma breve pausa ocorrida no cume da modernidade, em razão
das conquistas democráticas e sociais, principalmente do período pós-guerras. Assim,
respaldado pelo retomo significativo do espírito do capitalismo como norteador das
relações sociais, o neoliberalismo adquire uma intensa potencialidade de legitimação
apesar de seus clássicos fracassos na condução do "regime" capitalista (notoriamente
auto-destrutivo9). Pierre BOURDIEU entende este fenômeno como um "mito", ou uma
6
Cabe aqui uma explicação. O próprio WEBER afasta esta crítica, de que o utilitarismo do protestantismo
ascético poderia ser coincidente com um maquiavelismo, ou seja, um preocupação absolutamente pragmática de
conquista dos fins almejados. Todavia, tal caráter pode facilmente ser verificado no progresso histórico capitalista,
que redundou no abandono da crença anti-hedonista (que ocorreu no bojo do processo de racionalização do sistema
capitalista). Sobre a ressalva de WEBER, ver: WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Op.
cit.,p. 187.
7
WEBER, Max. A ética protestante e o espirito do capitalismo. Op. cit., p. 192.
8
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Op. cit., p. 200 e ss.
9
Segundo Claus OFFE: “... [além de serem autodestrutivos em razão da restrição ao mercado de trabalho]
os mercados são conhecidos por serem autodestrutivos ainda em outro sentido . Uma vez que eles são deixados a si
mesmos, os atores racionais conspirarão no interesse de aumentar seus lucros individuais. Para escapar à ameaça
competitiva posta por outros participantes do mercado, constituirão cartéis e monopólios, subvertendo,
conseqüentemente o ideal de liberdade de escolha (...) Adicionalmente, os mercados são conhecidos por sua surdez
e sua cegueira; são surdos às extemalidades negativas por eles causadas, por exemplo de natureza ambiental, ao
mesmo tempo que são cegos às conseqüências de longo prazo que as transações de mercado podem causar”. Cf.:
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"crença compartilhada", ou ainda, uma "profecia autorealizante", que submete a justiça
e o Direito aos valores da economia, promove um retomo ao individualismo e anula a
noção de responsabilidade coletiva.10
No caminho aberto pelo neoliberalismo, a idéia-força de eficiência retoma
como algoz da mentalidade principiológica. Devido à crise do Direito legal, a
racionalidade que propiciou o advento do Estado Social vê-se sem condições de
sustentação. Tal fato, além de comprometer o caráter intervencionista do Estado e sua
promoção do bem-estar dos menos favorecidos, das minorias e, dos direitos humanos
em geral, vem prestigiar uma hermenêutica de mentalidade economicista cuja principal
característica é seu desprestígio à justiça como fundamento justificador do Estado Social
e Democrático de Direito. Nesse sentido, é interessante o comentário de Jacinto Nelson
de Miranda COUTINHO:
... m uito do que se pensa já não é calcado na idéia decorrente de um a causa que produz
um efeito; e sim na eficiência com que a coisa é feita. Aliás, é por esta razão que o
trabalhador que não é eficiente acaba despedido; é por isso que o m undo está neste
inferno desta com petitividade maluca; é por tal m otivo que o m undo está perdendo
completamente o senso da ética, a noção dos valores universais, o respeito pela
diferença. No fundo, o que vale mais e o que vale mesmo é m edido pela eficiência. Se o
resultado for eficaz, dado o cum prim ento de um a ação eficiente que lhe é pressuposto,
então vale; se não for, arrisca você, no extremo, m orrer de fome. E o que se fez, para
chegar-se a tanto? Liberou-se o capital, paulatinam ente, até um ponto em que se
conseguiu derrubar as fronteiras, não só para possibilitar a circulação das m ercadorias
mas, principalm ente, para tom ar possível a circulação do dinheiro.11

2.1.1

O intervencionismo principiológico e o pragmatismo liberal

Muitos critérios distintivos poderiam ser abstraídos de uma dicotomia tão
rica como a decorrente da contraposição entre o intervencionismo principiológico e o
pragmatismo liberal. Propor uma distinção a partir de uma noção ética talvez seja a
forma mais interessante de estudar esta questão, que é de imensa relevância na
modernidade. Entretanto, os problemas de tal abordagem exsurgem instantaneamente.
OFFE, Claus. A atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições da sociedade. Tradução de
Eduardo César Marques. In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e
Estado e transformação. São Paulo: UNESP, 1999, p. 136.
10
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy
Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 15.
11
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Globalização e direitos humanos. In: Revista da Faculdade de
Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, n° 33,2000, p. 49.
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A própria palavra ética tem uma quantidade expressiva de conotações distintas, por
vezes, radicalmente opostas, o que faz do próprio instrumento de análise um
controverso objeto de reflexão.12Sendo assim, torna-se importante uma prévia definição
compreensiva do ethos a ser focalizado. A idéia presente é buscar, dentro do vasto
universo ontológico ético, uma noção simplificada, para não dizer simplista, que
apenas sirva de mecanismo de análise do objeto de estudo, sem maiores pretensões
discursivas.
O sujeito moderno teve sua mentalidade ética construída a partir do
ideário religioso, mais propriamente, relativo à moral católica, cujos preceitos tiveram
seu apogeu normativo no período medieval. Todavia, alternativas se impuseram a
partir da ruptura moderna, e a ética pôde ser pensada em termos transteológicos, como,
aliás, já ocorria na tradição clássica de reflexão filosófica.13 Segundo Jean-François
CHANLAT, o objetivo da ética seria "interrogar as regras de conduta constitutivas da
moral".14 E na medida em que a moral contemporaneamente é uma noção com as mais
variadas referências, pode-se falar que a ética está em todas as ações humanas (melhor
dizendo, inter-relações), em decorrência do exercício de sua liberdade. Liberdade esta
que passa a ter seu exercício regulado por princípios e valores previamente concebidos,
que são inerentes a relações de confiança. Segundo o autor, nesta perspectiva, a ética
teria como exigência fundamental a presença de princípios ligados a valores. Assevera,
ainda, que haveria também a possibilidade, equivocada, de um conotação da ética
como significante da deontologia, que seria referente a meras regras de conduta prática.
A partir destas lucubrações, a questão que se impõe é saber se uma destas
ações cujo exercício é passível de ser regulado eticamente é a ação política. Os campos
moral e político são tradicionalmente separados, movendo-se dentro de sistemas de
representação distintos. Fato é que a contraposição entre ações políticas e morais possui
longos antecedentes históricos. De acordo com Norberto BOBBIO, "considera-se que
diferem entre si com base no diferente princípio ou critério de justificação e de
avaliação das respectivas ações, tendo por conseqüência que aquilo que é obrigatório na
moral nem sempre é lícito na política, e aquilo que é lícito na política nem sempre é
12
NOVAES, Adauto. Cenários. In: NOVAES, Adauto (organizador). Ética. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992, p. 7.
13
Uma visão interessante da ética clássica pode ser encontrada em NOVAES, Adauto. Cenários. Op. cit., p.
7ess.
14
CHANLAT, Jean-François. Ciências sociais e management - reconciliando o econômico com o social.
Tradução de Ofélia de Lanna Sette Tôrres. São Paulo: Atlas, 2000, p. 75.
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lícito na moral".15 CHANLAT recorda que, na acepção kantiana, a gestão e a ética são
antinômicas. "A ética pertencendo ao domínio dos fins e tendo os homens como fins em
si, e a gestão, pertencendo ao domínio dos meios e considerando os humanos como
recursos". E, ainda, salienta-se que a teleologia ética é direcionada por regras
principiológicas e não pelo cumprimento de metas ou obtenção de resultados. Melhor
que fins, dever-se-ia, então, falar em "finalidades", ou "deveres de conduta",
incompatíveis com uma visão pragmática, neste sentido, fundamentalmente cética.16
Entretanto, CHANLAT propõe que a separação entre ética e política (esta
focalizada como meio de gestão) apresenta inúmeros problemas, na medida em que
não é impossível serem reconhecidos fundamentos éticos em relação à ação política,
aglutinando-se as noções.17 BOBBIO reconhece esta crítica, todavia, verifica a
dificuldade de que, na prática, seja possível a política ser conduzida por critérios
morais, chegando a afirmar:
parece impossível chegar à conclusão exceto àquela da impossibilidade de
apresentar o problema das relações entre moral e política nos mesmos termos
em que é apresentado em outras esferas da conduta humana. Não que não
tenham existido teorias que sustentaram a tese contrária, a tese na qual também
a política se submete, ou melhor, deve se submeter, à lei moral, mas nunca
puderam se firmar com argumentos muito convincentes, e foram consideradas
tão nobres quanto inúteis.18
Mais acertado é privilegiar o otimismo de CHANLAT, considerando-se
que a política não pode se reduzir a ações independentes de uma ética claramente
determinante da gestão do Estado e condicionante de sua funções. A política, assim
como a gestão em geral, não implica necessariamente, como comumente é entendida,
em ações cujo fundamento é exclusivamente determinado pelos resultados que
conquistam. Da mesma forma, a ética também pode implicar, na sua acepção
abrangente, uma abstenção da recorrência a princípios (visão deontológica). Todavia,
15
BOBBIO, Narberto. Teoria Geral da Polftica - a filosofia política e as lições dos clássicos. Coletânea
organizada por Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p.
173.
16
CHANLAT, Jean-François. Op. cit., p. 76.
17
Justifica o autor: “...o universo da gestão se interessa cada vez mais pela ética. Nomomento em que as
sociedades se fragmentam, em que as ameaças sobre nossa preservação ambiental tomam-se claras e estamos em
crescente mercantilização dos homens e das coisas, é, de feto, mais que tempo de reintroduzir em certo número de
questões morais.” Cf.: CHANLAT, Jean-François. Op. cit., p. 76.
18
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da politica - a filosofia política e aslições dos clássicos. Op. cit., p.
180.
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por certo que é muito mais difícil sustentar a possibilidade de uma ética de resultados
do que uma política de princípios.
Max WEBER firmou posição no sentido de harmonizar a política com a
ética. Segundo o autor, a ética absoluta não questiona as conseqüências, não podendo o
político filiar-se a ela. Jamais o político pode fazer concessões ao princípio de que os
fins justificam os meios. No universo da polis, muitas vezes, ser ético significa "estar
com a razão", o que é um grave equívoco. Cabe aõ político ter consciência dos
paradoxos da vida pública, que ensejam uma necessidade de ponderação entre a ética
da convicção e a ética da responsabilidade; considerando-se que a ética da convicção é
diferente da ética da irresponsabilidade e que a ética da responsabilidade é diferente
do oportunismo sem princípios.19
Tomando a divisão weberiana exclusivamente como um ponto de partida
teórico, sem dela apropriar-se como instrumento de trabalho, é possível ponderar que o
real problema a ser analisado não é a contraditoriedade entre ética e política (que
inexiste), mas sim entre uma atuação política conduzida por princípios (em valores a
priori considerados e vinculantes, mas não necessariamente absolutos) e outra fundada
agora não na responsabilidade, mas nos resultados (na sua maior ou menor utilidade).
Historicamente, esta tensão fez-se presente nas sucessões históricas entre liberalismo e
intervencionismo.
Particularmente na atualidade, renova-se esta problemática, na medida
em que se observa a exacerbação de uma prática de controle das mentalidades
eminentemente pragmática, em oposição a uma postura principiológica característica
da modernidade. Característica esta que pode ser verificada em Estados do ocidente
com diferentes realidades,20 mas que é particularmente alarmante nos países

19
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, p. 142.
A distinção entre ética da convicção e ética da responsabilidade é notória na ciência política, todavia, vale a pena
uma breve rememoração. A primeira refere-se à adoção de um fondamento principiológico absoluto, ou seja, de
uma pureza intransigente e subjetiva decorrente de um idealismo permeado pela “moral do tudo ou nada”; é
irracional ou racional por valor, portanto, não se interessa pelas conseqüências externas. A segunda, de natureza
racional, adota um fundamento prático, intersubjetivo e realista, cuja moral é condicionada pelos meios e
resultados, na medida em que são ponderadas as conseqüências dos atos. Sobre o assunto, conferir: FREUND,
Julien. Sociologia de Max Weber. 5 ed., Tradução de Luís Cláudio de Castro e Costa. Rio de Janeiro: Forense,
2000, p. 26.
20
É o caso, por exemplo, da realidade européia, cuja manifestação mais marcante da exacerbação da
mentalidade pragmático-utilitarista pode ser verificada na sua política de imigração. Como bem descreve o
pesquisador do Centre Nationale de La Récherche Scientifique, Alain MORICE: “La coyuntura ideológica actual
revela una vez más el carácter profundamente oportunista, es decir, utilitarista y pragmático, de la políticas de
inmigración en la historia de algunos países europeos". Cf.: MORICE, Alain. Eterno retorno dei utilitarismo.
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subdesenvolvidos. O senso comum pragmático que se alastra orienta-se pela
experiência, pelas estatísticas, pelos resultados, pelos fatos; em geral, como se
pudessem ser abstraídos de uma forma unívoca. Embora não parta necessariamente
dos casos particulares, desprende-se dos a prioris, como categorias, princípios e
suposições. O valor de uma ação não é abstraído de seus fundamentos, mas das
vantagens que pode acarretar. A título ilustrativo, é interessante o comentário
apologético pragmatista elaborado no início do século por William JAMES, e que é de
grande atualidade:
El pragmatismo rompe de una vez para siempre com una serie de hábitos
inveterados de los filósofos. Deja a un lado la abstracdón y la insuficiência, las
soluciones verbales, las razones malas a priori, los princípios fijos, los sistemas
cerados, los absolutos y los orígenes. En tanto, vuélvese hacia lo concreto y
adecuado, hacia los hechos, hacia la acdón, hacia la fuerza, en todo lo cual
domina el temperamento empírico...21
Tendo respaldo nesta mentalidade, exacerba-se um fenômeno duplo no
qual os governos arrogam-se da prerrogativa de decidir sobre o justo e o injusto (ou
seja, acreditam que têm razão e, portanto, possuem justificativa ética), bem como os
juizes passam a adotar uma visão economicista em suas decisões. Vera Karam de
CHUEIRI esclarece que:
Voltado para o futuro, o pragmatismo prescinde das leis e dos precedentes como
fontes exdusivas do direito, o qual resulta na consecução daquilo que a
comunidade elegeu como melhor para si. Com este propósito, o juiz pragmatista
ao tomar uma decisão, estará realizando uma promessa de felicidade: a melhor
comunidade para o futuro. O significado desta promessa fica ao arbítrio da
compreensão do juiz sobre a melhor comunidade. Os atuais economics approaches da
teoria do direito, legatários do utilitarismo, se ajustam a esta concepção
pragmatista.22
Já "os que mandam" mostram que é justo para os governados
exclusivamente o que lhes convém, instituindo regras de conduta pautadas pelo
resultado prático que possuam (em regra imediatista) e os que delas se afastam são
castigados não somente como violadores da lei, mas da justiça. O Estado é regido por
Le Monde diplomatique, ano II, n° 24, Junho, 2001, p. 22.
21
JAMES, William. Op. cit., , p. 50.
22
CHUEIRI, Vera Karam. Filosofia do Direito e modernidade - Dworkin e a possibilidade de um
discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM, 1995, p. 118.
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um estranho princípio de justiça: o interesse do governo.23 Sobre o assunto, é
interessante a observação de Bertrand RUSSELL:
A mesma classe de complicações é produzida pela teoria pragmatista de que
uma crença é verdadeira se suas conseqüências forem agradáveis. Agradáveis
para quem? A crença em Stalin é agradável para êle, mas desagradável para
Trotsky. A crença em Hitler é agradável para os nazistas, mas desagradável para
os que são por êles enviados aos campos de concentração. Só a fôrça bruta
poderá decidir esta questão: quem deverá gozar das conseqüências agradáveis
que provam que uma crença é verdadeira? 24
Interessante observar que esta tendência agrega-se a uma postura
neoliberal, o que é plenamente justificável e coerente, haja vista que a axiologia
principiológica tem uma relação íntima com uma postura intervencionista do Estado.25
E neste ponto é que repousa a necessidade de flexibilização jurídica, pois, como bem
ressaltado por Sérgio CADERMATORI, o moderno Estado constitucional protege
diversos princípios ético-políticos em seus estatutos fundamentais:
Como já referido no início, com a formação dos modernos Estados
constitucionais de Direito foram incorporados pelo direito positivo os conteúdos
ou valores de justiça elaborados pelo jusnaturalismo racionalista e ilustrado: o
valor da pessoa humana, a igualdade, os direitos civis e políticos, bem como as
garantias processuais de liberdade e certeza. Todos esses princípios ou valores,
afirmados na forma de direitos naturais, foram consagrados nas constituições
modernas como Direitos fundamentais que contêm limitações ou imperativos
negativos, ou também positivos, como aqueles expressados pelos Direitos
sociais. 26
Segundo CHUEIRI, "o pragmatismo assume, assim, uma atitude cética
frente às instituições jurídicas, negando-lhes o poder de justificação". 27 A partir desta
23
Sobre o assunto, ver: MAMEDE, Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate
referenciado pela animalidade e pela cultura. 2 ed., Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 23.
24
RUSSELL, Bertrand. O poder - uma nova análise social. Tradução de Brenno Silveira. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1957, p. 214. Cabe fazer aqui uma ressalva: a utilização do pensamento de Bertrand
RUSSEL é tópica e limita-se à sua crítica ao pragmatismo, pois, conforme esclarece o professor Gustavo LESSA, o
autor pode ser enquadrado como um cético no tocante à possibilidade de conhecimento, ou mesmo existência, do
mundo exterior. E nesta perspectiva, estaria muito mais ligado à mentalidade niilista, que é identificada no
presente ensaio como pós-modema. Cf.: LESSA, Gustavo. Em busca da claridade. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1960, p. 47.
25
Cumpre destacar que nem todas as teorias neoliberais são utilitaristas ou pragmáticas, como é o caso de
John RAWLS e Robert NOZICK. Sobre o assunto, conferir: "SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como
liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 84 e 85.
26
CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade - uma abordagem garantista. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 78.
27
CHUEIRI, Vera Karam. Op. cit., p. 119.
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compreensão de Estado de Direito, como protetor incondicional dos Direitos
Fundamentais, cabe discutir até que ponto é possível adm itir que os detentores das
funções primordiais do Estado adotem posturas pragmáticas e pseudo-éticas, a fim de
justificar suas atitudes, se estas apresentam-se incompatíveis com o sistema
principiológico

consagrado

constitucionalmente

(de

inafastável caráter

intervencionista).
Conforme descrição de José Afonso da SILVA, poderiam ser indicados
pelos menos sete princípios fundamentais da ordem constitucional democrática e
social: princípio da constitucionalidade (legitimidade de uma Constituição rígida);
princípio democrático (representação participativa e pluralista); princípio de
observação dos direitos fundamentais (individuais, coletivos, sociais, culturais);
princípio da igualdade; princípio da divisão de poderes e da independência do juiz;
princípio da legalidade; princípio da segurança jurídica; e, finalmente, o relevantíssimo
princípio da justiça social, pois "a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito
consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime
democrático que realize a justiça social". 28
Em um sistema constitucional permeado por este conjunto de princípios,
não parece razoável a prevalência de uma postura pragmática, mesmo se esta
procurasse justificar suas ações na maior "vantagem social", pois a verificação dos
resultados despreocupada com os procedimentos, as motivações e os fundamentos
poderia causar uma série de deturpações. A subjetividade do critério para atingimento
da eficiência, ou do resultado mais vantajoso, ou, ainda, do resultado de maior
utilidade, em geral propicia o descaso com outras perspectivas de análise; ou mesmo,
possibilita a formulação de raciocínios incompatíveis com o sistema, como, por
exemplo, a legitimação de um regime autoritário. Ademais, nem sempre as vantagens
específicas deixam de implicar uma desvantagem no seu conjunto. Para a
compatibilização de uma postura pragmática ou utilitária com um sistema jurídico
principiológico seria preciso que a vantagem ou a utilidade fosse condicionada pelos
fundamentos e finalidades a priori colocados; todavia, em assim procedendo, já não se
estaria falando de pragmatismo ou utilitarismo.29
28
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10 ed., São Paulo: Malheiros, 199S.
p. 122.
29
Cumpre salientar que não se buscou aqui diferenciar, de forma clara, o pragmatismo do utilitarismo, haja
vista que aspectos de ambos podem ser identificados na mentalidade pós-modema, sem que esta possa ser
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2.1.2 A ineficiência liberal e o Estado interventor

No século XIX os Estados Nacionais do ocidente se constituem mediante
sistemas liberais. O liberalismo político é a filosofia dominante, pois segundo François
CHÂTELET, "o indivíduo deve ser protegido, ao mesmo tempo, contra o Estado e
contra as massas".30Por outro lado, dentro do processo histórico de racionalização, Eric
HOBSBAWM rememora a emergência no período liberal de valores fundamentais que
não somente a desconfiança da ditadura e do governo absoluto. É exaltado o
compromisso dos governos em relação às assembléias representativas livremente
eleitas, que garantissem o domínio da lei, bem como é aceito um conjunto "de direitos e
liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião. O
Estado e a sociedade deviam ser informados pelos valores da razão, do debate público,
da educação, da ciência e da capacidade de melhoria (embora não necessariamente de
perfeição) da condição humana."31 Todavia, o mesmo liberalismo que propiciou
instituições populares de governo, sufrágio universal e representação democrática,
acaba promovendo a exclusão social, seja porque sua principal característica consiste na
separação entre a atividade política governamental e as ações localizadas na sociedade
(como ente autônomo), seja porque vem acompanhado de um liberalismo econômico
descomprometido com o bem-estar social em decorrência de sua crença na autoregulação do mercado, ou seja, no "mito da mão invisível".32
O Estado liberal ideal somente intervém para garantir a liberdade, a
segurança e a soberania da nação e sob esta formulação arroga-se da prerrogativa de

enquadrada em nenhuma teorização específica. O foco de análise, portanto, refere-se às práticas culturais e não à
construção sistemática de idéias, embora ambas, mentalidade e idéia, se condicionem mutuamente. Somente para
fins de registro, Amartya SEM assim sintetiza o utilitarismo: “Na forma clássica do utilitarismo, como
desenvolvido particularmente por Jeremy Bentham, define-se a utilidade como prazer, felicidade ou satisfação, e
portanto tudo gira em tomo dessas realizações mentais. Questões potencialmente importantíssimas, como a
liberdade substantiva individual, a fruição ou a violação de direitos reconhecidos e aspectos da qualidade de vida,
não refletidos de forma adequada nas estatísticas sobre prazer, não podem influenciar diretamente uma avaliação
normativa nessa estrutura utilitarista. (...) Ademais, a estrutura agregativa do utilitarismo não tem interesse na
efetiva distribuição das utilidades - nem sensibilidade para essa distribuição — pois a concentração se dá
inteiramente sobre a utilidade total de todos considerados em conjunto. Cf.: SEM, Amartya Kumar. Op. cit., p. 75.
30
CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISEER-KOUCHNER, Évelyne. História das idéias
políticas. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 105.
31
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - o breve século XX. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo:
Companhia das Letras, 1998, p. 113.
32
Sobre as teorizações do liberalismo clássico, notadamente Adam SMITH, David RICARDO e John Suart
MILL, ver: HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 7 ed., São Paulo: Atlas, 1962, p. 129 e ss.

102

eficiência na condução dos negócios públicos.33 Entretanto, segundo Vital MOREIRA, o
"modelo teórico" clássico em muito distancia-se da prática capitalista. Ao contrário do
que é asserido pelo teóricos liberais, a eficiência de um sistema isento de intervenção
diminui na direta proporção ao crescimento de sua liberdade. Na simplificação
idealista de um sistema liberal, ter-se-ia como princípios: a liberdade de empresa; o
prestígio do empenho individual como gerador de benefícios sociais; a diminuição dos
custos sociais como fruto da concorrência; a influência autônoma dos agentes na oferta
e na procura; a maximização da utilidade nas trocas; e a transparência do mercado;
tudo sem a necessidade de intervenção do Estado.34 Contudo, a "realidade prática"
demonstrou uma dependência contundente do Estado por parte do capitalismo liberal.
Foi imprescindível o papel do Estado na repressão ao operariado, na proibição dos
sindicatos e das greves, na criação de condições para o funcionamento da economia e
na abertura de fontes de matéria-prima e mercados consumidores através do
colonialismo.35
Esta ineficiência do liberalismo apresentou-se como uma característica
estrutural, pois, segundo Fábio NUSDEO, o mercado sempre foi imperfeito, apesar de
sua "ingênua" exaltação liberal. O professor estabelece cinco questões inibidoras da
perfeição de mercado e que necessitam de correções por parte do Estado: a questão da
mobilidade dos fatores de produção, a do acesso às informações relevantes, a da
concentração econômica, a das extemalidades, e a dos bens coletivos.36
Sempre foi presumido pelo senso comum liberal que os fatores de
produção eram dotados de razoável mobilidade para poder reagir aos momentos
indesejáveis do mercado. Acreditava-se na capacidade de autocorreção mercantil
(automatismo). Todavia, a prática demonstrou que tal agilidade não existe. Há uma
certa rigidez inerente a todos os fatores da produção, impedindo deslocamentos
rápidos e oportunos. Ainda que cada vez menos haja rigidez na movimentação do

33
Nesse sentido, observa Claus OFFE: “... a eficiência é valorizada exclusivamente em um ambienteonde os
retardatários sejam punidos - em mercados. Essa é uma das razões por que os mercados têm sido comparados a
uma prisão, na qual somos obrigados a desenvolver atividades que não são relacionadas com nossas necessidades,
enquanto somos impedidos de desenvolver outras que vão ao encontro delas. Fora dos mercados não há nenhum
valor auto-evidente e absoluto associado a aumentos de eficiência”. C£: OFFE, Claus. A atual transição da história
e algumas opções básicas para as instituições da sociedade. Op. cit., p. 136.
34
MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3 ed., Coimbra: Centelha, 1978, p. 38.
35
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 43.
36
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia - introdução do Direito Econômico. São Paulo:Revista dos
Tribunais, 1997, p. 161.
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capital, é inafastável uma rigidez física (do estabelecimento), uma operacional (do
trabalho), uma institucional (legislação) e uma psicológica (marcas).37
Já um grande mito do liberalismo é a transparência de informações. Em
um regime sem controle buscar-se-á sonegar o máximo possível as informações que
possam implicar em vantagens econômicas para o capitalista. Aqueles que possuem
informações relevantes por certo que se aproveitam delas, em detrimento dos
concorrentes e dos consumidores. Cabe, portanto, ao Estado, regulamentar a
concorrência, através da inibição das deslealdades, bem como proteger o consumidor,
que precisa ser informado para exercer adequadamente sua cidadania.38
A questão da concentração econômica é a mais lembrada pela doutrina. O
modelo liberal prescreve que o mercado deve ser composto de um grande número de
compradores e vendedores com poder e influência semelhantes (atomização). Todavia,
esta premissa demonstrou-se equivocada. Na época dos economistas clássicos, esta
possibilidade tinha maiores correspondências práticas, mas com o incremento da
complexidade social, tomou-se uma falácia absoluta. A regra em diversos setores é a
formação de diferentes espécies de concentração de empresas para agir em conjunto no
mercado.39
Interessante observar, também, que o exercício regular da atividade
econômica propicia a produção de efeitos indiretos, sejam eles positivos ou negativos
(extemalidades). Cabe aqui fazer referência aos negativos (como a poluição, por
exemplo), que são custos não compensados pecuniariamente e que precisam encontrar
formas de sua "intemalização", que a prática demonstrou não ocorrer naturalmente,
mas sim possuir uma dependência direta do Estado.
Finalmente, Fábio NUSDEO aponta que a produção de bens coletivos
(melhor seria dizer públicos) não está na agenda liberal. A construção de pontes, o
ensino público, as campanhas de vacinação, entre tantas outras atividades que não
interessam ao particular, precisam ser encampadas pelo Estado. Para tanto, recorre-se
ao regime tributário, que promove a distribuição dos custos por toda a sociedade, assim
como, pretensamente, são distribuídos os benefícios. O mercado é falhona produção de
37
NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 163.
38
NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 167.
39
Tanto é assim que os Estados precisam editar normas de inibição do abuso dopoder econômico. No
Brasil, encontra-se em vigor a Lei n° 8.884/94, que substituiu a Lei n° 4.137/62; além, é claro, do Código de Defesa
do Consumidor. Sobre o assunto, conferir: FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998.
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bens coletivos, pois se preocupa basicamente com o individual. Sendo assim, quando o
mercado falha, o Estado tem que agir, e com eficiência. 40
A intervenção do Estado fez-se presente mesmo no regime liberal do
século XIX. Todavia, foi no século XX que o intervencionismo cresceu de forma radical,
tendo em vista a necessidade de correção das imperfeições do liberalismo. É partindo
desta constatação que Eros Roberto GRAU pondera sobre a atuação do Estado como
instrumento da própria atividade autocorretora do capitalismo, que se defrontou com
problemas insolúveis em um regime de liberdade completa, como a supressão da
concorrência devido à concentração de poder no mercado; as cíclicas crises econômicas;
o exacerbamento do conflito entre capital e trabalho; e a instabilidade da igualdade
meramente formal.41 Vital MOREIRA esclarece que a passagem do "capitalismo de
concorrência" ao "capitalismo de monopólio" (estatal) ocorreu em razão da
conturbação causada na economia, a partir da década de 1860, quando vários setores da
economia passaram a ser controlados por grandes empresas. A competição passa,
então, a ser substituída por acordos e associações, facilitados pela emergência do
capitalismo financeiro. Como resultado desta ineficiência liberal, propicia-se a
substituição do capitalismo de mercado (livre), por um "dirigismo privado", cuja
reação não tarda a ocorrer, colocando-se em pauta a questão social e o aumento do
poder dos trabalhadores.42 Fato este que, mais tarde, conduz ao surgimento do Estado
Providência.
Norbert REICH, em sentido oposto ao de Eros GRAU,43 vê o
intervencionismo não como um mecanismo de simples autocorreção capitalista, mas
sim como uma estratégia moderna para imposição do interesse público sobre o sistema
econômico. Simboliza, portanto, a passagem de um Estado Liberal a um Estado Social,
cujas funções são notadamente distributivas. Segundo o professor, com a instituição
deste novo sistema político, busca-se garantir condições mínimas de vida aos
socialmente fracos, sem levar-se em conta seu status no mercado de trabalho. É
40
NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 186.
41
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4ed., São Paulo:Malheiros, 1998,
p. 15.
42
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 47.
43
Eros GRAU é radical ao propor que o intervencionismo nada mais é doque um mecanismo de auto
correção capitalista. Assim assevera o professor: “Observe-se enfaticamente que, embora a estatização e o
intervencionismo estatal no domínio econômico possam aqui ou ali contrariar os interesses de um ou outro
capitalista, serão sempre adequados e coerentes com os interesses do capitalismo.” Cf.: GRAU, Eros Roberto. A
ordem econômica na Constituição de 1988. Op. cit., p. 28.
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realizada, ou ao menos tentada, uma correção no "funcionamento aleatório das forças
do mercado", impondo a política sobre a economia.44 Neste contexto, o direito do
welfare state, ao invés de mecanismo de mera dominação capitalista, passa a ser
instrumento destinado a "explorar a vantagem principal das economias de mercado,
nomeadamente a eficiência, sem ser objeto das suas falhas, tais como exteriorizações,
estruturas de poder desigual e distribuição injusta da riqueza".45 Vital MOREIRA anota
que os conflitos sociais decorrentes da injustiça na distribuição da renda e na
exploração dos trabalhadores faz com que o Estado tenha que assumir uma postura
assistencialista (como, por exemplo, o sistema previdenciário alemão, em 1880). Já a
concentração de poder nas mãos de poucas empresas faz com que o Estado adote
medidas de regulação (como, por exemplo, a legislação antitruste norte-americana, em
1890).46Sobre esta questão, é pertinente o comentário de Bertrand RUSSELL:
As liberdades desejadas pelos liberais foram conseguidas, na América, no
momento em que esta obteve a sua independência; na Inglaterra, no período de
1824 a 1846; na França, em 1871; na Alemanha, por etapas, de 1848 a 1918; na
Itália, no Risorgiemento - e, mesmo na Rússia, por um momento, durante a
Revolução de Fevereiro. Mas o resultado não foi exatamente aquele que os
liberais pretendiam; na indústria, assemelhava-se mais às profecias hostis de
Marx. A América do Norte, dotada de tuna tradição liberal mais antiga, foi a
primeira a entrar na fase dos trusts, isto é, de monopólios que não eram
concedidos pelo Estado, como os de outros tempos, mas que decorriam da
operação natural da concorrência. O liberalismo americano sentia-se ultrajado,
mas impotente, e o desenvolvimento industrial em outros países seguiu, aos
poucos, a orientação dada por Rockfeller. Descobriu-se que a concorrência, salvo
se mantida artificialmente, acarreta a sua própria extinção, conduzindo à vitória
completa alguns dentre os competidores.47
Apesar destes fatores, no início do século XX, ainda eram os bancos
privados que financiavam o mundo;48 todavia, a primeira guerra mundial quebra com
os resquícios do modelo liberal, em decorrência da falta de capital, da precariedade dos
44
REICH, Norbert. Intervenção do Estado na Economia - reflexões sobre a pós-modemidade na teoria
jurídica. Tradução de Fernando Herren Aguillar. Cadernos de direito Econômico e em presarial - Revista de
Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n° 94, abr.-jun., 1990, p. 265.
45
REICH, Norbert. Op. cit., p. 265.
46
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 53.
47
RUSSEL, Bertrand. Op. cit., p. 178.
48
Interessante observar que o Banco Morgan tinha na época mais dinheiro que o próprio Estado norteamericano. Foram os ativos notadamente privados deste banco que financiaram os aliados na primeira guerra
mundial, e ainda, que concederam crédito à China para enfrentar o Japão em 1916; que emprestaram cem milhões
de dólares para salvar a moeda francesa da especulação em 1920 e a moeda italiana em 1925. Sobre o assunto,
conferir: SAMPSON, Anthony. Os credores do mundo. Tradução de Ruy Jungmann. 2 ed., Rio de Janeiro:
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mercados, da exacerbação do nacionalismo e da política protecionista adotada pelos
Estados Unidos.49 Incrementa-se, assim, as exigências ao Estado, que, segundo Eros
GRAU, precisou intervir para fomentar o desenvolvimento do capitalismo, através da
ordenação da atividade financeira, da prestação de serviços públicos necessários ao
exercício da atividade econômica, dos incentivos e subsídios ao processo produtivo, da
incrementação do capital, e da garantia legal à propriedade privada (mesmo com a
regulação do seu exercício em benefício do progresso).50
Esta transformação ocorre até que se solidifica a exigência do
"desenvolvimento econômico", que reclamou a estatização parcial da economia e
implicou uma aliança entre o setor público e o privado, na qual os custos das empresas
são transferidos à coletividade (capitalismo assistencial), ou seja, o Estado passou a
promover a acumulação do capital, reinvestindo-o na promoção do capitalismo através
da concessão de crédito ao setor privado.51 Na ótica de REICH, houve uma
manifestação da função substantiva do Direito que passa a restringir os imperativos
econômicos permeando-os com fundamentos sociais e políticos. Promoveu-se uma
democracia também na economia, através da melhor alocação de recursos e de uma
distribuição de renda mais justa (notadamente para os países que conseguiram
desenvolver-se). 52 Transforma-se assim, o modelo de Estado, que em razão da busca
pelo desenvolvimento econômico, desenvolve-se através da idéia de "Estado Social",
como aponta Adilson Abreu DALLARI:
Estado Social e Democrático de Direito é Estado ideal, no qual, além de tudo
aquilo que já foi referido, também deve haver uma firma determinação, na
atuação constante, no sentido de promover o desenvolvimento econômico com
justiça social, mediante a partilha equitativa dos ônus e dos benefícios da vida
em sociedade, pela redistribuição do que estiver concentrado, e pela adoção de
providências que impeçam a indevida concentração.53
De forma a diferenciá-lo do mero crescimento, Luiz Carlos Bresser
PEREIRA conceitua o desenvolvimento econômico do Estado com sendo "um processo
de transformação econômica, política e social, através da qual o crescimento do padrão
Record, 1981, p. 45.
49
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 54.
50
GRAU, Eros Robalo. A ordem econômica na Constituição de 1988. Op. cit., p. 19.
51
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Op. cit., p. 22.
52
REICH, Norbert. Op. cit., p. 266.
53
DALLARI, Adilson Abreu. Administração Pública no Estado de Direito. In: Revista Trimestral de
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de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo".54 Na medida em que
fazem parte do sistema produtivo tanto os fatores sociais como econômicos, o
desenvolvimento implica necessariamente a melhoria do padrão de vida da sociedade.
E a eficiência do aparelho do Estado somente poderá ser averiguada tendo como
parâmetro este fundamento, o que exclui de plano a perspectiva de eficiência liberal,
que além de ser internamente falha é externamente ineficiente, na medida em que
desconsidera os fatores sociais na instituição dos critérios de avaliação do sistema
econômico. Entendendo o desenvolvimento em um sentido abrangente, também pode
ser mencionado o pensamento de Amartya SEN: "O desenvolvimento requer que se
removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de
oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços
públicos è intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos."55
Segundo Fábio NUSDEO, é questão fundamental da macroeconomia a
eficiência. Entretanto, para o liberalismo é somente relevante a "eficiência estática", ou
seja, a "ocupação da capacidade produtiva do sistema econômico e dos seus recursos
humanos de forma plena". Já a "eficiência dinâmica" da economia é objeto da "Teoria
do Desenvolvimento Econômico" e refere-se à "permanente e auto-sustentada evolução
em toda a estrutura, não apenas econômica, mas social e cultural dos países onde se
implantasse o processo desenvolvimentista".56
Desde a década de 40, as grandes preocupações com a eficiência estática já
haviam sido superadas graças ao pensamento de John Maynard KEYNES. O grande
desafio do pós-guerra era não mais o de preencher a capacidade produtiva instalada,
mas expandir a capacidade e, ainda, promover modificações qualitativas referentes ao
bem-estar social. A partir desta objetivação de uma eficiência dinâmica, o "Plano
Keynes", apresentado em 1943, procurou justificar a intervenção do Estado através de
uma política monetária de estímulo às despesas suscetíveis de ampliar o emprego. Para
o modelo proposto, tomou-se necessária uma política tributária que promovesse uma
redistribuição de rendimentos 57 e uma política creditícia que reduzisse as taxas de
Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 5, 1994, p. 35.
54
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimentoe crise no Brasil.7 ed., SãoPaulo:Brasiliense, 1977,
p. 21.
55
SEN, Amartya Kumar. Op. cit., p. 18.
56
NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 395 e ss.
57
Na prática, em termos bem simplificados, oEstado atuadesviando parte do fluxo da rendanacional
através da cobrança de impostos. Em uma primeira vista, há diminuição do consumo, por empobrecimento do
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juros expandindo o crédito.58 Modelo este que propiciou resultados significativos em
diversos Estados,59 apesar de ter sido instrumento de legitimação simbólica em outros,
notadamente o Brasil, que cresceu vertiginosamente, sem um desenvolvimento
correspondente. O que não se pode negar é o fato de que a ordem jurídica clássica foi
"posta para baixo", segundo expressão de Vital MOREIRA, em razão de sua
ineficiência apontada sinteticamente em três campos fundamentais: o econômico
(devido ao progresso tecnológico e a concentração do poder); o social (em razão do
nascimento do movimento operário e da exacerbação do conflito de classes); e o
ideológico (por decorrência das ideologias negadoras do capitalismo ou, ao menos, do
capitalismo liberal).60 Assim, formou-se a ordem econômica do capitalismo atual, que é
determinada

por

um

caráter

axiológico

(sócio-político)

que

promove

um

açambarcamento do mercado, a fim de contornar suas falhas, imprimindo-lhe eficiência
(dinâmica).

2.1.3 Contrapontos da crise de eficiência do Estado de bem-estar social
Já em 1880 o mundo observou o primeiro Estado moderno a adotar
medidas sociais, quando Otto von Bismarck, liderando a Alemanha unificada, institui o
esquema de seguridade social. Na seqüência, diferentes promoções do bem-estar social
ocorrèram em outros países, como nos Estados Unidos (década de 30), e na GrãBretanha, com duas leis específicas que servem de símbolo da mentalidade da época: a

indivíduo e das famílias, bem como ocorre redução da produção devido ao descapitalização das empresas. Mas na
realidade, este quadro não se apresenta, pois, em regra, o Estado arrecada para gastar e não para entesourar.
Quando o dinheiro retoma ao mercado, propicia a absorção de mão-de-obra não empregada e o incremento da
atividade empresarial, seja com a intervenção direta do Estado na atividade econômica, seja na ampliação do
crédito geral. Sobre o assunto, conferir: NUSDEO, Fábio. Op. cit., p. 328.
38
Ou seja, o Estado intervém no fluxo circular da renda reduzindo os juros e, por conseqüência, aumentando
o consumo (reduzindo a poupança) e incrementando a produção mediante empréstimos ao setor privado. Altera-se,
assim, a curva macroeconômica descendente que, em uma primeira fase, compreende uma redução do consumo,
além de acarretar menor produção, que gera dispensa de mão-de-obra e diminuição de compra de matéria-prima; e,
em uma segunda fase, implica ainda maior redução do consumo, falência, e desemprego. Dessa fora, a intervenção
do Estado promove artificialmente uma mudança de sentido na curva, na medida em que as empresas compram
mais matéria prima e contratam trabalhadores, reduzindo o desemprego e incrementando o consumo, por
conseqüência, aumentando o número de empresas e a produção. Solve o assunto, conferir: NUSDEO, Fábio. Op.
cit., p. 323.
59
Procurou apontar-se, somente a título ilustrativo, alguns fundamentos dos keynesianismo, de forma
bastante sintética. Para maiores detalhes sobre o assunto, ver: HUGON, Paul. Op. cit., p. 475.
60
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 121.
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Lei de Pensões por Velhice (1908) e a Lei do Seguro Nacional (1911).61 Mas, de acordo
com o relato de José Luís FIORI, foi no período que correspondeu à Primeira Guerra
Mundial que se presenciou o apogeu da crise da "utopia do mercado auto-regulado",
influenciando de forma determinante os acontecimentos que se seguiram à Segunda
Grande G uerra.62
A hegemonia dos Estados Unidos, através de um novo sistema monetário
internacional, negociado em Bretton Woods,63 propiciou uma época de grande
desenvolvimento e redistribuição de riqueza nos países centrais.64 O professor Javier
VICIANO pondera que, mediante uma intervenção dos poderes públicos no sistema
econômico, foi possível uma alteração radical na configuração do mercado, da
sociedade e do Estado. Antes, prevalecia o princípio teórico de que o sistema deveria
ser baseado na determinação autônoma dos preços pelas unidades de produção (que,
em decorrência da competição, sempre seriam os melhores). No regime interventor, o
modelo implica a configuração de um sistema no qual o objetivo é o desenvolvimento
sustentado,65com o setor público suprindo as deficiências do setor privado. O chamado
primeiro setor passa a ser um dos principais consumidores de bens e serviços, além de
intervir produzindo-os através dos entes para-estatais.66 A busca pela eficiência tomase, então, uma regra geral da atuação administrativa do Estado, que para conquistá-la
passa a utilizar-se de mecanismos burocráticos de descentralização, como a criação de

61
FRIEDMAN, Milton e FRIEDMAN, Rose. Liberdade de escolher - o novo liberalismo econômico.
Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Record, 1980, p. 105.
62
FIORI, José Luís. Estados, moedas e desenvolvimento. In: FIORI, José Luís (org.). Estados e moedas no
desenvolvimento das nações. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 70.
63
Na realidade, somente firmado na estância de veraneio de Bretton Woods, considerando-se que os
americanos e os britânicos já haviam realizado conversações em Atlantic City anteriormente ao evento de julho de
1944, que redefiniu o sistema econômico mundial, notadamente através do FMI - Fundo Monetário Internacional e
do BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (vulgo Banco Mundial). Sobre o assunto,
conferir: SAMPSON, Anthony. Op. cit., p. 78.
64
FIORI, José Luís. Op. cit., p. 70.
65
A expressão “desenvolvimento sustentado”, embora largamente utilizada, é redundante. O mero
“crescimento econômico” significa um aumento do produto nacional em termos globais ou per capita, em um dado
período (em geral provocado pelo aumento da eficiência do sistema produtivo). O “desenvolvimento econômico”
refere-se ao aumento quantitativo do produto nacional acompanhado por modificações qualitativas referentes ao
bem-estar social (nível de pobreza, saúde, educação, emprego e igualdade social). Em assim sendo, sua definição
implica necessariamente um processo auto-sustentado, devido à necessidade, para sua configuração, de mudança
na estrutura social. Não basta um “mero surto”, no qual cessada a causa de progresso, retoma-se ao estado anterior.
O desenvolvimento sempre será auto-sustentado, na medida em que precisa ser “automático, autônomo e
necessário”. Sobre o assunto, conferir: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. Op.
cit., p. 23.
66
PASTOR, Javier Viciano. Libre competência e intervención pública en la economia. Valência: Tirant
lo Blanch, 1995, p. 53.
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empresas públicas e sociedades de economia mista. Neste ponto, vale a pena mencionar
o exemplo brasileiro, de acordo com descrição de Luiz Carlos Bresser PEREIRA:
Depois dos anos trinta e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
apesar de todas as restrições que se lhe possa fazer, o Estado brasileiro tomou-se
um participante ativo do processo de desenvolvimento. Inúmeras empresas
foram criadas pelos Governos federal e estaduais, como a Companhia
Siderúrgica Nacional, Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce, a Eletrobrás, as
diversas companhias de energia elétrica, etc., nas quais a necessidade e a luta
pela eficiência são óbvias.67
Contudo, o Estado não se tom a um mero ator intervencionista, pois, além
de surgir para reparar a ineficiência estrutural do regime liberal, passa a configurar-se
como um ente provedor, com as peculiares características inerentes a uma postura de
resistência aos efeitos nocivos da exploração capitalista. John KEANE exemplifica o
modelo de atuação do Estado Providência asserindo que ele procura assegurar
melhoria de habitação, provisão universal de serviços de saúde, controle da poluição
ambiental (que deixa de ser uma assunto privado), além das notórias formas de
proteção legislativa ao trabalho (como o seguro-desemprego).68 Mas seu marco
simbólico consiste na formação de um sistema de seguridade social, particularmente o
de caráter previdenciário. Segundo Claus OFFE, o wélfare state atribui-se as tarefas de
"reconocer el poder de los sindicatos, asegurar el crecimiento económico, dejensa nacional,
suministro de bienes colectivos, mejora en las pautas hoy existentes de desigualdad social". 69
Enfim, o Estado passa a ser o protagonista do progresso e bem-estar social, como bem
sintetiza Jacques GÉNÉREUX:
... a considerável expansão dos serviços públicos gera empregos protegidos das
flutuações conjunturais; assegura uma melhor distribuição do acesso à educação,
à formação profissional, melhoria da saúde pública e o desenvolvimento das
infra-estruturas (transportes e telecomunicações), fatores que a teoria econômica
moderna reconhece como essenciais ao crescimento. É a idade do ouro 'trinta
arios gloriosos', que vão do pós-Segunda Guerra ao início dos anos 70. Os
salários acompanham o fortalecimento progressivo da produtividade industrial;
as pressões sindicais e os acordos coletivos estendem os aumentos de salários
aos setores de produtividade mais fraca, sobretudo os de serviços. A difusão de
um poder aquisitivo crescente, protegido contra as eventualidades da vida
67
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. Op. cit., p. 82.
68
KEANE, John. Introducción. In: OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado deibienestar. Versión
espaüola de Antonio Escohotado. Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 23.
69
OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado dei bienestar. Versión espafiola deAntonioEscohotado.
Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 28.
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particular ou da conjuntura económica, sustenta uma demanda forte e
duradoura.70
Em que pese a precariedade de sua realização nos países periféricos,
parece adequado ressaltar o caráter socializante do Estado-providência, certamente
muito mais preocupado com o "desenvolvimento nacional" do que o Estado-liberal,
centrado de forma arraigada no mero crescimento econômico. Entretanto, no período
histórico que compõe a transição de século XX para o XXI, tomou-se absolutamente
hegemônica a idéia de crise do potencial intervencionista do Estado, notadamente em
razão da ineficiência de seu aparelho. Tal fenômeno provocou diferentes abordagens
teóricas. Sem a pretensão de esgotar um assunto de imensa controvérsia, podem ser
identificados alguns destes núcleos de pensamento. Um deles aponta de forma
pretensamente técnica e neutra a crise fiscal, como o ponto nevrálgico da
insustentabilidade do Estado-providência (como se verifica em Q aus OFFE);71 outro
adota uma postura de expresso cunho político, no sentido de afirmar a urgente
necessidade de desregulamentação econômica (Milton FRIEDMAN e os teóricos
liberais em geral);72 e, como não poderia deixar de ser, também surgiram movimentos
reacionários, de crítica incisiva ao pensamento e prática neoliberal (como Viviane
FORRESTER e Pierre BOURDIEU).73 Somente a título de registro, também poderia ser
apontado particularmente o pensamento "altemativista", que busca um meio termo
entre liberalismo e intervencionismo, em geral recaindo em uma ótica neoliberal
debilitada,74 que prefere ser denominada "terceira via" (Anthony GIDDENS),75 ou,
70
GÉNÉREUX, Jacques. O horror político - o horror nio é econômico. Tradução de Eloá Jacobina. 3 ed.,
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 53.
71
OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado dei bienestar. Op. cit.
72
FRIEDMAN, Milton e FRIEDMAN, Rose. Op. cit.
73
Conferir: FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo:
Editora UNESP, 1997 e BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Op. cit.
74
Poderia ser mencionado também, como um pensamento neoliberal debilitado, o “gerencialismo”, auto
denominado de social-liberalismo, de Luiz Carlos Bresser PEREIRA. Cf.: PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do
Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34,
1998. No mais, é interessante observar as três características identificadas por Norman BIRNBAUM em relação ao
altemativismo (entendido como terceira via), particularmente de Bill Clinton e Tony Blair. A primeira é que a
cultura da terceira via não se fez notar pelo próprio feto de não existir; a segunda, refere-se à adoção de um projeto
intemacionalista sistemático; e terceira, implica o reconhecimento de que não se trata de um plano para atenuar ou
humanizar o capitalismo, mas sim para adaptar-se ao seu expansionismo característico dos anos noventa. Cf.:
BIRNBAUM, Norman. Dove va dawero la terza via? In: II Mulino. Bolonha, n° 383, maio/jun.,1999, p. 434-443.
75
Segundo o autor, os valores básicos da terceira via poderiam ser sintetizados em sete: igualdade, proteção
aos vulneráveis, liberdade como autonomia, inexistência de direitos sem responsabilidades, impossibilidade de
autoridade sem democracia, pluralismo cosmopolita e conservadorismo filosófico. GIDDENS, Anthony. A terceira
via - reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. Tradução de Maria Luiza X. de
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então, "segunda via" (Roberto Mangabeira UNGER).76 O que todos concordam é que
realmente há uma crise de eficiência do Estado, seja tal pecado cometido pelo excesso
ou pela ausência.77
Em um primeiro plano, Claus OFFE defende a tese de que as limitações
do Estado de Bem-estar social não consistem um fenômeno passageiro, na medida em
que este tem como meta a realização de duas funções incompatíveis entre si:
mercantilização e desmercantilização.78 Deve garantir o investimento capitalista e o
pleno emprego (até mesmo para que consiga a "lealdade das massas"), ao mesmo
tempo em que controla a tendência auto-paralizante do mercado.79 Segundo o autor, o
Estado Social tem que fazer, então, o impossível: "se vê forçado a reorganizar e
restringir os mecanismos de acumulação capitalista para permitir que estes mecanismos
cuidem espontaneamente de si mesmos".80 Assim, este desiderato, se não fosse
impossível por definição, o seria em decorrência dos crônicos problemas fiscais do
wélfare state, cuja eficácia e legitimidade encontram-se sistematicamente restringidas.
Não há rentabilidade suficiente no setor capitalista que possa suportar a capacidade de
endividamento do Estado na sua tarefa de manejar a crise entre socialização e
acumulação capitalista. A partir de tal problemática, a resposta liberal torna-se muito
mais plausível, haja vista que sua legitimidade e eficiência são muito mais fáceis de ser
conquistadas, como comenta John KEANE: "incapaz de ejecutar eficazmente las dedsiones
de las cuales se pretendem responsables, los administradores dei Estado dei Bienestar se
convirtem en víctimas de sus próprias falsas promesas".81

A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 80.
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UNGER, Roberto Mangabeira. A segunda via: presente e futuro do Brasil. São Paulo: Carta Editorial,
1999.
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Interessante observar que, segundo Atílio BORÓN, os países latino-americanos gastam com o social um
percentual menor que os centrais, sendo tal gasto, obviamente, insuficiente. O grande problema está, então, nos
equívocos da tributação. O Estado é desmantelado, mas não se consegue aumentar os impostos, que são mais altos
nos países desenvolvidos, além dos que, nestes, os descontos diretos do capital, como lucros e riqueza são 2/3 da
receita bruta. Na América Latina, apenas 1/3, pois são cada vez mais ampliados os tributos incidentes sobre o
consumo, o trabalho e o comércio. Tal fato tem ligação direta com a sonegação e com o conseqüente problema de
financiamento do Estado. Cf.: BORÓN, Atílio. A sociedade civil depois do dilúvio neoliberal. In: SADER, Emir e
GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o Estado Democrático. 4 ed., São Paulo: Paz e
Tara, 1998, p. 86 e ss.
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Apud, KEANE, John. Op. cit., p. 20.
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Tendência paralizante esta que pode decorrer de fatores como a capacidade de negociação dos sindicatos;
a busca de saídas de investimento em escala global por parte do capitalismo monopolista; uma saturação da
demanda; ou um decréscimo das taxas de produtividade por um esgotamento do potencial inovador tecnológico.
Cf.: KEANE, John. Op. cit., p. 21.
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KEANE, John. Op. cit., p. 22.
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OFFE promove tuna crítica contundente à viabilidade da manutenção da
"equação keynesiana", que se baseia na harmonização entre crescimento econômico (a
partir do sistema capitalista) e melhoria da qualidade de vida social. O impasse
financeiro que se coloca ocorre devido à superioridade do crescimento das despesas
frente ao crescimento da produção nacional, que gera uma crise do modelo de
desenvolvimento. Crise esta que não consegue sustentar-se mediante a ampliação dos
descontos obrigatórios (carga tributária), pois estes acabam, em última análise,
limitando o crescimento econômico. Fato este agravado pelo péssimo desempenho do
Estado como administrador de recursos. Nesta linha de raciocínio, a visão liberal
pessimista de João FÉDER não deixa espaço para discussão: "ninguém mais duvida que
o Estado é mau administrador (...) através do Estado tudo é mais difícil, tudo se toma
mais caro e, pior, quase tudo fica sujeito à corrupção".82 Não poderia ser outra a
conclusão de Claus OFFE: “Expandiendo los servidos sodales y la inversión en
infraestrutura, el Estado no sólo exacerba los sintomas de la crisis fiscal, sino que se amvierte en
foco de conflicto sobre el modo en que deberían usarse los recursos sodalesZ'83
Cabe, neste momento, fazer um pequeno aparte para indicar o paradoxo
de tais assertivas, pois não será melhor o tudo difícil que o nada fácil? O tudo caro, que
o nada barato? A perene possibilidade de corrupção na gestão patrimônio público, do
que a inexistência de patrimônio público? Afinal, como assevera Manoel Eduardo A. de
Camargo e GOMES: "O Estado que tudo prometia e pouco cumpria é deslegitimado
para legitimar um Estado que tão pouco promete e, por isso, aparenta tudo cumprir." 84
Embora a crítica do Estado Social seja em vários tópicos inafastável, os "motivos de
crítica", de clara natureza liberal, não são muito convincentes em se tratando de
desenvolvimento

dinamicamente

eficiente.

Afirma-se

a

impossibilidade

de

financiamento do Estado Social "a despeito de aumentos sem precedentes na opulência
global", o que parece, no mínimo, um paradoxo.85 Aliás, a própria idéia de saturação,
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ou insuportabilidade da ampliação dos descontos obrigatórios como sendo o principal,
ou mesmo o fundamental, ponto crítico do Estado de Bem-estar social sofre
contestações, como a de Pierre de ROSANVALLON. Segundo o autor, não é possível
estabelecer limites a priori ao Estado de bem-estar social, no sentido financeiro:
... quem, há vinte anos, teria ousado prever que os descontos obrigatórios
atingiriam o nível atual sem significativa perturbação social? Recordemos que,
em 1926, Keynes escrevia uma carta aberta ao Ministro das finanças francês, na
qual considerava impossível 'do ponto de vista político' que as despesas
públicas pudessem atingir um quarto do rendimento nacional. É longa a lista de
todos os economistas que, de Léon Say, no século XIX, a Colin Clark, no século
XX, consideraram estruturalmente insuportável para o sistema um novo
crescimento das despesas sociais. Cada um deles via os 'limites' do estadoprovidênda, já atingidos, quando eles, de fato, não cessavam de recuar.86
Mas a reflexão sobre a crise fiscal do Estado é apenas o ponto de partida
para uma série de críticas que são apontadas pelo liberais pós-modemos.87 François
CHÂTELET relata que, em torno da Escola de Chicago, na década de 70 (cuja
inspiração maior foi a teoria precedente de Friedrich HAYEK),88 remodelou-se o
liberalismo cuja mentalidade tomou-se hegemônica cerca de vinte anos mais tarde.
Assim, as idéias básicas de Milton FRIEDMAN, em muitos tópicos remontam ao autor
de "O caminho da servidão", como a crítica ao excesso de intervencionismo e
regulamentação, a apatia moral gerada pelo costume da ausência de responsabilidades
dos indivíduos, a denúncia sobre a existência de reais benefícios no Estadoprovidência, e a desnecessidade do Estado para o desenvolvimento tecnológico.®9 O
assistência social, como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de
assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais”. Cf.: SEN,
Amartya Kumar. Op. cit., p. 18.
86
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mercado é considerado ente privilegiado de trocas que maximizam o lucro social,
possuindo, portanto, as melhores estruturas de garantia contra as desigualdades (com
exceção daquelas inerentes ao próprio regime).
Javier VICIANO ressalta que a crise dos anos setenta fez com que a defesa
de um papel mais ativo do mercado, com a correspondente "introducción de critérios de
efidencia a economicidad en el sector público", adquirisse hegemonia. Assim, o espaço para
a implantação das teorias neoliberais foi fortemente ampliado, notadamente porque o
modelo clássico beneficia-se triplamente com a "força da tradição", com o mito de
considerar-se a economia uma ciência com soluções perfeitas, e com a presença
inafastável de interesses econômicos expansionistas. 90 Assim, nos anos oitenta, a
política econômica nos Estados Unidos e na Europa girou entre os princípios da
privatização, da proteção do sistema econômico e da defesa da concorrência (ainda que,
quanto a este ponto, haja controvérsias), sempre tendo em vista o ideal de
desregulamentação. Segundo José Luiz FIORI, entre os anos oitenta e noventa, dois
acontecimentos favoreceram o "renascimento liberal": a vitória política dos
conservadores na Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha e o fim da guerra fria.91 A
partir destes marcos, as políticas neoliberais se generalizam no globo, aproveitando-se,
inclusive, do fenômeno da globalização do capital e da mundialização da cultura.
É interessante observar que, nas lições de Friedrich HAYEK, a idéia de
desregulamentação supera em muito o campo econômico, bem como não se restringe à
busca pela incrementação de eficiência do Estado. Há, realmente, um manifesto horror
à condução normativa da vida social, a ponto de realizar minuciosa análise dos efeitos
(nocivos) da intervenção, particularmente citando "algumas passagens significativas de
uma pesquisa sociológica sobre o impacto causado nas atitudes mentais dos jovens pelo
excesso de regulamentação". Esta abordagem sobre a influência da normatização da
sociedade nas mentalidades é recorrente no liberalismo. Simone GOYARD-FABRE
assevera, por exemplo, que o intervencionismo aniquila a "autonomia das vontades" ou
"a responsabilidade dos sujeitos".92 No mesmo sentido, assevera Q aus OFFE sobre esta
tese "neoconservadora":
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O único argumento novo (ou talvez muito antigo?) no contexto de um amplo
discurso que enfatiza a incompatibilidade de longo prazo entre o Estado do bemestar e uma sociedade de mercado liberal talvez seja a proposição, apresentada
por um bom número de publicações recentes, de que o dano que o Estado do
bem-estar inflige à ordem política liberal não é tanto de natureza imediatamente
econômica, mas moral. Segundo os expositores dessa perspectiva, a 'crise fiscal'
e a crise de 'inefidênda econômica' do Estado do bem-estar é mediada por uma
crise moral.93
Embora a realização prática deste prognóstico seja contestada por Pierre
BOURDIEU,94 é interessante observar que foi o radicalismo da concepção teórica que
conferiu legitimidade à desregulação que efetivamente interessava ao capital: a
econômica.95

Atualmente,

vive-se

um

processo

de

"desestatização",

"desregulamentação" e "desuniversalização", como se fossem componentes de um
fenômeno natural e inevitável,96 notadamente por sua legitimidade no universo da
crítica ao equívoco da "moral" intervencionista. Crítica esta que exalta o particular e o
individual sobre a norma e o Estado.
Norbert REICH relata que novas concepções sobre a natureza do Direito
surgem no bojo desta mentalidade anti-regulatória, como, por exemplo, o "Direito
Reflexivo", de Gunter TEUBNER.97 Se o Estado não oferece resposta para todos os
problemas sociais, deve retirar seu papel regulador, principalmente nos setores em que
proliferou sua atuação nas décadas de sessenta e setenta, como meio ambiente,
consumidor, proteção à saúde e políticas anti-discriminatórias.98 Aos poucos, este
Direito pós-modemo anti-regulatório promoveria uma alteração da racionalidade
formal para a material, e desta para a "racionalidade reflexiva". Afinal, o Direito
moderno fracassou por inúmeros motivos, entre eles: a ineficiência da regulamentação,
93
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a intervenção indevida em certas áreas, a particularização de demandas, que tirariam a
igualdade e generalidade da norma; e o afastamento entre o Direito e a sociedade. E a
resposta para esta problemática estaria em uma reforma qualitativa do Direito, em
detrimento de sua "quantidade".99 Entretanto, várias críticas podem ser sobrepostas a
respeito desta teoria. O próprio professor Norbert REICH toma expressa sua
discordância, entendendo que não é através de uma "desformalização reflexiva" do
Direito que será resolvido o problema da ineficiência ou inflação regulamentatória. No
mesmo sentido, Luigi FERRAJOLI ressalta que não se deve ir contra a legalidade, mas
reavaliá-la.100
Cumpre salientar que a bandeira da desregulamentação não é a única do
neoliberalismo. Anthony GIDDENS sintetiza topicamente o neoliberalismo, cuja prática
pode ser observada nos governos Margaret Thatcher, apontando alguns pontos
fundamentais como: a minimização do govemo; a autonomia da sociedade civil; a
preponderância do mercado; o autoritarismo moral e o individualismo econômico; a
aceitação da desigualdade; o nacionalismo; a afirmação do aparelho do Estado na
garantia da segurança; e a baixa consciência ecológica.101 Há, ainda, uma observação
interessante sobre a peculiaridade do neoliberalismo em relação do liberalismo clássico,
identificada por Vital MOREIRA:
Depois que Shumpeter pôs em relevo a importância fundamental da grande
empresa no crescimento econômico, na eficiência da produção, nas vantagens de
escala e na inovação técnica, a situação de monopólio {pois que a grande
empresa sempre gozará de uma posição para-monopolista) deixou de ser objeto
de uma condenação de princípio. O princípio deixa de ser a concorrência pela
concorrência, para ser a "concorrência efidente"...102
É por este motivo que se tomaram compatíveis com o liberalismo os
grandes monopólios, ou ainda as situações de quase-monopólio, como as decorrentes
das mega-fusões de empresas multinacionais. Estranhamente, no neoliberalismo pósmodemo, a concorrênda é uma das grandes justificadoras para o desfazimento dos
monopólios estatais, ao mesmo tempo em que legitima a formação dos monopólios
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privados. E ainda, o que poderia ser uma contradição, é entendido como "condição
natural do sistema", que clama por eficiência. O pragmatismo desta concepção é
insofismável. Diferentemente do liberalismo principiológico, o pós-modemo busca a
melhor vantagem ao capital, ainda que, por várias vezes, se atente contra os princípios
do próprio mercado. Segundo Vital MOREIRA:
... é esta visão pragmática que informa outra corrente do neoliberalismo. Para
ela, a economia de mercado já não se legitima por si, como princípio, mas apenas
por uma consideração de eficiência. O papel do estado e da ordem econômica é
contribuir para essa eficiência, quer prevenindo ou afastando os factores
econômicos que a contrariem, quer também, criando ou favorecendo condições
nesse sentido.103
No campo das políticas públicas inerentes ao desenvolvimento
econômico, apresenta-se clara a postura pragmática do neoliberalismo, que em nível
geopolítico decorre de uma clara busca de vantagem para os Estados cêntricos,
notadamente os Estados Unidos. Na pós-modemidade não importam mais as barreiras
comerciais, mas torna-se fundamental a credibilidade das moedas e dos sistemas de
pagamentos. Segundo José Luís FIORI, o capital financeiro, que é caracteristicamente
internacionalizado, concentrado e volátil, passa a ocupar papel central, em grande
desprestígio do capital industrial, na medida em que é impulsionado pela flutuação
cambial. O autor critica este fenômeno, chamando-o de "moinho satânico", em razão de
sua incidência nociva sobre o mercado de trabalho, seu bloqueamento do crescimento
econômico e seu caráter imperialista.104 Principalmente nos países periféricos, causa
desemprego, inflação (ainda que reduzida) e perda de garantias constitucionais. Tudo
para que se mantenha o orçamento estável e a moeda sólida, de acordo com o
receituário imposto pelos Estados Unidos, através do Fundo Monetário Internacional.105
Não é preciso explicar a imensa dificuldade de se adotar um projeto de
desenvolvimento local neste quadro em que perde importância o Estado Nacional, haja
vista a inexistência de soberania econômica dos países periféricos. Nesse sentido,
pondera Boaventura de Sousa SANTOS: "A ideologia e a prática do neoliberalismo, em
103
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combinação com as operações transnacionais das grandes empresas e das agências
internacionais, conduziram a um certo esbatimento do protagonismo do Estado-nação
como actor no sistema m undial."106
Novamente é possível observar que o pragmatismo neoliberal distoa dos
princípios do próprio liberalismo clássico, quando isto lhe é mais vantajoso ou eficiente
na incrementação do capital. FIORI esclarece que o novo sistema monetário mundial
que acabou com a conversibilidade do dólar, na década de setenta, obrigou os países
periféricos a realizarem a ancoragem cambial (simulação do velho padrão-ouro, agora
com o dó lar). Dessa forma, os EUA passaram a determinar o valor das moedas através
do controle das taxas de juros. Há, portanto, um maior "estreitamento da relação entre
o poder político e o valor internacional das moedas". O que para o liberalismo clássico
seria um absurdo, para o neoliberalismo toma-se perfeitamente adequado, pois este
"lastro invisível" alimenta a "riqueza virtual", decorrência imediata da instabilidade
financeira global.107 Mas esta intervenção política, permitida em decorrência de uma
conveniência pragmática, tem um claro objetivo: tom ar uma realidade o ideal máximo
de liberdade, ainda que sobrepondo tal escopo às conquistas igualitárias já obtidas no
século XX. Particularmente nesse sentido, a proposta neoliberal apresenta uma falsa
ingenuidade:
Uma sociedade que coloca a igualdade - no sentido de igualdade de renda - à
frente da liberdade terminará sem igualdade e liberdade. O emprego da força
para implantar a igualdade destruirá a liberdade, e a força, adotada para boas
finalidades, acabará nas mãos de pessoas que a usarão para promover seus
próprios interesses. Por outro lado, a sociedade que coloca a liberdade em
primeiro lugar acaba, como um feliz subproduto, com maior liberdade e maior
igualdade. Embora seja um subproduto da liberdade, a maior igualdade não
constitui obra do acaso.108
Toda esta conjuntura não poderia deixar de provocar reações, como a de
Pierre BOURDIEU, que se recusa a aceitar a inevitabilidade recorrente, embora os
fenômenos sejam apresentados como naturais, ou seja, "que são por si mesmos sua
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própria justificação".109 Em idêntico sentido, apreende a questão Viviane FORRESTER,
que aponta a facilidade da relegação a segundo plano dos efeitos nocivos desta
globalização com domínio monetário-imperialista, basicamente em razão do
predomínio da idéia determinista de resignação às "fatalidades":
A história desta última [da globalização] parece provir da noite dos tempos,
como um advento impossível de ser datado, como se ela devesse dominar tudo
para sempre. Sua atualidade devorante é percebida como pertencente ao
passado do verbo: como algo que acontece porque aconteceu! 'Tudo oscila com o
tempo', escreve Pascal, 'o costume faz toda a eqüidade, pela única razão de que
é recebido; esse é o fundamento místico de sua autoridade. Quem a reduzir ao
seu princípio a destruirá'.110
Segundo BOURDIEU, promovida pela globalização, a volta do
capitalismo radical, cujo sujeito principal é o mercado financeiro, eleva como valor
supremo o lucro máximo, na tentativa de superação dos limites da eficiência
econômica, acarretando tuna indissociável destruição das bases da conquista cultural (e
de sua autonomia ao mercado). Através da introdução de formas avançadas de
dominação, como o management, e de manipulação, como as pesquisas de opinião e o
marketing, promove-se tuna revolução conservadora, na qual a globalização (ainda que
notadamente "imperialista"111) torna-se um "mito justificador".112
Da mesma forma, FORRESTER defende a tese de que o prejuízo cultural e
social causado pelo neoliberalismo é sem precedentes, notadamente pelos efeitos que
provoca nas relações de trabalho, que se tom a prescindível.113 Ao contrário do
liberalismo clássico, que embora propugnasse p d a manutenção de um percentual de
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desempregados como reserva de mercado, valorizava de forma contundente a
atividade produtiva como fonte de riqueza,114 o neoliberalismo torna bastante
desimportante o trabalho, em razão da possibilidade de obtenção de riqueza
exclusivamente a partir dé rendas virtuais (criadas através da especulação).115 Assim
descreve a autora, em tom irônico:
Não demoraram muito para nos apor as leis da concorrência, da
competitividade, o ajustamento às regras econômicas internacionais - que são as
da desregulamentação - e de nos entoar loas sobre a flexibilidade do trabalho.
Cuidado então para não insinuar que, por essa razão, o trabalho se acha, mais do
que nunca, submetido ao bel-prazer da especulação, às decisões de um mundo
considerado rentável em todos os níveis, um mundo totalmente reduzido a ser
apenas uma vasta empresa - aliás, não forçosamente administrada por
responsáveis competentes. Alguns diriam: um vasto cassino.116
A prevalência do ideal de eficiência no trabalho ressalta a proposta liberal
de que o triunfo é prerrogativa dos melhores por questões naturais. A esta filosofia
agonística, Pierre BOURDIEU denomina "neodarwinismo social".117 São os mais
competentes que governam e que têm trabalho. Conforme esclarece de forma
carismática Milton FRIEDMAN: "Nenhum obstáculo arbitrário deve impedir pessoas
de chegarem às posições para as quais capacitam seus talentos e que seus valores
levam-nas a buscar. Nem nascimento, nem nacionalidade, nem cor, nem religião, nem
sexo, nem qualquer outra característica irrelevante deve configurar as oportunidades
abertas à pessoa - apenas sua capacidade".118 Note-se que o autor nem faz menção à
desigualdade social. Portanto, os excluídos devem resignar-se, haja vista que os mais
competentes estão legitimados pela natureza para tomarem as decisões sociais e
ocuparem seu espaço no mundo (que é dividido entre os winners e os losers). Ou seja,
aqueles que não tem trabalho são incompetentes. Contrariando esta doutrina, Norberto
BOBBIO adverte que "aprofundando a investigação nas consciências e nos fatos
114
Sobre o assunto, ver: HUGON, Paul. Op. cit., p. 121.
113
CHANLAT demonstra que mesmo no s EUA, que se arrogam da prerrogativa de possuir baixas taxas de
desemprego, a situação não é como comumente demonstrada. “Thurow (1996) lembra com razão que nesse país as
estatísticas oficiais de desemprego não refletem a realidade completa. De feto, considerando-se as pesoas que
querem trabalhar, mas não satisfazem aos critérios de admissão, os trabalhadores em tempo parcial involuntário, as
pessoas em idade de trabalhar mas que são excluídas, os trabalhadores temporários, os teletrabalhadores, os
trabalhadores autônomos entre os qusis muitos têm poucos clientes, obtém-se um resultado bastante diferente, ou
seja, uma taxa real de desemprego de 14% e uma taxa de mão-de-obra subempregada igualmente de 14%.” Cf.:
CHANLAT, Jean-François. Op. cit., p. 53.
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descobre-se que dificilmente uma completa liberdade pode existir onde a ascensão dos
melhores não é regulada por iguais posições de partida".119
Mediante a justificação neoliberal, os pobres, que sempre foram imorais,
alcoólatras, corrompidos, e preguiçosos, agora, são também estúpidos, ou pelo menos,
de inteligência ou capacidade inferior.120 Segundo BOURDIEU, esta mentalidade é
estruturante do sistema, porque explora a fraqueza dos movimentos sociais, que
subestimam a dimensão simbólica, capaz de transformar palavras inocentes em
fatalismo.121
Sob outro enfoque, Jacques GÉNÉREUX contesta a tese de FORRESTER de
que o mundo atual presencia uma "ausência de trabalho", na medida em que o real
problema consistiria em saber como o resquício de trabalho necessário será repartido
entre os homens (pois uma quantidade, ainda que limitada, de trabalho, sempre será
necessária). Todavia, o autor preocupa-se igualmente a BOURDIEU com a dificuldade
de mobilização democrática, notadamente dos movimentos sociais, em face da
mentalidade neoliberal. Afinal, se os homens não souberam mobilizar-se para defender
seus empregos, por qual motivo levantar-se-iam para defender a democracia? "Quantos
não chegarão a pensar que, se a democracia acarreta o desemprego, a insegurança e a
miséria, não seria nada mau trocar um pouco menos de democracia por um pouco mais
de bem-estar material cotidiano?"122Através desta análise, toma-se clara a relação entre
desemprego e niilismo democrático provocada pelo neoliberalismo, no bojo de uma
prática eficientista. Em resposta a este problema, parece somente restar uma solução
política, na qual se tom a imprescindível uma reação democrática e socializante, como
salienta Alain TOURAINE:
Não voltemos às facilidades de um liberalismo que se acomoda tão fadlmente à
miséria e à dependência de uma grande parte da humanidade e que se afunda
em uma sodedade 'de consumo' onde o sujeito humano se dilui. Contra os
totalitarismos, mas também permanecendo afastado de uma sociedade reduzida
a um mercado, é preciso conceber uma democracia que repouse sobre os
movimentos sociais que defendem o sujeito humano contra a dupla
impersonalidade do poder absoluto e do reino da mercadoria.123
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2.1.4

O fetichismo econômico e o desprestígio da justiça

O professor Emir SADER explica que as bases de legitimação do
neoliberalismo são a passividade geral, a despolitização e a desagregação social.124
Concordando com tal assertiva, cabe apenas breve complementação, no sentido de
tentar compreender quais seriam os motivos estruturantes deste quadro. Obviamente,
dependendo do foco, vários deles poderiam ser apontados, notadamente no aspecto
das mentalidades. Mas um deles merece especial destaque: o "fetichismo
econômico",125 que é uma representação tendente a desprestigiar a justiça, ao mesmo
tempo em que não leva em conta os custos políticos e sociais da ação política; tudo em
nome de uma precária concepção de eficiência, que em nada coincide com sua acepção
a partir do Estado Social. Esta visão, ou mentalidade, precisa ser analisada para ser
contestada, pois, segundo Pierre BOURDIEU,
... é necessário questionar de forma radical a visão econômica que individualiza
tudo, tanto a produção como a justiça ou a saúde, os custos como os lucros,
esquecendo que a eficiência - da qual ela dá definição estreita e abstrata,
identificando-a tacitamente coma rentabilidade financeira - depende
evidentemente dos fins com os quais é medida (...) A essa economia estreita e de
visão curta, é preciso opor uma economia daJèlicidade... 126
Antes de ingressar diretamente no problema do economicismo eficientista
como mentalidade neoliberal, cabe uma referência histórica. Afinal, é interessante
observar que o fenômeno da gestão econômica do Estado já ocorrera no período de
transição à modernidade. Renato Janine RIBEIRO esclarece: "A novidade do Antigo
Regime e do mercantilismo consistiu em conceber a função de reinar como alicerçada
na economia. Assim, superou a Idade Média e seu modelo de bondade religiosa e
cavalheiresca, embora sem o suprimir de todo. Luís XIV foi quem melhor soube agir
nessa sobredeterminação moderna (econômica e absolutista) dos antigos ideais de
realeza". Michel FOUCAULT aponta que na protomodemidade há uma farta literatura
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que busca legitimar o Estado não a partir das instituições jurídicas, mas tendo como
elemento central a "arte de governar", que implica descobrir a forma de introduzir a
economia ao nível da gestão de um Estado. Bastante interessante e elucidativa é a
definição de governo de Guillaume de La Perrière, pensador do século XVI, segundo
refere FOUCAULT:
O governo é definido como uma maneira correta de dispor as coisas para
conduzi-las não ao bem comum, como diziam os textos dos juristas, mas a um
objetivo adequado a cada uma das coisas a governar. O que implica, em
primeiro lugar, uma pluralidade de fins específicos, como por exemplo fazer
com que se produza a maior riqueza possível, que se forneça às pessoas meios
de subsistência suficientes, e mesmo na maior quantidade possível, que a
população possa se multiplicar, etc.127
Afirmar uma genealogia histórica entre o eficientismo proto-pós-modemo
e o economicismo protomodemo seria uma temeridade. De acordo com Andréa Roloff
LOPES, embora o Estado tivesse uma função fundamental no mercantilismo, sendo "o
responsável pelo controle e regulamentação da sociedade", justamente seu papel "era
destacado porque os mercantilistas não pensavam numa racionalidade própria da
esfera econômica, a qual eles não concebiam de maneira autônoma".128 Entretanto, a
analogia é válida, pois, mais uma vez é possível observar o retomo histórico ao nível
das mentalidades promovido pela visão "pragmática" neoliberal, que em vários
aspectos tem mais ligação com o período recente pós-medieval que com o liberalismo
clássico do século XIX. Assim, torna-se muito fácil contestar a novidade do seu projeto
modemizante, a não ser como ideal de reação imediata à valorização da justiça
característica do Estado modemo, notadamente jurídico.
Juan Ramon CAPELLA estuda o problema asserindo que exsurge em
meio ao processo de mundialização uma tentativa de legitimação exclusivamente pela
eficiência econômica, que, todavia, náda tem de democrática, pois desprestigia a justiça
em benefício da "lei do mais forte". Segundo o autor, a lógica eficientista compreende
"un discurso excluyente (o sea, que no se aviene a razones, que no dialoga com otras lógicas). Se
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trata en realidad de un discurso totalitário." 129 Discurso este que busca hegemonia através
de respostas aparentemente técnicas, neutras e retoricamente democráticas.130 Javier
VICIANO ressalta que é sob o manto da "busca do razoável" que se passou a utilizar
de princípios econômicos ao lado dos jurídicos, ou seja, a competência e a eficiência, ao
lado da liberdade e da igualdade. Esta mentalidade teve início em meados do século
XX.131 Entretanto, como ressalta Renato Janine RIBEIRO, hoje, "na medida em que no
discurso dominante a vitória do liberalismo é apresentada como o sinal de que ele tinha
razão", a economia é apresentada como "imperatrix mundi", como se a razão
"dependesse de quem fala por último, ou se confundisse com a ultima ratio",132 devendo
seus princípios serem interpretados como prevalentes até mesmo à justiça.
Este fenômeno alia-se ao fato de que "a coerção econômica se disfarça
muitas vezes de razões jurídicas", conforme anota Pierre BOURDIEU, ao comentar a
"hipocrisia" das racionalizações, que se destinam a "mascarar seus duplos efeitos". 133
Fato este que, na ótica de Norbert REICH, deslegitima e desestabiliza o Direito, na
medida em que é comprometida a sua função de organização (exercida sobre o sistema
capitalista).134 Contudo, cada vez menos a mentalidade economicista necessita destes
artifícios, pois, além do benefício gerado pela vitória ideológica neoliberal, sua própria
natureza tende a suplantar outras racionalidades.
Rolf PETERMANN pondera que o Direito não é somente o produto das
relações econômicas, ou sua causa, mas se dá na interação com todos os fatores.135
Contudo, Bertrand RUSSELL aponta que "o poder econômico dentro do Estado,
embora derivado, em última análise, da lei e da opinião pública, adquire facilmente
129
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certa independência", na medida, em que pode influir na lei mediante a corrupção e na
opinião pública mediante a propaganda; pode colocar os políticos sob obrigações que
embaracem sua liberdade; e pode ameaçar causar uma crise financeira.136 Na
contemporaneidade, vê-se a concretização desta avaliação, pois não se olvida que
"eficiência e equidade devem ser garantidas pelo Direito Moderno, mas o ponteiro da
balança está usualmente inclinado em direção do primeiro."137
Octavio IANNI identifica este fenômeno em nível mundial. Após a
Segunda Guerra Mundial, a realidade internacional emergente constituiu um "espaço"
que pode ser denominado "Economia-mundo". Sistema este que em razão das trocas
desiguais acaba por inibir a possibilidade de um projeto nacional,138 dificultando de
forma radical a possibilidade de emancipação popular local,139 notadamente porque se
sustenta através de representações. Conforme aponta BOURDIEU: "a ordem simbólica
é condição de funcionamento da ordem econômica".140
Retoma-se, portanto, à questão do fetichismo econômico, como
mentalidade, cujo símbolo maior é a eficiência. José Eduardo FARIA analisa a questão
identificando algumas assertivas da mentalidade economicista em crítica à posição
legalista dos juristas.141 Basicamente, critica-se: a preocupação do sistema jurídico com
aspectos meramente formais; a sua obstaculização de uma gestão racional do processo
econômico; e o seu idealismo "liberal-individualista".142 Por outro lado, os juristas têm
denunciado a "ética da convicção", largamente disfarçada de uma "ética da
responsabilidade" que é adotada pelos economistas ao aceitarem uma justificação dos
direito pressuposto. 3 ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 36.
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meios em razão de pretensa legitimidade dos fins. Mentalidade esta que provoca a
erosão do Estado de Direito, pois quanto maior é o poder decisório dos economistas,
menor é a certeza jurídica.143 Segundo o autor, apresentam-se dois critérios de
racionalidade: o jurídico, pautado em princípios e premissas (valorizador da
racionalidade formal) e o econômico, pautado nos resultados (valorizador da
racionalidade material).144 Todavia, é característica do Estado Social buscar, através da
Constituição, uma harmonização entre tais racionalidades, haja vista que compreende
um amálgama de princípios liberais e intervencionistas, entre os regimes capitalista e
socialista.
Mas, segundo Pierre BOURDIEU, o neoliberalismo se apega fortemente à
oposição arbitrária entre a lógica econômica (concorrência/eficiência) e a lógica social
(equidade/justiça). 145 A economia busca, então, tornar-se o "verdadeiro" campo de
conhecimento, considerando-se que pode ser empiricamente verificável, em regra por
estatísticas e cálculos matemáticos. Mas não somente o Estado-nação perde espaço com
a prevalência da mentalidade eficientista. O desprestígio da busca pela justiça, dentro
do projeto individualista do economicismo, causa um "programa de destruição
metódica dos coletivos", os grupos de trabalho e discussão, as associações, os
sindicatos, a universidades públicas.146Destruição esta que vem sendo dissimulada por
estratégias de sedução da sociedade,147 principalmente no sentido de participação ativa
do terceiro setor, seja o organizado juridicamente, na forma de organizações nãogovemamentais, seja de forma individual, através, por exemplo, do voluntariado.148
Enfocando outro viés do tema, Javier VICIANO analisa a questão tendo
como ponto de partida o direito concorrencial norte-americano e a notória interpretação
econômica do direito. Explica o autor que, no início do século, o Tribunal Supremo dos
Estados Unidos só levava em consideração a eficiência econômica na medida em que
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esta é compatível com outros fins das normas antitruste (notadamente o Sherman Act
149). Até os anos setenta, a interpretação das normas sempre tinha como objetivo
alcançar fins político-sociais. Se a análise econômica era utilizada, é certo que os
objetivos mais relacionados à liberdade (como acesso ao mercado, dispersão do poder
econômico e proteção das pequenas empresas) sempre estiveram presentes nas decisões
judiciais. Somente a partir dos anos oitenta que, mediante o aporte teórico da Escola de
Chicago, se introduziu nas decisões a análise econômica do Direito. Assim passou-se a
defender a utilização da eficiência econômica como único objetivo, em desprezo às
demais funções da legislação.150 Começa a ser firmado o entendimento de que nenhum
outro objetivo assegura tão bem o bem-estar dos consumidores do que a eficiência.
Pode-se, desse modo, sacrificar outros objetivos, como a liberdade de empresa, a
existência de pequenas empresas ou a liberdade real de acesso ao mercado. A justiça,
nesta perspectiva, reporta-se a um papel secundário, embora VICIANO afirme que
predomine nos EUA a corrente que afirma ser a eficiência econômica somente um dos
objetivos a serem afirmados pelo Estado, dentre outros que devem ser observados.151
A partir dos anos cinqüenta, nos EUA, desenvolvem-se várias correntes
de pensamento que têm como objetivo a preocupação de realizar uma abordagem
econômica dos problemas políticos. A corrente da Public Choice foi constituída
justamente por economistas que se mostraram interessados por temas políticos. O
grande objetivo destes teóricos foi possibilitar uma transcendência da economia, a fim
de que seus métodos pudessem ser aplicados em qualquer campo do conhecimento, ou
seja, em qualquer questão que envolvesse a utilização de meios escassos para a
realização de qualquer finalidade. Assim, conforme descreve Fábio Wanderley REIS, a
mentalidade inerente a tal teorização tem como escopo a "manipulação eficiente das
condições que lhe oferece o ambiente de maneira a viabilizar a realização de seus
objetivos".152
Especificamente no tocante ao Direito, desenvolveram-se diferentes
teorizações de viés economicista. Ronald DWORKIN preocupa-se com esta questão,
analisando o objeto sob o modelo pós-modemo da interpretação econômica do Direito,
149
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em que é ressaltada justamente a dicotomia entre justiça e eficiência. Embora seja
temerário o estudo de um tema tão complexo e de um autor tão refinado, justifica-se
uma breve referência pela sua notoriedade.153 Sendo assim, antes de fazer uma
avaliação explicativa da análise econômica do Direito como uma teoria hermenêutica,
procurar-se-á identificar a sua inserção na mentalidade eficientista.
Conforme esclarece Therezinha Guiomar Estrella de FARIA, o movimento
específico da "Interpretação Econômica do Direito" teve como mentor Richard
POSNER, através de sua obra Economic Analysis of Law, de 1977, ao propugnar pela
aplicação de métodos econômicos de análise aos problemas de interpretação jurídica.154
A interpretação econômica renega a dependência direta dos fatos econômicos às
instituições e normas jurídicas que compreendem a intervenção estatal. O conceito de
ordem econômica somente é relevante no seu sentido prático, enquanto conjunto de
normas de índole sociológica ou como equivalente ao próprio sistema fático econômico.
Prestigiar-se-ia, assim, o ideal de maximização da riqueza da sociedade, que, segundo
DWORKIN, ocorre quando "todos os recursos dessa sociedade são distribuídos de tal
maneira que a soma de todas as valorizações individuais é tão elevada quando
possível".155 Seria, então, uma espécie de luta contra o desperdício, visando a
acumulação de bens pelo Estado, cuja meta na resolução de conflitos seria a eficiência.
Deve ser ressaltado que neste modelo teórico:
Eficiência significa algo ligado ao aproveitamento dos recursos disponíveis, dos
bens e conhecimentos técnicos amealhados pela civilização ao alcance de alguma
atividade útil. O aproveitamento será tanto mais eficiente quanto menor forem
as perdas ou a dispersão. Se com os mesmos recursos, teria sido possível
produzir mais ou garantir conforto a maior número de pessoas, então alguma
coisa falhou no campo econômico. Essa coisa seria a eficiência.156
A redistribuição, neste ponto de vista, seria tarefa da sociedade, através
da competição, reservando ao Estado a única função de garantir a igualdade de
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Advogado, 1994, p. 31.
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DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins
Fontes, 2000, p. 352.
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COELHO, Fábio Ulhoa. A análise econômica do Direito. In: SUNDFELD, Carlos Ari e outros. Cadernos
do Programa de Pós-graduação em Direito - PUC/SP. São Paulo: Max Limonad, 1995, p. 157.

130

oportunidades. Interessante observar a raiz liberal clássica do argumento de POSNER
de que "numa sociedade dedicada à maximização da riqueza, as pessoas somente
podem melhorar sua posição beneficiando outros, pois, quando alguém produz bens e
serviços que os outros compram, deve estar produzindo algum beneficio não apenas
para si, mas também para os outros".157 Nos setecentos, afirmava Adam SMITH: "ao
buscar a satisfação do seu interesse particular, o indivíduo atende freqüentemente ao
interesse da sociedade de modo muito mais eficaz do que se pretendesse realmente
defendê-lo".158Fábio Ulhoa COELHO esclarece que esta teorização busca "harmonizar"
duas áreas do conhecimento humano que em geral são antagônicas.159 Entretanto, "há
na verdade, uma hierarquia implícita a qualquer empreendimento teórico com tal
diretriz: a economia deve prevalecer sobre o direito; isto é, a eficiência econômica deve
nortear a aplicação da ordem jurídica."160 Em que pese também seja um liberal,
DWORKIN é radicalmente contrário à esta teorização, por entendê-la imensamente
desigualitária. O Direito não pode se pautar por critérios economicistas porque sua
ontologia é completamente distinta. Os argumentos de POSNER não se sustentam em
uma base jurídica sólida, que deve ser construída com fundamento em princípios. 161
Comentando a teoria de DWORKIN, Vera Karam de CHUEIRI explica sua vinculação
ético-principiológica como fonte estruturante da interpretação jurídica:
Num caso difícil, aduzirá o juiz a certos princípios - que podem ser
depreendidos da regra jurídica - para, através dos mesmos, buscar os direitos
morais das partes, pertinentes às suas pretensões. Este mecanismo, que vincula
as questões práticas (relativas à tomada de decisão do juiz) às questões teóricas

137
Segundo esclarece DWORKIN. Cf.: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Op. cit., p. 380.
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Apud, HUGON, Paul. Op. cit., p. 125.
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José Eduardo FARIA sintetiza tal antagonismo: “em termos genéricos e esquemáticos, a tensão entre os
imperativos da economia e as exigências do direito pode ser vista como resultante do choque entre duas posições
diametralmente antagônicas; a procura da eficiência alocativa, por parte dos economistas, especialmente aqueles
que tomam a economia de mercado e o modo capitalista de produção como base institucional para seus
diagnósticos, suas análises e sua políticas; e a preocupação com o enquadramento legal-racional do poder, por
parte dos juristas, principalmente aqueles cujo saber profissional e cuja visão-de-mundo foram forjados a partir de
um modelo legalista-liberal de direito e Estado que vê as normas, as leis e os códigos como instrumentos de certeza
e calculabilidade das expectativas”. Cf.: FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização
brasileira. Op. cit., p. 12.
160
COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p. 155.
161
Para chegar a esta conclusão, DWORKIN exemplifica com a seguinte questão: “As pessoas têmum
direito profundo de não ser condenadas por crimes de que são inocentes. Se um promotor acusasse uma pessoa que
ele soubesse ser inocente, não seria justificativa nem defesa dizer que condenar a pessoa pouparia à comunidade
certo gasto ou que, de alguma outra maneira, promoveria o bem-estar geral.” DWORKIN, Ronald. Uma questão
de princípio, op. cit., p. 105.
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da concepção de regra jurídica, oferece uma resposta (através do direito) à
sociedade pela via da realização possível da justiça.162
Não é possível, portanto, admitir uma espécie de legitimação do Direito
fundada na sua eficiência, ainda que da ineficiência decorra a crise, porque mesmo nos
momentos de instabilidade e carência de legitimidade, não podem ser abandonados os
valores e princípios nem a objetivação da justiça.163 Daí ser absolutamente justificável o
preconceito observado na doutrina brasileira com relação ao valor eficiência,164 cuja
construção doutrinária atual tem referência em teorias político-jurídicas de natureza
liberal que não entendem como valor supremo o bem-estar social, mas sim a
conclamada "maximização da riqueza social".165 Norbert REICH conclui ser equivocada
a análise econômica do Direito na medida em que induz uma resposta unilateral e
simplista para a crise da modernidade, oferecendo "uma resposta pré-modema a
problemas pós-modemos". Afinal, o próprio processo de juridificação implica em
desvantagens inegáveis, riscos e tensões.166 Visão semelhante possui DWORKIN, para
quem não há sustentabilidade em teorias que afirmem valer a pena buscar a "riqueza
social" por qualquer razão que não seja a justiça.167 Importante lembrar, também, que
não pode ser adotado um conceito limitado de justiça. No constitucionalismo social, a
justiça é um "valor compósito", como diz Carlos Ayres BRITTO, para quem a noção
"reclama a concreção necessária de muitos outros valores jurídicos dado que ela não
tem apenas um, mas vários elementos que lhe são consubstanciais." 168

CHUEIRI, Vera Karam. Op. cit., p. 86.
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“Suponha-se, por exemplo, que uma Escola Militar de formação de oficiais constate, com base em prova
estatística, que os alunos originários de determinada região têm, ao longo dos estudos e da carreira, desempenho
superior aos originários de outras partes do país. (...) Pergunta-se: poderia a Escola, em seus critérios de admissão,
favorecer o ingresso de uns e dificultar os de outros, em função da região de origem, para assegurar sua maior
eficiência? A resposta é naturalmente negativa. (...) Portanto, mesmo que se demonstrasse inequivocadamente que
os resultados seriam melhores, eles seriam obtidos com o sacrifício de Valores dos quais não é possível dispor.” C£:
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 233.
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absolutamente um ganho”. Cf.: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Op. cit., p. 365.
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REICH, Norbert. Op. cit., p. 279.
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BRITTO, Carlos Ayres. O convívio entre a justiça e os demais valores jurídicos. In: Vox Legis. São Paulo:
Sugestões Literárias, n° 169, jan., 1983, p. 39.
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2.2

A eficiência e o processo de desmitificação no constitucionalismo social

Se uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou o número que queiram, estiver
em aflição, e se eu fosse chamado a ajudá-la, faria tudo que estivesse em meu
poder para oferecer meu melhor conselho. Hoje, a maioria dos homens está
doente, como que de uma epidemia, em função deis falsas crenças a respeito do
mundo, e o mal se agrava porque, por imitação, transmitem o mal uns aos
outros, como carneiros. Além disso, é justo levar socorro àqueles que nos
sucederão. Eles também são nossos, embora ainda não tenham nascido. O amor
aos homens nos leva a ajudar os estrangeiros que venham a passar por aqui.
Como a boa mensagem do livro já foi difundida, resolvi utilizar esta muralha
para expor em público o remédio da humanidade.1
O remédio da humanidade é o tetraphármacon, quádruplo soro composto
por ingredientes das "Doutrinas Principais" de Epicuro, conforme esclarece José
Américo Motta PESSANHA:
Doente, a humanidade transformada em rebanho precisa de tratamento. A fonte
do mal, que se alastra pelo contágio do mimetismo, está detectada: as falsas
crenças. O que move a ação curativa é o generoso sentimento de philia que, além
de sustentar intrinsicamente a filosofia, transborda - enquanto amor à sabedoria
- em amor à humanidade. A ação do médico-fílósofo ou do filósofo-médico ressaltada desde Empédocles e Sócrates/Platão - não conhece, porém, na
linguagem epicurista, qualquer tipo de restrição quanto à escolha do pacientediscípulo: todos têm direito à cura, sem limitações sociais, econômicas, étnicas.2
Não é por meras questões conjunturais ou estéticas que se pode reportar a
EPICURO como um exemplo simbólico de possibilidade de transição de uma estática
de alheação a uma dinâmica de desmitificação. Denota-se claro, na vida e obra do
filósofo, a sua convicção na possibilidade do conhecimento, e mais que isso, na
possibilidade

de

compartilhamento

do

conhecimento

entre

"todos",

1
Trecho da carta de Epicuro endereçada à sua mãe e inscrita por um certo Diógenes, no século II d.C nas
muralhas da cidade de Enoanda, na Capadócia (hoje Turquia central), por entender ser de imensa valia para
qualquer pessoa, de qualquer época. Cf.: PESSANHA, José Américo Motta. As delícias do jardim. In: NOVAES,
Adauto (org.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 57.
2
PESSANHA, José Américo Motta. Op. cit., p. 58.
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despreconceituosamente.3 Conhecimento este que deve ser marcado pela recusa às
crenças absolutas, que se contrapõem à sabedoria. Para tanto, é fornecida uma receita,
cuja essência pode ser revelada na união entre razão iluminadora e amor à
humanidade. Esta proposta ética ultrapassa seu tempo, e torna-se, na pósmodemidade, um caminho de retomo à história, de recuperação do tempo, e de
superação da morte. Entretanto, a recuperação de tais ideais como fundamento de um
processo de desmitificação implica mais que uma maneira pessoal de situar-se no
mundo e relacionar-se com os outros: exige, além de um compromisso teórico (crítico),
uma atuação política (ética).4
O primeiro passo para que seja possível a realização de um processo de
desmitificação é a adoção de um compromisso teórico-crítico. Pierre BOURDIEU
reclama a necessária destruição do poder de imposição simbólico. É preciso romper
com as idéias-força mediante uma tomada de consciência do arbitrário que propicia
tuna aniquilamento da crença. Destróem-se, assim, as falsas evidências da ortodoxia, a
fim de que seja possibilitada uma neutralização do poder de desmobilização.5 Este
rompimento é difícil porque a mentalidade dominante desconfia de forma absoluta e
totalizante das tentativas de emancipação. Segundo Boaventura de Sousa SANTOS,
devido à sua descrença no futuro, os prognósticos tomam-se "negativos e deficitários"
em relação à vida presente. "Às experiências de hoje, por mais medíocres, teme-se que
se sigam outras no futuro ainda mais medíocres." 6
Segundo Jean-François LYOTARD, a teorização crítica na modernidade,
por se apoiar sobre um dualismo de princípio e desconfiar das sínteses e das
reconciliações, deve estar em condições de escapar a este destino [de realizar uma
prática unitária e totalizante]."7 Todavia, mesmo o pensamento crítico, tão valorizado
na modernidade, é questionado por Boaventura SANTOS:

Epicuro admitia entre os membros de sua escola filosófica as mulheres e os escravos. Cf.: PESSANHA,
José Américo Motta. Op. cit., p. 61.
4
Esta observação é importante, porque Epicuro desprestigiava completamente a ação política. Segundo
PESSANHA, para o filósofo, “alcançar o bem é empreendimento exclusivamente ético, não político”. Cf.:
PESSANHA, José Américo Motta. Op. cit., p. 67.
5
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 3 ed., Rio de Janeiro: Bertrand
do Brasil, 2000, p. 15.
6
SANTOS, Boaventura de Sousa. Á crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência. 2
ed., São Paulo: Cortez, 2000, p. 34.
7
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 6 ed., Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2000, p. 22.
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A teoria crítica foi desenvolvida para lutar contra o consenso como forma de
questionar a dominação e criar o impulso de lutar contra ela. Como proceder
numa situação em que o consenso deixou de ser necessário e, portanto, a sua
desmistificação deixou de ser a mola do inconformismo? É possível lutar contra
a resignação com as mesmas armas teóricas, analíticas e políticas com que se
lutou contra o consenso? 8
Registrada esta preocupação, não parece ser definitiva a assertiva de que
se tomou obsoleta a teoria crítica. Entendendo a expressão "teoria crítica" em um
sentido amplo, ou seja, sem a vinculação a conotações específicas {mediante o
enquadramento a alguma escola, tradição ou pensador), é possível afirmar a
permanência de sua importância mesmo no contexto pós-moderno. O compromisso
teórico com um "pensamento crítico" implica um retorno ao ideal de "razão
iluminadora", que significa a recusa à acomodação perante juízos pré-concebidos,
desconfiando-se perenemente das representações sociais {cujo caráter vem se
demonstrando, cada vez mais, notadamente mitificador). A partir de Gladston
MAMEDE, é possível compreender o compromisso crítico como um mecanismo de
resistência à mediação proporcionada entre os fatos sociais e as massas, realizada por
"uma intellighentsia que cria a justificação ideológica da vida social".9 A partir da crítica,
é, portanto, possível aproximar-se da verdade dos acontecimentos, que é obscurecida
pela função ideológica dos mitos políticos. Com propriedade, Michel FOUCAULT
assevera que faz parte do discurso científico a seguinte reflexão:
Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo momento existe uma
verdade a ser dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas que no
entanto está somente à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa
mão para ser desvelada. A nós cabe achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os
instrumentos necessários, pois de qualquer maneira ela está presente aqui e em
todo lugar.10
Ao compromisso crítico corresponde, portanto, uma necessidade de
movimento, de atuação na realidade concreta. A partir desta perspectiva, é possível
encontrar o segundo elemento fundamental do processo de desmitificação: a
necessidade de atuação jurídico-política, que por sua vez, implica uma recorrência
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da experiência.
Op. cit., p. 35.
9
MAMEDE, Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate referenciado pela animalidade
e pela cultura. 2 ed., Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 192.
10
FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder. Tradução de Roberto Machado. 15 éd., Rio de Janeiro:
Graal, 2000, p. 113.
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imediata ao ideal democrático. Conforme aponta MAMEDE, "a democracia pressupõe
uma sociedade civil forte, consciente e participativa." 11
Apesar da problemática que envolve a legitimidade jurídico-política dos
poderes públicos no Estado de Direito,12 há que se buscar uma forma de conduzir o
processo de legitimação de forma a que não se desprestigie a democracia, porque o
princípio democrático está intimamente ligado ao cerne da opção ética do
constitucionalismo de Estados como o brasileiro (ou o italiano). Sobre o assunto, é
recorrente a lição de Norberto BOBBIO:
Constituição democrática é aquela que não apenas consolida as liberdades civis,
mas cria órgãos e leis que ajudem no sentido de que essas liberdades tenham
realidade e sejam salvaguardadas, e que ali onde os bastiões erguidos contra os
abusos de poder desmoronem ou estejam ameaçados de ruir possa rapidamente
mobilizar-se para erguer novos redutos. A nossa constituição é dotada dos
dispositivos que permitem enfrentar esse perigo. Mas para fazê-lo são
necessários três fatores: a consciência de que esse perigo existe, um exame
bastante preciso dos remédios, a vontade unânime de viver numa sociedade
democrática.13
Todavia, a opção ética não se esgota na proteção das liberdades civis, pois
é fundada de forma clara no "amor à humanidade", que é traduzido hodiemamente na
proteção dos direitos fundamentais. Sendo assim, segundo Sérgio CADERMATORI,
toma-se premente uma revalorização da democracia substancial, sem que se
desprestigie o aspecto formal. Nesta visão, a democracia social e o Estado de Direito
formam um todo compacto, que "ao mesmo tempo deve corresponder a um estado
liberal mínimo (pela minimização das restrições das liberdades aos cidadãos) e estado
social máximo (pela maximização das expectativas sociais dos cidadãos e correlatos
deveres de satisfazê-las por parte do estado)."14 Contudo, para que se adote tal postura,
mais do que um reformular legislativo, é preciso que seja contraposta a mentalidade
niilista, que faz da democracia um atributo prescindível, ou, ainda, segundo Pierre
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MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 196.
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Haja vista que, segundo FERRAJOLI, quanto mais se expande o ordenamento, maior é a dicotomia entre
normatividade e efetividade, validez e vigência, ser e dever ser”. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón - teoria
dei garantismo penal. 3 ed., Tradução de Perfecto Andrés Ibánez et al. Madrid: Trotta, 1998, p. 864.
13
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: autobiografia. Tradução de Daniela Baccaccia Versiani. Rio
de Janeiro: Campus, 1998, p. 166.
14
CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade - uma abordagem garantista. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1999, p. 161.
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BOURDIEU, deve-se romper com a "fé na inevitabilidade histórica que professam os
teóricos do liberalismo".15
Para tanto, muitas vezes pode ser necessário o recurso a uma espécie
particular de utopia, que não é aquela mera busca pelo ideal irrealizável, mas sim a que
tem a "função crítica e revolucionária de ruptura", na medida em que se contrapõe à
ideologia que "materializa a estabilidade, a legitimidade e a reprodução da ordem
estabelecida."16Uma utopia consciente e reformadora, cuja função primordial é destruir
os mitos, tais como o da incompatibilidade entre Estado Eficiente e Estado Social, da
prevalência da eficiência sobre a segurança jurídica e, particularmente, do caráter
insofismavelmente metajurídico do princípio da eficiência administrativa (em que este
somente se presta a uma legitimação simbólica neoliberal).

2.2.1 A compatibilidade entre Estado Eficiente e Estado Social
O grande mote da tese de Francis FUKUYAMA de que o homem (último
deles) chegou ao fim da história, consiste em sua confiança na vitória da democracia
liberal, que "venceu os seus rivais e que, num futuro próximo, não enfrenta sérias
ameaças externas à sua sobrevivência".17 Segundo o autor, na sua luta pelo
reconhecimento, o homem finalmente conquistou um estado universal e homogêneo;
afinal, as sociedades capitalistas liberais são bem mais igualitárias que as feudais e
absolutamente mais dignificantes que os totalitarismos socialistas. O futuro é altamente
promissor, na medida em que "as fontes de desigualdade serão cada vez mais
atribuíveis à desigualdade natural de talentos, à divisão do trabalho economicamente
necessária e à cultura".18 Em face da maravilha do apogeu da liberdade, o homem ficou
"completamente satisfeito", não sendo de grande importância a preocupação com a
desigualdade social, muito menos com seu efeito absolutamente anti-libertário.

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy
Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 39.
16
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995,
p. 97.
17
FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Tradução de Maria Goes. 2 ed., Lisboa:
Gradiva, 1992, p. 280.
18
FUKUYAMA, Francis. Op. cit., p. 283.
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Embora esta seja a perspectiva dominante no discurso mitificador pósmodemo, por certo que em nada se aproxima de uma ética direcionada à proteção dos
direitos fundamentais, como a consagrada nos Estados Sociais, notadamente, o Estado
Democrático de Direito instituído no Brasil pela Constituição Federal de 1988, que
particularmente em decorrência da absoluta e plenamente justificável "insatisfação"
dos cidadãos, apresenta-se em crise. Somente não está em crise para os incluídos de um
sistema global, cuja realidade é imensamente distante da dos Estados em processo de
desenvolvimento. Em países como o Brasil, mesmo os pretensos incluídos, sofrem o
ônus (naturalmente reacionário) de uma nação injusta, pelo que, o liberal estado de
"homogeneidade" está longe de ser alcançado. É mais apropriada, portanto, a ótica de
Alain TOURAINE, que adota posição radicalmente diversa à de FUKUYAMA ao
manifestar-se no seguinte sentido:
Nós pensamos, pois, que a democracia só é forte quando ela submete o poder
político ao respeito de direitos cada vez mais amplamente definidos,
primeiramente cívicos, mas também sociais e até culturais. Se a idéia de direitos
do homem encontra tanta força, é porque o objetivo principal não é mais
derrubar um poder tradicional, mas proteger-se contra um poder que se
identifica com a modernidade e com o povo e deixa cada vez menos espaço à
contestação e às iniciativas.19
A partir desta construção teórica, de natureza substancial, a democracia
liberal não é democracia no sentido mais apropriado ao termo. Não é possível admitir,
portanto, qualquer espécie de "eficiência de Estado", em uma democracia, que não seja
aquela de proteção aos direitos fundamentais, notadamente os sociais. Certamente que
se terá, então, um conceito de Estado Social que é indissociável do regime democrático
material. Nesse sentido, muito bem colocada é a posição de Norberto BOBBIO:
Na democracia, ao contrário [do despotismo], todos são igualmente livres.
Igualmente: o advérbio é fundamental. Esta igualdade requer, a meu ver, o
reconhecimento também dos direitos sociais, a começar por aqueles essenciais
(instrução, trabalho, saúde), que aliás tomam possível um melhor exercício dos
direitos de liberdade. 20

TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Tradução de Elia Ferreira Edel. 4 ed., Petrópolis: Vozes,
1997, p. 344.
20
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: autobiografia. Op. cit., p. 119.
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Como descreve Rogério Gesta LEAL, a partir do real Estado Social,
passam os Poderes Públicos a avocar "a responsabilidade de uma tutela mais eficaz, de
natureza mais coletiva e indeterminada, no âmbito das satisfações econômicas básicas
de sua população, e uma gradativa intervenção ou direção na vida econômica dos
setores produtivos, com o objetivo explícito de reajustar e mitigar os conflitos nas
estruturas sociais respectivas".21 Apesar desta circunstância, cabe o registro de que
existem

diferentes

concepções

de

Estado

Social,

retratadas

em

diferentes

nomenclaturas. Segundo Paulo BONAVIDES, são dois os principais critérios para sua
identificação, os quais podem, de forma analógica, corresponder à caracterização
proposta por Vital MOREIRA, ou seja, a partir do modo de produção e o tipo de
coordenação.22Quanto ao primeiro critério, carece de maiores explicações, pois se refere
à coincidência ou não do Estado Social com o Estado "Socialista", o que de pronto pode
ser afastado. Sendo assim, dentro do sistema capitalista, parte da doutrina identifica
dois tipos básicos de Estado Social: o democrático e o totalitário. Como esclarece Paulo
BONAVIDES, o Estado Social "se compadece com regimes políticos antagônicos, como
sejam a democracia, o fascismo e o nacional-socialismo".23
Entretanto, esta visão abrangente de BONAVIDES, compartilhada por
José Afonso da SILVA,24 que permite a denominação de Estado Social para regimes não
democráticos, não parece a mais adequada. O Estado fascista pode até ser "provedor",
assim como um hipotético Estado Absolutista poderia ser generoso no sentido
assistencial. Nem por isso seriam Estados Sociais, com a carga axiológica inerente ao
conceito. Assim sendo, notadamente nos países não desenvolvidos, conforme aponta
Jorge Reis NOVAES, não é possível separar os caracteres concernentes ao Estado Social
e Democrático de Direito. É social porque é democrático; é democrático porque é social;
e ainda: é de direito porque é social e democrático.25 Sendo assim, ultrapassa-se de
21
LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no Brasil.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 69.
22
O modo de produção refere-se à existência ou não de apropriação privada de bens, ou seja, implica a
identificação entre o regime capitalista e o socialista; já o critério do tipo de coordenação possibilita a verificação
da forma de ordenação dos agentes econômicos e sua maior ou menor liberdade, ou seja, se o sistema é liberal
(economia de mercado) ou se é intervencionista (economia dirigida). Sobre o assunto ver: MOREIRA, Vital. A
ordem jurídica do capitalismo. 3 ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 21.
23
BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 184.
24
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10 ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p.
116.
23
O que não significa que tais princípios, do Estado Social, do Estado Democrático e do Estado de Direito,
sejam coincidentes. Cada qual tem sua própria denotação; entretanto, estão inseridos em um modelo de
correspondência necessária e implicação mútua. Ou seja, segundo Joaquim José Gomes CANOTILHO e Vital
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forma contundente a raiz liberal da expressão, convergindo para uma caracterização de
Estado Social, que congrega três elementos fundamentais: "a segurança jurídica que
resulta da protecção dos direitos fundamentais, a obrigação social de configuração da
sociedade por parte do Estado e a autodeterminação democrática".26
Apesar do irracionalismo pós-modemo e do niilismo democrático nele
detectado, não é possível ignorar a força normativa do sistema constitucional
característico do Estado Social e Democrático de Direito. Sendo assim, neste Estado
Constitucional, a eficiência está intimamente ligada à democracia. A ideologia
socializadora do Welfare State implica uma defesa de direitos econômico-sociais e de
participação efetiva do indivíduo que somente enriquece a própria idéia de cidadania.
Esta perspectiva, tão bem descrita por Fábio Wanderley REIS, resulta no
reconhecimento absolutamente contra-hegemônico de que:
Tais traços se opõem, por aspectos importantes, às idéias liberais clássicas,
envolvendo, com matizes múltiplos, certa noção de responsabilidade social do
estado e tendendo a cobrar dele eficiência no desempenho dessa
responsabilidade - o que com freqüência serve, notoriamente, como justificativa
para a implantação e consolidação de regimes ou de estruturas institucionais que
não somente contrariam, mais ou menos abertamente, os direitos civis e políticos
do cidadão que a ideologia liberal trata de defender contra o estado, mas
representam mesmo formas mais ou menos requintadas de afirmar-se o próprio
viés social do estado.27
Entretanto, não é esta a idéia que ganhou espaço após o sucesso ideológico
do neoliberalismo.28 Nas últimas duas décadas surgiram novas expectativas com
relação ao Estado e ao sistema jurídico-constitucional, impondo-se um novo paradigma,
não mais pautado pelo providencialismo, mas pela denominada "concepção
eficientista" que, longe de verificar os reais elementos auferidores da eficiência do
MOREIRA, “actuam conjuntamente, completando-se, condicionando-se e modificando-se em termos recíprocos.
Desde logo, assentam numa base antropológica comum - o homem como pessoa, como cidadão e como
trabalhador -, o que aponta não apenas para o reconhecimento da dignidade humana e da autonomia individual
perante o estado (dimensão de Estado de direito), mas também para a inserção do homem livre num processo
democraticamente comunicativo (princípio democrático) e para a garantia existencial do indivíduo nos planos
económico, social e cultural (princípio do Estado Social)”. Cf.: CANOTILHO, José Joaquim Gomes CANOTILHO
e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991, p. 74.
26
NOVAES, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito - do Estado de Direito liberal
ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra: Coimbra, 1987, p. 224.
27
REIS, Fábio Wanderley. Política e racionalidade - problemas de teoria e método de uma sociologia
crítica da política. 2 ed., Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 13.
28
Segundo Perry ANDERSON, o único campo em que o neoliberalismo foi bem sucedido é no ideológico.
Conferir o texto do autor “Balanço do neoliberalismo”. In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo (organizadores). Pósneoliberalismo - as políticas sociais e o Estado democrático. 4 ed., São Paulo: Paz e Terra, 1998.
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Estado, é originária no bojo de um "fetichismo econômico". De acordo com os
defensores deste novo ideal juspublicista, como Carlos MENEN e Roberto DROMI, a
Constituição "debe abandonar y eliminar aqnellos modelos de gobiemo y de control que
responden afórmulas arcaicas respecto dei manejo de la administración, dei funcionamiento de la
justicia, de las tareas parlamentarias".2*
Ou seja, opta-se por uma restruturação da própria natureza do Estado
rumo à sua flexibilização e desregulamentação na busca pela eficiência. Perfeitamente
plausível, portanto, a preocupação dos autores que colocam o problema da
incompatibilidade entre eficiência e Estado Social.30 Mas não se pode olvidar que a
compreensão de que os modelos não conseguem conviver harmonicamente faz com que
se corra, ainda que inadvertidamente, um perigo: abrem-se as portas para a adoção de
um Estado estritamente liberal e, mais que isso, facilita-se a defesa de um regime
totalitário;31 tudo a fim de se obter uma "Administração Eficiente" - a legítima
salvadora do Estado, que de outra forma não poderia sobreviver. Afinal, esta idéiaforça, que já está enraizada na mentalidade contemporânea, serve de instrumento para
a formal legitimação "democrática" do neoliberalismo.
Segundo FERRAJOLI, o Estado Liberal (pretensamente eficiente na
atualidade) caracteriza-se pelo individualismo, pela proteção do setor privado, pela
garantia da liberdade e pela função conservadora; já o Estado Social, pelo
igualitarismo, pela proteção da justiça social e pela sua função inovadora. Todavia,
assevera o autor, o grande problema de sua credibilidade consiste no fato de que o
desenvolvimento do Estado Social tem se produzido através da simples ampliação da
discricionariedade do aparato burocrático, o que propicia as discriminações e os
privilégios.32 Dessa forma, o próprio Estado Social fornece argumentos para o seu
concorrente, que é um sistema historicamente ineficiente (não só na promoção da

29
MENEN, Carlos e DROMI, Roberto. El Estado hoy - integración, participación, solidariedad. 2 ed.,
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 47.
30
Esta é a grande questão levantada pelo realismo cético (por vezes paradoxalmente idealista) de José
Eduardo FARIA. Cf.: FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na democratização brasileira. São Paulo:
Malheiros, 1993.
31
Em que pese, para alguns autores, teoricamente, a concepção eficientista não ser compatível com a
ausência de democracia, como afirmam MENEN e DROMI: “Para consolidar esta eficacia es necesario ampliar
la participación política y social; garantizar el equilíbrio de los poderes; eflcientizar la jurisdicción; consolidar
la reforma dei Estado; recrear el control dei poder; estabelecer la descentralización; instrumentar la
regionalización interior, y posibilitar la integración de los países. ” Cf.: MENEN, Carlos e DROMI, Roberto. Op.
cit., p. 46.
32
FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 863.
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melhoria das condições de vida, mas na sua própria auto-sustentação). Neste contexto,
a democracia liberal passa a arrogar-se da prerrogativa de ser o regime mais adequado
à regulação (melhor seria dizer desregulação) social.
A crise de eficiência do Estado Social está posta, mas diferentemente do
que se vem cogitando, ela não implica uma incompatibilidade entre Estado Eficiente e
Estado Social. O entendimento contrário conduziria a um

sério problema

constitucional, pois certamente não é possível que se admita uma república democrática
ineficiente, notadamente no Brasil, após a Constituição Federal de 1988. Conforme
coloca Lourdes SOLA, a "eficiência do Estado" é um direito republicano: "ou seja, o
direito do cidadão de ter um governo eficiente. Isso significa também adotar uma noção
de eficiência ao mesmo tempo mais abrangente e mais objetiva - de modo a recobrir as
condições de capacitação do Estado enquanto autoridade democrática, que assegura a
universalidade da lei".33
Tal concepção pode retomar o paradoxo: se o Estado Social é princípio
fundamental inafastável e inflexível, então a eficiência é atributo de segunda categoria,
não possuindo eficácia quando em dissonância com o seu "superior hierárquico"? Não
é essa a resposta mais adequada, pois a eficiência entendida como estritamente
econômica não é princípio da Constituição, e o princípio da eficiência administrativa
não existe fora do contexto constitucional. Ou seja, no sistema constitucional brasileiro,
eficiência sem Estado Social não é eficiência em uma interpretação jurídico-política.
Nesta interpretação, supera-se também a dicotomia entre eficiência e
justiça, pois é impossível compreender uma ação estatal eficiente, embora injusta. A
eficiência sempre dependerá da justiça ou injustiça da atuação, o que não implica, por
óbvio, a eliminação da problemática inerente à identificação do que seja justo ou
injusto. Além do que, não é possível deixar de anotar, a ação eficiente toma-se uma
meta herculeana. Todavia, compreende um valor fundamental, e dessa forma deve ser
tomada. Tanto quanto a legitimidade, a conquista da eficiência é um ideal a ser
observado, tomando incompatível com o sistema um status antagônico, ou seja, uma
atuação ineficiente.

SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para qual democracia? O lugar da política. In: PEREIRA, Luiz
Carlos; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Editora UNESP,
1999, p. 31.
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Como descreve Norbert REICH, o intervencionismo do Estado Social,
decorrente de uma estratégia moderna pós-liberal de imposição do interesse público
sobre o capitalista, visa a explorar a vantagem arrogada pelas economias de mercado (a
eficiência), sem ser objeto de suas falhas (extemalidades negativas e desigualdade).34
No mesmo sentido, Rogério Gesta LEAL aponta que a participação do Estado na vida
social é indiscutivelmente importante em todos os momentos da cultura ocidental, em
especial "quando adquiriu um conteúdo econômico e social, para realizar, dentro de
seus quadros, a nova ordem de trabalho e distribuição de bens...". O Estado Social e
Democrático vem, neste quadro, opor-se à "anarquia econômica e à ditadura", no
sentido de "resguardar os valores da civilização".35
Não existe, portanto, a incompatibilidade sugerida. O Welfare State, cujo
ápice pode ser encontrado na Europa ocidental das décadas de 60 e 70, jamais pode ser
taxado de ineficiente, por exemplo, ao conceder condições mínimas aos mais fracos,
ainda que não se leve em conta o seu status no mercado de trabalho.36 É uma ilusão
acreditar em uma política eficiente que ignore problemas sociais, ainda que sob a
promessa de, "no futuro", ocorrer a estabilização das condições sociais em níveis
qualitativos superiores.37 Neste campo, aguardar soluções a longo prazo pode causar
um efeito contrário, de agravamento, impondo uma dinâmica às soluções propostas,
com a qual o neoliberalismo não se preocupa, por crer no auto-arranjo da
humanidade.38
Dentro do raciocínio desenvolvido, é interessante adentrar na questão
referente à atuação do sistema constitucional na ordem econômica. Não que a eficiência
restrinja-se à ordem econômica, mas certamente que é neste locus que reside a sua
REICH, Norbert. Intervenção do Estado na Economia - reflexões sobre a pós-modemidade na teoria
jurídica. Tradução de Fernando Herren Aguillar. Cadernos de direito Econômico e empresarial - Revista de
Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n° 94, abr.-jun., 1990, p. 265.
33
LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no Brasil.
Op. cit., p. 68.
36
REICH, Norbert. Op. cit., p. 265.
37
Assim analisa a questão Jacques GÉNÉREUX: “Se os liberais tivessem esse cinismo todo [de afirmar
claramente que os pobres são um fàrdo inútil], seu discurso seria ao menos • cruelmente - confiável. Mas, ao
contrário, sustentam contra céus e terras, contra mortos de frio e juventude à deriva, que um dia o liberalismo vai
acabar com o desemprego!... e com a pobreza, sem dúvida, um outro dia!” Cf.: GÉNÉREUX, Jacques. O horror
político - o horror não é econômico. Tradução de Eloá Jacobina. 3 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.
38.
38
Nada caracteriza mais o liberalismo e suas vertentes do que esta crença no indivíduo e sua capacidade de
autodeterminação social. Para confirmar esta afirmação, basta ler um autor que está entre o liberalismo clássico e o
neoliberalismo “pós-modemo”, Ludwig von MISSES, ao propor que as coisas somente devem ser obtidas “na
sociedade pela sociedade”. Cf.: MISSES, Ludwig von. Liberalismo - segundo a tradição clássica. Tradução de
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maior relevância, haja vista que o Estado Social contempla uma espécie de regime
capitalista. Ademais, não raras vezes, a dicotomia entre eficiência e Estado Social
decorre de uma equivocada oposição entre ordem econômica e ordem social.
A expressão ordem econômica é polissêmica, admitindo diferentes
sentidos. Vital MOREIRA aponta três acepções básicas: primeiro, em um conceito de
fato, como sendo a realização em concreto da economia ou o próprio sistema
econômico; segundo, em um contexto de normalização sociológica, equivale ao
conjunto de normas de qualquer natureza que regulam o comportamento econômico; e
terceiro, através de uma visão eminentemente jurídica, é o conjunto de normas
positivas que regulam a economia.39
Ao direito, o primeiro e o terceiro sentido são os que interessam,
justamente porque este é destinado àquele. No mais, cabe apontar que pela expressão
"Constituição Econômica",40 deve ser entendida a ordem econômica jurídica, cujo
estatuto é a Constituição. De toda forma, o fundamento que confere liame a tal conjunto
normativo, segundo MOREIRA, está composto pela tríade: 1. definição da propriedade
dos meios de produção; 2. delimitação da esfera de competência do Estado e da
iniciativa privada; e 3. organização dos sujeitos econômicos entre si.41
Porém, muito mais importante que definir o termo, sua natureza ou
amplitude, é entendê-lo indissociado da ordem social. Não há Constituição Econômica
desligada da ordem social, ainda que contemple um regime eminentemente liberal. No
Brasil, a referência a uma ordem econômica e social existia na Constituição desde 1934.
Em 1988, foi realizada a separação, acredita-se que de cunho meramente didático, entre
uma parte que seria social e outra que seria econômica. Tal separação é criticada por
Eros GRAU; afinal, a ordem social não deixa de ser econômica, na medida em que tanto
a "produção" quando a "repartição" fazem parte do processo econômico.42 Nesse
sentido, interessante é a observação de Agustín GORDILLO: "Es frecuente ler acerca de la
regularíón económica ynode reguladón social, pero ello parece una dicotomia proclive a errores.
Haydn Coutinho Pimenta. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1987, p. 190.
39
MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 67.
40
Segundo Rolf PETERMANN, através Constituição Econômica o poder do mercado se converte em uma
questão jurídica, a ciência do Direito mantém sua função crítica sobre a economia e o Direito assume tarefas de
redistribuição e autodireção. Cf.: PETERMANN, Rolf. Reflexões sobre o Direito Econômico e Mercosul. In:
CASELLA, Paulo Borba (org.). Contratos internacionais_e Direito Econômico no Mercosul. São Paulo: Ltr,
1996.
41
MOREIRA, Vital. Op. cit., p 135.
42
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1998,
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Toda regulación social tiene efectos económicos; toda regulaáón económica tiene efectos sociales.
Que los efectos puedan ser mayores o menores, no hay duda; pero parece difícil postular que no
existen"tö
Na concretização do princípio da eficiência administrativa, não se poderá
esquecer da natureza redistributiva inerente à Constituição econômica brasileira, que
não pode ser alterada pela "concepção eficientista". Como assevera CANOTILHO, a
Constituição é um instrumento de proteção absoluta do sistema de distribuição de bens
existentes:
A constituição jurídico-estadual é, fundamentalmente, uma constituição de
garantia (gewährleistende Verfassung), e como apenas o existente pode ser
garantido, logicamente que a lei fundamental não poderá compreender-se como
plano ou programa, mas sim como garantia do status quo. A idéia de Estado de
Direito implica necessariamente a garantia do status quo econômico e social e, por
conseqüência, a recusa da eliminação da ordem de distribuição de bens existente
através da sua substituição por uma outra.44
A crítica e reflexão sobre a crise de eficiência do Estado Social, assim como
sobre seu conteúdo normativo, devem caminhar contra o sentido destruidor pregado
pela mentalidade pós-modema "na medida que implicam a necessidade de se preparar
os indivíduos para o debate e para a participação na constituição de sistemas
normativos que regerão a sociedade {ainda que esta efetiva participação dependa do
engajamento dos indivíduos na sua própria formação e, em seguida, na análise
interessada das estruturas sociais)."45
Segundo Pierre BOURDIEU, ocorre que o Estado hoje não quer nada dos
cidadãos a não ser as contribuições materiais. Não exige devotamento nem entusiasmo.
O Estado recorre à sociedade (em geral de forma demagógica) justamente para que esta
atue fora dele, ou seja, a fim de que constitua o "espaço público nãõ-estatal". A
população trata o Estado "como uma potência estrangeira".46 A despreocupação de
alguns intelectuais e organizações não-govemamentais em promover severas críticas
em ambiente internacional sobre assuntos internos ao país é exemplo caricato deste

p. 51.
43
GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 3 ed., Buenos Aires: Fundación de Derecho
Administrativo, 1998, p. VII-7.
44
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4 ed., Coimbra:
Almedina, 2000, p. 84.
45
MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 115.
46
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy
Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 13.
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fato. Esquecem que o mundo pós-modemo, de forma exacerbada, pauta suas ações em
função da imagem recíproca. Interessante observar que a autofagia também é uma
característica do niilismo democrático nos Estados periféricos. Torna-se premente, neste
panorama, a inversão do quadro apresentado, a fim de que não seja enraizada esta
mentalidade

niilista

notoriamente

não-participativa.

Neste

aspecto,

Jacques

GÉNÉREUX faz precisa advertência:
A verdadeira urgência, portanto, é a restauração do político. Trata-se mais
precisamente de reavivar o interesse dos cidadãos pelo debate público, voltar a
restabelecer a credibilidade do poder, reformar as regras do jogo político que
estimulam o imobilismo ou o clientelismo, retomar o diálogo entre eleitores e
eleitos, reabilitar o debate de idéias, o debate sobre nossas visões do futuro. Em
uma palavra: precisamos mudar a política.47
Cumpre salientar que a participação deve ocorrer tanto no viés de
mobilização política no plano das mentalidades, com ênfase à prática eminentemente
cultural, quanto no sentido propriamente de atuação no Estado e, obviamente, fora
dele, no espaço público não-estatal, que embora não deva ser utilizado como
subterfúgio para o afastamento do Estado, certamente que não pode ser desprezado. De
acordo com Rogério Gesta LEAL, pode-se dizer que "a idéia de Estado Democrático de
Direito, como o próprio tema da Democracia, passa pela avaliação da eficácia e
legitimidade dos procedimentos utilizados no exercício da gestão dos interesses
públicos e sua própria demarcação, a partir de novos espaços ideológicos e novos
instrumentos políticos de participação".48 Portanto, além da necessária atuação (e
preocupação) política em sentido lato, a participação popular direta, notadamente junto
à Administração Pública, é imprescindível mesmo no sistema representativo,
característico da "democracia dos modernos" 49 E, em assim sendo, ao Estado Social,
de

acordo

com

Gustavo

Henrique

Justino

de

OLIVEIRA,

"impõe-se

a

institucionalização de canais destinados a permitir que os cidadãos, individualmente

47
GÉNÉREUX, Jacques. Op. cit., p. 119.
43
LEAL, Rogério Gesta. Direitos humanos no Brasil - desafios à democracia. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1997, p. 107.
49
Expressão usada por Norberto BOBBIO em alusão à famosa dicotomia de Benjamim Constant sobre a
liberdade. “No seu uso descritivo, por democracia os antigos entendiam a democracia direta, os modernos, a
democracia representativa”. Cf.: BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política - a filosofia política e as lições
dos clássicos. Coletânea organizada por Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani. Rio de
Janeiro: Campus, 2000, p. 371. Sobre a liberdade dos antigos e a dos modernos ver: CHÂTELET, François;
DUHAMEL, Olivier; e PISIER-KOUCHNER, Évelyne. Op. cit., p. 105.
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ou mediante entidades representativas, expressem suas razões e opiniões acerca dos
assuntos públicos".50
Interessante observar que, ao contrário do que possa parecer, a
participação popular não é em absoluto elemento essencial de um "regime eficientista",
notadamente porque, como bem coloca OLIVEIRA: "processo e participação são
institutos indissociáveis"; 51 já processo e eficiência, na sua conotação neoliberal, são
atributos oponíveis. Destaque-se, contudo, que o "neoliberalismo light" 52 característico
do gerencialismo, não somente admite a participação popular ao lado da eficiência,
como utiliza-se de seus instrumentos para legitimar-se, pois são justamente "tais
instrumentos que refletem a mudança de racionalidade dentro da Administração
Pública, ou seja, traduzem a substituição da legitimação pelo procedimento pela
legitimação pelo resultado eficiente, decidido e fiscalizado pelos clientes-usuáiios".53
Identificando o caráter retórico de tal instrumentalização eficientista do "direito de
participação", que se satisfaz pela (mera) "possibilidade" de participação, Adriana da
Costa Ricardo SCHIER propõe que:
... não se pode olvidar, para uma reflexão aproximada da realidade brasileira, a
extensa massa de excluídos, em todos os sentidos, que, mais preocupados com a
fome e o desemprego, estão totalmente alijados da condição de 'participantes'.
Deixar de considerar esta dimensão do atual contexto brasileiro para fazer uma
defesa indelével de uma administração pública que se legitime exclusivamente
pela possibilidade de participação, ligada à concretização do princípio
democrático. Deveras, parece não ser possível pressupor que a democracia se
perfaz pelo mero disponibilizar de canais de participação pelo poder público. Em
verdade, tal posição poderá legitimar decisões tomadas por uma minoria,
formada quase que exclusivamente pelos que já alcançaram a condição de
'incluídos' no sistema, os que dispõem de uma cultura participativa. Com isso,
esta via democrática que é a participação pode servir como instrumento da
manutenção da situação de desigualdade material com o qual se convive no país
desde sua colonização.54

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audiências públicas e processo administrativo brasileiro. In:
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações, n° 135,
jul./set.,1997, p. 272.
51
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Op. cit., p, 273.
32
A expressão é de Luis FERNANDES. Cf.: FERNANDES, Luis.Neoliberalismoe reestruturação
capitalista. In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o Estado
democrático. 4 ed., São Paulo; Paz e Terra, 1998, p. 55.
33
SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. O direito de reclamação da administração burocrática à
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Como bem coloca Juremir Machado da SILVA, "a interatividade pode ser
o grau zero da participação". Ser "cliente" de um processo participativo mítico (que na
realidade não quer participantes, mas "legitimantes"), implica uma redução da
cidadania, na qual fatalmente estão afastados Estado e sociedade civil, apesar das
aparências (ou seja, do "mito participativo").55 Boaventura de Sousa SANTOS pondera
que o Estado e a sociedade civil não podem ser vistos de forma separada, como
tradicionalmente é feito. A própria ocultação da natureza das relações de poder é fruto
desta dicotomia histórica.56
Conforme salienta Jean-François CHANLAT, historicamente, a "questão
do sofrimento e da dominação", está fora do universo gerencialista, sendo relegada às
reflexões promovidas nas Ciências Humanas.57 Não está fora, entretanto, da discussão
ética promovida no contexto da firmação do princípio do Estado Social. E em assim
sendo, é a partir dele que a participação política toma-se compatível, ou melhor,
essencial, à atuação eficiente do Estado, notadamente no exercício da sua função
administrativa. É por este motivo que Pierre BOURDIEU adota uma posição altamente
favorável e controvertida com relação aos movimentos sociais, asseverando que estes
não precisam produzir justificações para existir. Sua simples existência já é eficiente.58
Nesse sentido, é conclusiva a constatação de Jacques GÉNERÉUX:
Não acreditamos mais na política;
nada mais esperamos dela.
No entanto, não temos senão a política,
para escapar do horror político! 59
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Assim afirma o autor: “Ser cidadão não dá direito à palavra, salvo em realy shows e outras misérias. Falar
é muito perigoso. O grau zero da interatividade permite a cada um, entretanto, dizer sim ou não, ou decidir sobre o
supérfluo.” Cf.: SILVA, Juremir Machado da. A miséria do jornalismo brasileiro - as (in)certezas da mídia.
Petrópolis: Vozes, 2000, p. 33.
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Op. cit., p. 173.
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CHANLAT, Jean-François. Ciências sociais e management - reconciliando o econômico com o social.
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2.2.2 A superável oposição entre eficiência e segurança jurídica
A preocupação com a "arte de governar" retoma seu espaço a partir do
renascimento e de sua renovação humanista.60 Em meados do século XVI, passa a ser
comum a teorização do governo direcionada ao estudo dos indivíduos (como
população) e a segurança de suas relações sob o poder principesco. Cristaliza-se, assim,
na expressão de Michel FOUCAULT, a "govemamentabilidade", como instrumento da
Razão de Estado; entendida esta "não no sentido pejorativo e negativo que hoje lhe é
dado (ligado à infração dos princípios de direito, da equidade ou humanidade por
interesse exclusivo do Estado), mas no sentido positivo e pleno: o Estado se governa
segundo as regras racionais que lhe são próprias". Ou seja, abandona-se a condução do
governo por regras transcendentes, sejam elas naturais ou divinas; princípios de
sabedoria ou prudência.61 Sincrônico e oposto a este pensamento, está o de
MAQUIAVEL e suas concepções sobre a arte de manipular as relações de força.62
Mostrar-se prudente em conquistar e manter sob seu poder um território
não significa que se possua a "arte de governar", pois "governo é uma correta
disposição das coisas de que se assume o encargo para conduzi-las a um fim
conveniente." Dentro desta concepção, o Estado tem uma finalidade que lhe é própria e
que, em tese, nãò pode ser disposta pela discricionariamente do Príncipe. 63 Todavia,
isso não implica que se tome como finalidade o bem comum. Como aponta Andréa
Roloff LOPES, o mercantilismo configurou tuna forma de racionalização do poder
como prática de governo, na qual o funcionamento do "jogo"

implicava

necessariamente o "favorecimento de uns em detrimento dos outros".64 Entretanto, este
pensamento possibilitou um rompimento teórico em relação ao princípio da soberania e
sua permissividade elastecida quanto ao exercício do poder. Em que pese não terem
afastado a hegemonia das teorias do poder soberano, tais idéias estiveram ligadas ao
"desenvolvimento do aparelho administrativo da monarquia territorial", ou seja, ao
60
Uma síntese sobre tal movimento pode ser vista em: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4
ed., Tradução de Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 8S2.
61
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"aparecimento dos aparelhos de governo",65 que contribuíam para que as relações
sociais se tomassem cada vez mais juridificadas, através de leis, ordens e regulamentos.
Mas é somente no século XVIII que a "arte de governo" transforma-se de
um regime "dominado pela estrutura da soberania, para um regime dominado pelas
técnicas de governo".66 Segundo J. J. Gomes CANOTILHO, neste momento, "a
economia capitalista necessita de segurança jurídica e a segurança jurídica não estava
garantida no Estado Absoluto, dadas as freqüentes intervenções do príncipe na esfera
jurídico-patrimonial dos súditos e o direito discricionário do mesmo príncipe quanto à
alteração e revogação das leis".67
Substitui-se, assim, o "Estado de Polícia", que, segundo Carré de
MALBERG, é "fundamentado na idéia de que o fim justifica os meios", pelo Estado de
Direito.68 Marco desta alteração paradigmática é o artigo segundo da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão: "A finalidade de toda associação política é a
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a
liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão". Em assim sendo,
CANOTILHO aponta que "toda a construção constitucional liberal tem em vista a
certeza do direito". Fenômeno este condicionado não somente pelos interesses
econômicos, como também pelo fato de coincidir "com uma das mais profundas
aspirações do Homem", conforme explica Celso Antônio Bandeira de MELLO:
É a insopitável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como
estável, ou relativamente estável, o que permite vislumbrar com alguma
previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja projetar e incitar,
conseqüentemente - e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso - ,
comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita
previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a
normalidade das coisas.69
Embora a segurança jurídica, como dito, não seja uma aspiração
exclusivamente liberal, mas sim "uma busca permanente do ser humano",
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FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder. Op. cit., p. 290.
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 109.
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Apud, GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direitopolítico moderno. Tradução de
Irene A. Patemot. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 315. No original: R. Carré deMalberg, Contribution à la
théorie générale de l ’État, 1.1, p. 488.
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historicamente, ela toma-se o laço que liga ou vincula as leis gerais às funções
estaduais, protegendo o sistema da liberdade codificada do direito privado burguês e a
economia do mercado".70 A partir desta necessidade de segurança, sedimenta-se a
Economia Política como ciência 71 e o liberalismo clássico como teoria sistematizada,
justificadora do regime político e administrativo. Nas palavras de FOUCAULT, a
economia

passa

a

situar-se

no

"triângulo"

"soberania-disciplina-gestão

governamental", tendo "na população seu alvo principal e nos dispositivos de
segurança

seus

mecanismos

essenciais".72 Contra

a

prática,

essencialmente

irracionalizada, do mercantilismo, buscam-se fundamentos seguros de uma gestão
público-econômica racional (cujo caráter é subsidiário). Ao capitalismo de mercado
característico da modernidade urge a sobreposição do Estado de Direito, a fim de inibir
as ações discricionárias do govemo. A única força que pode manifestar-se é aquela
"equilibrada" pela competição universal. Jamais a da anarquia das massas ou do
arbítrio dos governantes. Nesse sentido, afirma GOYARD-FABRE:
... o regime do Estado de direito, sem jamais renegar as exigências da ordem
pública que colocam sua potência acima da violência e da anarquia das relações
de força, 'é concebido no interesse dos cidadãos'; pelo equilíbrio e pela medida
de suas competências, ele os premune e os defende, na ordem e na estabilidade,
contra a arbitrariedade das autoridades estatais. 73
No século XX, o modelo liberal ou "legislativo", entra em crise. O estrito
respeito à legalidade possibilitou a paradoxal e irreal legitimação dos Estados
autoritários, a contrario sensu das necessidades típicas do capitalismo liberal74 Mas
Sérgio CADERMATORI aponta que as teorizações com fundamento constitucional vêm
oferecer uma alternativa a este problema, na medida em que superam a redução do
Direito à lei. Propõe-se, então, que os poderes públicos não podem dispor do sentido e
conteúdo das normas constitucionais, devido ao reconhecimento do caráter jurídico e
vinculante da Constituição. Pondera-se, então, que o "soberano" está subordinado a
70
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uma "forma de agir", vendo-se impedido de violar certos conteúdos do sistema,
notadamente, os direitos fundamentais.75 O princípio da segurança jurídica, que
segundo Bandeira de MELLO, "se não é o mais importante dentre todos os princípios
gerais de Direito, é, indubitavelmente, um dos mais importantes entre eles", 76 passa a
ser extraído, de forma implícita, do sistema constitucional (podendo configurar uma
garantia contra a eficiência ou a própria legalidade). Neste sentido, pondera Angela
Cassia COSTALDELLO:
A segurança jurídica é tema dos mais fascinantes e, paradoxalmente,
inquietantes do Direito, nos diversos ramos jurídicos. "Segurança jurídica", no
mais das vezes, traduz o sentimento de justiça que deve ser preservado através
da manutenção de circunstâncias consolidadas, quer tenham atingido a esfera
individual ou se relacionem a interesses da sociedade. Na doutrina e na
jurisprudência, o termo, em regra, é utilizado para fundamentar a proteção de
direitos pela imutabilidade das situações e relações jurídicas estabelecidas.77
A grande questão colocada é que, inversamente do período precedente, o
capitalismo neoliberal não precisa mais de segurança. Ao contrário, locupleta-se de sua
ausência. E, dessa forma ocorrendo, mais do que um instrumento capitalista (como
sempre foi entendido), o Direito, notadamente constitucional, passa a exercer uma
função reacionária.
É coerente, portanto, a proposição de Pierre BOURDIEU, de que se deve
substituir a raison d'etat pelas "raisons d'agi/', na qual a sociedade reinventa novas
formas de expressões para promover as lutas sociais; especialmente no sentido de
resistir ao desmantelamento constitucional do Estado Social.78 Segundo o autor, "a
insegurança objetiva funda uma insegurança subjetiva generalizada", que surge no
universo pós-modemo, caracterizado fundamentalmente pela mentalidade hegemônica
da "precariedade" em substituição a da "previsibilidade". As posições temporárias e
interinas, a degradação das relações de tempo e espaço, bem como a incerteza em
relação ao futuro, compõe uma circunstância cultural preocupante:

75
CADERMATORI, Sérgio. Op. cit., p. 32.
76
E continua: “Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na esfera processual), do usucapião,
da irretroatividade da lei, do direito adquirido, são expressões concretas que bem revelam esta profunda aspiração à
estabilidade, à segurança, conatural ao Direito”. C£: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit., p. 93.
77
COSTALDELLO, Angela Cassia. A invalidade dos atos administrativos —uma construção teórica
frente ao princípio da estrita legalidade e da boa-fé. Curitiba, 1998. 160 £ Tese (Doutorado em Direito do
Estado) - Setor de Ciência Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, p. 33.
78
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Op. cit., p. 79.

152

A precariedade afeta profundamente qualquer homem ou mulher exposto a seus
efeitos; tomando o futuro incerto, ela impede qualquer antecipação racional e,
especialmente, esse mínimo de crença e de esperança no futuro que é preciso ter
para se revoltar, sobretudo coletivamente, contra o presente, mesmo o mais
intolerável. 79
Os efeitos desta mentalidade na esfera pública são previsíveis. Quando
toca-se no tema da eficiência do Estado, é inexorável a sua ligação direta ao tema das
mudanças estruturais na Administração Pública e na ordem econômica. Agrava-se o
fato, quando se verifica que mesmo anteriormente ao advento da nova mentalidade
político-administrativa característica do Brasil nos anos 90, a legalidade, enquanto
princípio do Estado de Direito, não era o forte da realidade constitucional brasileira.80
Recolhendo-se à história recente,81 primeiro destaca-se o regime militar instituído em
1964, que se impunha pela força, não pela lei, pois esta era alterada conforme a
conveniência política dominante; depois, já no regime democrático, sobressaíram-se as
medidas provisórias como instrumento eficaz de ludibriação da segurança jurídica; por
fim, a busca pela eficiência, seja da Administração, seja do próprio sistema jurídico,
impuseram novas teorias, de cunho antiformalista, visando claramente a adoção de
uma "política de resultados", mesmo que com o sacrifício de "parte" da legalidade.82 A
título ilustrativo, é interessante o comentário de José Eduardo FARIA, que, embora
tenha se destinado à reforma promovida pelo Plano Collor, cabe perfeitamente como
retrato do quadro atual:
O que se tem com essa reforma monetária profunda e irreversível, juridicamente
implementada por medidas provisórias que, ao serem sucessivamente
reeditadas a partir de uma estratégia normativa oportunista, contingente e
cambiante, desfiguram a ordem constitucional, é um govemo que tentou
substituir a segurança jurídica, de caráter instrumental, por uma segurança
nacional, de natureza teleológica (de acordo com o qual na ação política não
contam os princípios, mas as grandes metas).83
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Hodiernamente, é proposta uma segurança flexível(?!), mais adaptável às
necessidades da sociedade.84 De acordo com André-Noel ROTH, uma das propostas
assumidas pela mentalidade de flexibilização passa pela construção de um direito
fundado em negociações, a fim de outorgar ao Estado um "papel de guia" e não de
"direção" da sociedade. 85 Assim sendo, a segurança jurídica seria estabelecida não
unilateralmente, mediante um sistema monista, mas sim através de uma "busca do
consenso". O pragmatismo deste "programa relacional" implica o desenvolvimento de
uma estrutura jurídica pós-modema calcada em dois níveis: o de formulação de fins ou
metas e o de inclusão de disposições que permitam decisões dedutivas e
descentralizadas. Em suma, busca-se a eficiência mediante uma "auto-regulação"
tópica (de problemas específicos). 86
Não é preciso detalhar o desprestígio constitucional que acarreta esta
proposta complexa (e por vezes incompreensível); todavia, é patente a mentalidade
pós-modema que congrega. José Eduardo FARIA assevera que "a tradicional
concepção normativista do direito, como um sistema lógico-formal fechado,
hierarquizado e axiomatizado" tende a ser substituída por um Direito organizado sob a
forma de "redes", devido às "múltiplas cadeias normativas, com suas interrelações
basilares aptas a capturar, pragmativamente, a crescente complexidade da realidade
sócio-econômica".87 Segundo o autor, esta tendência é adequada, considerando-se o
problema da inflação legislativa vivenciada pelo Estado modemo, que não conseguiu
harmonizar eficiência e segurança jurídica:
Condicionado assim por dois princípios conflitantes, os da legalidade e do
primado da lei (típicos do Estado liberal) e o da eficiência das políticas públicas
nos campos social e econômico (típico do Estado-providência), o Estado
contemporâneo passa a agir de modo paradoxal gerando, em nome da

Segurança “flexível” esta, que significa uma interpretação “construtiva” e renegociada do préestabelecido, que passa a ser condicionado, aleatório e relativo, segundo a teoria do “Direito Flexível”, de Jean
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estabilização monetária e do crescimento econômico, uma corrosiva inflação
jurídica.88
Este "colapso do constitucionalismo" identificado e "corrigido" pela
prognose pós-modema de FARIA, é largamente proveitoso ao eficientismo neoliberal,
caracteristicamente desinteressado pela segurança jurídica como garantia inerente à
cidadania (na medida em que o "instituto da propriedade" parece não mais correr
riscos, devido ao fim-da-história). Soma-se ao problema do niilismo constitucional um
constante desrespeito aos direitos adquiridos por uma Administração Pública
caracterizada de forma contundente pela sua imprevisibilidade, como bem coloca
Romeu Felipe BACELLAR FILHO, "uma verdadeira Administração de surpresas", que
para não se afastar do ideal constitucional, urge ser "humanizada".89
Interessante notar que a problemática não se refere somente aos cargos de
direção. A fragmentação de poder, característica do economicismo pós-modemo, no
contexto da mentalidade da precariedade, acabou implicando uma atuação dos agentes
públicos clara e paradoxalmente desprestigiadora da cidadania e de seus direitos
consectários. Tal questão expressa-se de forma cabal através do fenômeno da mudança
de orientação na interpretação dos atos administrativos,90 principalmente, quando da
verificação de seus efeitos na esfera jurídica dos interessados. Sobre o assunto, disserta
Gladston MAMEDE:
...o exercício deste poder fragmentado pode realizar-se sob a forma de agressão
ao direito de administrados, em proveito de outros interesses; segundo
AGUIAR, tais agentes, enquanto microlegisladores, via de regra, confirmam pela
exegese que concretizam os parâmetros que orientam à norma original,
adaptando-a, interpretando-a em função das características do grupo e da
correlação de forças que o compõem.91
Sob outro enfoque, observa-se que a problemática inerente à relação entre
eficiência e segurança jurídica tem como um dos principais motes, como não poderia
deixar de ser, a questão da "governabilidade". José Eduardo FARIA esclarece que tal
FARIA, José Eduardo. Globalização econômica e reforma constitucional. Op. cit., p. 15.
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atributo "tem sido sempre referido à qualidade da gestão governamental considerandose, entre outros fatores, (a) a coerência das decisões através do tempo, (b) a eficácia de
suas políticas, encarada na perspectiva da consecução de resultados em conformidade
com objetivos previamente definidos, e (c) a efetividade de suas medidas, em termos de
sua aceitação social". 92 Esta questão tem sido alvo de tradicionais disputas entre
liberais e intervencionistas,93 economistas e juristas,94burocratas e tecnocratas,95 vindo à
tona, na atualidade, a partir da propalada crise do Estado-providência, ou seja, após
este ter sido declarado culpado pela pretensão não só de proteger as aquisições (vida
ou propriedade), mas também promover as redistribuições (de renda, igualdade, bemestar).96
Desta controvérsia, aparentemente, cada vez mais prepondera a posição
de que um processo decisório "moderno e eficiente" pressupõe "critérios socialmente
partilhados acerca do real e do possível".97 Ou seja, torna-se ingovernável um Estado
cuja Constituição consagra direitos impossíveis de serem garantidos na prática. A
solução toma-se, portanto, flexibilizar o regime, rumo à garantia do que somente seja
possível de ser realizado. Importante notar a tautologia do discurso, que é ainda mais
aparente quando se descreve o "entendimento do possível"; mais especificamente, o
"economicamente possível".98
A disputa ideológica traz conseqüências prejudiciais para o regime
democrático-social, pois claro está que, quanto menor for a segurança jurídica, menor
será a estabilidade econômica e, por conseqüência, maior a crise social. Todavia,
aparentemente, é esta a opção feita pelos atuais mentores do projeto social-liberal
FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. Op. cit., p. 18.
93
G1DDENS, Anthony. A terceira via - reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da-social democracia. Tradução Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 109 e ss.
94
FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. Op. cit. p. 9-22.
95
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parcerias na Administração Pública - concessão,permissão,
franquia, terceirização e outras formas. Op. cit., p. 225.
96
ROSANVALION, Pierre. Op. cit., p. 19.
97
FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. Op. cit., p. 27.
98
Por outro lado, não se advoga contra a “reserva do possível”, que se refere ao que deve ser disposto
“juridicamente” como possível (ainda que, em certos casos, tendo como “um dos” referenciais o econômico). Sobre
o assunto, deve ser mencionado o posicionamento de Regina FERRARI: ‘Tal entendimento não foge à reserva do
possivel, da efetiva disponibilidade de recursos na hora da prestação, entretanto, mesmo dentro dela, é necessário
evitar que a autoridade se furte ao dever que lhe é imposto pelo comando constitucional. O que não é aceitável é
que, em nome da reserva do possivel, isto é, sob o argumento da impossibilidade de realizá-lo por questões
financeiras, materiais ou políticas, o comando constitucional acabe destituído, completamente, de eficácia. E o
princípio do razoável, da proporcionalidade que deve reger a sua observância e efetividade.” Cf.: FERRARI,
Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais programáticas - normatividade, operatividade e
efetividade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 235.
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vigente no Brasil, que a cada dia demonstram menos afeto pela segurança em prol de
um "promissor" futuro, cada vez mais incerto, senão ausente. Pierre BOURDIEU
afirma que a precarização é uma estratégia, fruto de uma vontade política e não de uma
fatalidade econômica. É um instrumento simbólico de dominação, buscando a
legitimidade do sistema através da insegurança, que gera subm issão.99
Cabe ponderar que o discurso do projeto neoliberal, ao aspirar uma maior
eficiência do aparelho do Estado, propõe, de acordo com Carlos MENEN e Roberto
DROMI,

uma administração "racional dei bien-estar general", diferenciada da

administração "arbitraria dei mal-estar común", que seria caracterizada por um legalismo
e um burocratismo obsoleto. Ou seja, exige-se uma racionalização em prol da
incorporação tecnológica; uma simplificação em prol da eficácia e economia; uma
modernização em prol da informalização jurídica.100 Neste contexto, o desprestígio da
segurança jurídica é natural e aceitável, pois esta se toma um obstáculo ao "projeto
modemizante", que necessita de reformas nem sempre a priori permitidas.
É interessante verificar a inversão de raciocínio realizada, haja vista que o
sistema constitucional vigente passa a ser considerado arbitrário, em que pese sua
legitimação democrática, simplesmente por impor um sistema às gerações futuras,
como se cada uma delas devesse condicionar-se a si mesma. Um absurdo até mesmo
prático, além de absolutamente contraditório com o sistema democrático, que se
caracteriza justamente por considerar o indivíduo como sujeito ativo e passivo das
relações sociais, na medida em que, sabendo quais são as normas vigentes, tem
fundadas expectativas de que elas sejam cumpridas e, a partir disso, pode compreender
a extensão de seus direitos e deveres. A "modernização", portanto, ainda que
necessária, não pode ser realizada por meras opções políticas conjunturais, na
contramão do sistema jurídico-constitucional vigente, na medida em que o benefício da
eficiência jamais compensará o prejuízo de uma opção antidemocrática.
Não é preciso justificar a importância e a atualidade deste tema para o
Direito Administrativo. Sob este clima de euforia reformista, é oportuno o aviso de
Maria Sylvia Zanella di PIETRO sobre os "riscos para o princípio da legalidade".101

99
Estratégia esta que produz a mentalidade coletiva basicamente através da televisão, do jornalismo e da
política. Cf.: BOURDIEU, Pierre. Contrafogos —táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Op. cit., p. 123.
100
MENEN, Carlos e DROMI, Roberto. Op. cit., p. 46.
101
A autora aponta alguns cuidados a serem tomados nesta época de transformação paradigniática, como, por
exemplo, não transportar pura e simplesmente os institutos do direito estrangeiro para o nacional e não ignorar que
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Segundo a autora, o Governo vem optando por caminhos exteriores à lei, inovando de
forma informal (e absolutamente inconstitucional) o sistema jurídico:
Sob o pretexto de ineficiência da Administração Pública, procuram-se os meios
privados de atuação. E isto vem sendo feito de modo a atropelar o direito
positivo; a lentidão do processo legislativo e os conchavos políticos que ele
implica não acompanham os anseios dos nossos governantes, que se colocam à
frente do legislador, na busca de instrumentos novos de atuação, às vezes
inovando, às vezes contrariando frontalmente a lei.102
Por certo que a criatividade jurídica que vem sendo observada nos
governos que sucederam o regime autoritário de 64,103 em nada colabora ao ideal de
segurança jurídica. Em razão da mentalidade eficientista, elastecem-se os limites de
atuação discricionária. O princípio da eficiência, recontextualizado, acaba por
manifestar um efeito simbólico de justificação do novo agir político-administrativo.
Segundo Jesús Leguina VILLA, tal justificação não somente permitiria, como
"obrigaria" uma redução "na excessiva dimensão alcançada pela organização
administrativa", bem como implicaria tuna necessária submissão às "exigências da lei
do mercado na estrutura e na ação administrativa".104 Obviamente, é uma justificação
sem respaldo constitucional, não somente em razão do princípio da segurança jurídica,
como, fundamentalmente, em razão da vinculação exigida pelo princípio da legalidade.
Nesse sentido, VILLA complementa:
... o princípio da legalidade deve ficar resguardado, porque a eficácia que a
Constituição propõe é sempre suscetível de ser alcançada conforme o
ordenamento jurídico, e em nenhum caso ludibriando este último, que haverá de
ser modificado quando sua inadequação às necessidades presentes constitua um
obstáculo para a gestão eficaz dos interesses gerais, porém nunca poderá se
existe um regime jurídico de Direito Público calcado no direito positivo. Cf.: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di.
Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. Op. cit.,
p. 224 e ss.
i°2
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão,
franquia, terceirização e outras formas. Op. cit., p. 225.
103
Criatividade esta exacerbada após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 19/98 e que
não se restringem ao Governo Federal. Nos Estados-membros têm ocorridos interessantes exemplos deste
fenômeno, notadamente nos setores da educação e previdência. No Estado do Paraná, cabe a lembrança das figuras
dos “serviços sociais autônomos” (por ex., Paranaeducação e Paranaprevidência), que são entes dotados de
personalidade jurídica de direito privado, mas em tudo dependentes do ente criador. O que poderia ter sido
constituído na forma de autarquia não o foi com o notório (embora disfarçado) intuito de fiigir do regime ju ríd icoadministrativo (fundamentalmente no tocante à contratação de pessoal realização de licitações).
104
VILLA, Jesús Leguina. A Constituição espanhola e a fuga do direito administrativo. In: Revista de
Direito Administrativo Aplicado. Curitiba: Gênesis, n° 6, set., 1995, p. 637.
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justificar a atuação administrativa contrária ao direito, por mais que possa ser
elogiado em termos de eficiência. Por outro lado, o princípio da legalidade está
acompanhado de uma constelação de direitos, valores, e garantias
constitucionais que a eficácia administrativa não pode desconhecer. A igualdade
perante a lei, a Uberdade de concorrência, a segurança jurídica e o controle
efetivo dos gastos púbhcos - que são, entre outros pilares básicos do
ordenamento jurídico da administração - condicionam ou limitam, em concreto,
o alcance do princípio da eficácia.105
Observe-se, ainda, uma face interessante da problemática: nem sempre a
legalidade é garantia de segurança jurídica. Um exemplo deste fato está na experiência
totalitária; outro, pode ser abstraído da prognose pós-modema. Em uma circunstância
de prevalência ideológica de uma mentalidade neoliberal, não é incomum o
comportamento do legislativo ser condicionado pelo paradigma hegemônico, por
conseqüência, produzindo leis incompatíveis com o sistema constitucional característico
do Estado Social. Especialmente em um contexto de normal "transacionamento" entre
os Poderes.
Por este motivo, não é possível concordar com a preocupação contundente
de Maria Sylvia Zanella di PIETRO exclusivamente com o "Estado de Direito". A
professora pondera que "paradoxalmente, ao invés de procurar flexibilizar os meios de
atuação da Administração Pública, pela alteração dos dispositivos legais e
constitucionais que a emperram, prefere-se manter a rigidez do direito positivo e a
procura de formas paralelas à margem desse mesmo direito".106 Propõe ainda que,
"para salvar os princípios do estado de Direito, seria indispensável fazer-se uma opção:
ou mudar o direito positivo, para fazê-lo acompanhar a nova realidade, se o sistema
nele previsto não é considerado adequado para esse fim; ou fazer cumprir as normas
legais vigentes...".
Discorda-se por dois motivos: primeiro, porque o Governo já busca
continuamente

a

reformulação

constitucional,

legislativa

e

notadamente

regulamentar.107 Se não consegue seu intento é porque ou (como verifica a própria
VILLA, Jesús Leguina. Op. cit., p. 637.
106
A professora exemplifica a problemática através da criação irregular de fundações de apoio a entidades
públicas (extremamente comuns no caso de Universidades Públicas). C£: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di.
Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão, franquia e terceirização e outras formas. Op.
cit., p. 213. Para detalhes sobre o regime jurídico destas fundações (no âmbito federal reguladas pela Lei 8.938/94)
conferir: MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.
110.
107
Interessante observar que o primeiro objetivo auto-imposto pela Ministério da Administração e Reforma
do Estado quando instituído foi a desregulamentação. Segundo Cláudia COSTIM, propôs-se uma meta a ser
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autora) não consegue barganhar o suficiente com sua "base" no Congresso, que vez em
quando apresenta-se "indisciplinada" ou porque, de alguma forma, ainda resta fôlego
aos grupos de pressão defensores da supremacia constitucional; segundo, porque, em
regra, não é possível adaptar as mudanças pleiteadas, principalmente no tocante ao
afastamento do regime jurídico-administrativo, porque este regime é inerente ao Estado
de Direito (aliás, leia-se sempre: Estado Social e Democrático de Direito).
Tão "inaceitável" quanto a "perpetuação e a oficialização de um regime
paralelo ao direito positivo"108 é a incorporação deste regime informal a um sistema
com ele incompatível. A segurança jurídica manifesta-se através da conquista da
confiança dos cidadãos, e tal confiança não se mantém em um sistema legal precário
(continuamente reformado), tanto quanto não se mantém em um regime de
oficiosidade.109
Sendo assim, a eficiência deve ser buscada dentro do regime e não
mediante a sua mutação, a fim de que seja resguardada a segurança jurídica na forma
como protegida pela democracia social e não pela restrita democracia neoliberal.
Qualquer alteração legislativa, quando necessária (e a mudança é natural e adequada
ao acompanhamento da evolução social), deverá respeitar o princípio da superioridade
constitucional.110 Nesse sentido, há muito leciona a professora Monica Madariaga
GUTIERREZ:
Es necesario, además, que esas normas [administrativas] posean una cierta
permanência, esto es, que su derogación o modificadón no quede entregada a la
mera arhitrariedad de quien las ha dito, sino que, por el contrario, sea el própio
sistema jurídico el que regule esa posibilidad de mutadón de su contenido,
consagrando en normas superiores la forma en que ésta puede realizarse. (...) El
cumprida de revogação de um número “x” de leis e regulamentos por semana. C£: COSTIM, Cláudia. A reforma
do aparelho do Estado no Brasil. Palestra proferida no Workshop - A Reforma do Aparelho do Estado no Brasil,
UFPR, Curitiba, 24 nov., 1998.
i°8
P1ETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão,
franquia e terceirização e outras formas. Op. cit., p. 228.
109
Neste sentido, posiciona-se José Carlos Simões Gonçalves LOUREIRO: “A segurança jurídica, aparecendo
nas vestes de um princípio da confiança dos cidadãos, exige uma certa continuidade das normas, bem como a
transparência da lei (esta intimamente conexionada com o princípio democrático)”. Cf: LOUREIRO, José Carlos
Simões Gonçalves. O procedimento administrativo entre a eficiência e a garantia dos particulares (algumas
considerações). Coimbra: Coimbra, 1995, p. 154.
110
Como bem coloca a professora Alice Gonzales BORGES: “de outra parte, se é verdade que os estudantes
do direito administrativo, mas que quaisquer profissionais de outros ramos da ciência jurídica, têm de estar atentos
para o novo que surge, ser sensíveis aos novos acontecimentos e às novas tendências da era atual, não podem,
entretanto, descurar da intransigente defesa dos princípios que alicerçam a estrutura de nossa Carta”. Cf.:
BORGES, Alice Gonzales. A implantação da Administração Pública Gerencial na Emenda Constitucional n°
19/98. In\ Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, fevereiro, 1999, p. 89.
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Derecho, como prevision de ciertas conductas objetivas, publicamente senaladas
mediante normas de cumplimiento obligatorio, produce una situación de
conocimiento y confianza, tanto en la autoridad como en el súdito, situación que
llamamos certeza. (...) La certeza administrativa es, a nuestro juicio, el
conocimiento seguro, claro y evidente de que se vive en un estado de Derecho.111

2.2.3 A Constituição como referencial principiológico-emancipatório
Conforme lembra Regina Maria Macedo Nery FERRARI, na medida em
que o homem vive em sociedade, "sua conduta encontra-se submetida a um conjunto
de normas; normas estas que se acham escalonadas sistematicamente, de tal forma que,
em determinado ordenamento jurídico, não possuem todas elas o mesmo valor,
havendo uma hierarquia no sistema".112 Nesta ordem, superpõe-se a Constituição, que
pode ser, ao mesmo tempo, instrumento simbólico e referencial normativo, tanto de
uma ideologia liberal (com todas as suas variantes), como de uma ideologia social (com
todas as suas variantes). Pode ser tomada como um instrumento essencial de imposição
da igualdade ou um mecanismo de mera regulação da liberdade. Deve ser reduzida a
um mínimo necessário, segundo a mentalidade pós-moderna; ou cada vez mais
concretizada, segundo uma proposta desmitificadora, na expressão de Clèmerson
Merlin Clève: "emancipatória".113
Conforme

aponta

CANOTILHO,

o

constitucionalismo

moderno

corresponde a uma teoria normativa da política (ou ideologia) "que ergue o princípio
do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da
organização político-social de uma comunidade", cujo objetivo é não somente a
limitação do poder mas fundamentalmente a declaração e garantia dos direitos
fundamentais.114Nesse sentido, sintetiza Qèmerson M. Clève:

111
GUTIERREZ, Monica Madariaga. Derecho Administrativo y seguridad jurídica. Santiago do Chile:
Editorial Jurídica de Chile, 1965, p. 45.
112
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 4 ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 41.
113
Interessante observar que CLÈVE não aceita o caráter “ideológico” da Constituição Federal de 1988, o
que tomaria inadequada a expressão “ideologia do Estado Social”. Afirmando seu caráter campromissório, o autor
esclarece: “Porque não são de ninguém, as modernas Constituições são de todos. As classes populares,
especialmente as organizadas, estão na Constituição. Seus valores, suas lutas, seu sangue e suor encontram-se na
Constituição”. Cf.: CLÈVE, Clèmerson Merlin. A teoria constitucional e o direito alternativo (para uma dogmática
constitucional emancipatória). In: Seminário Nacional sobre o uso alternativo do Direito. Rio de Janeiro:
COAD/Instituto dos Advogados Brasileiros, 07-09 jun., 1993, p. 45.
114
Ou seja, incorpora as seguintes dimensões: “(1) ordenação jurídico-política plasmada num documento
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As Constituições, agora, são documentos normativos do Estado e da sociedade.
A Constituição representa um momento de redefinição das relações políticas e
sociais desenvolvidas no seio de determinada formação social. Ela não apenas
regula o exercício do poder, transformando a potestas em auctoritas, mas também
impõe diretrizes específicas para o Estado, apontando o vetor (sentido) de sua
ação, bem como de sua interação com a sociedade. A Constituição opera força
normativa, vinculando, sempre, positiva ou negativamente, os Poderes Públicos.
Os cidadãos têm, hoje, acesso direto à normativa constitucional, inclusive para
buscar proteção contra o arbítrio ou a omissão do Legislador.115
No tocante à Constituição de 1988, Eros GRAU aponta que os artigos I o, 3o
e 170 impõem um modelo de bem-estar caracteristicamente intervencionista e, assim
sendo, devem ser considerados inconstitucionais programas de governo incompatíveis
com tais dispositivos. Para o autor, a não ser que seja alterado o modelo por emendas,
não é possível ser implantado um regime neoliberal.116 Contudo, nem por emendas o
modelo pode ser alterado, pois o Princípio do Estado Democrático de Direito é cláusula
pétrea. Tal constatação está longe de resolver a problemática, porque, na prática, a
mentalidade neoliberal tem conquistado cada vez mais espaço, ainda que em nenhum
local do mundo tenham sido aplicados de forma rígida os princípios de Friedrich
HAYEK e Milton FRIEDMANN.117 Nessa linha de raciocínio, CANOTILHO ressalta a
dificuldade de existência de uma Constituição dirigente em uma "sociedade pósmodema", caracterizada pela "pluralização dos mundos e pluralização dos pontos de
vista".118
A resposta a esta problemática tem que se manifestar através do próprio
constitucionalismo social, que deve adequar-se aos novos tempos, renovando seu
caráter emancipatório, cuja lógica, segundo Jean-François CHANLAT, "procura revelar
como os modelos de conduta e as significações que lhes podem ser atribuídas estão
enraizados nas estruturas de dominação".119 O discurso liberal sempre sustentou a
impossibilidade de obtenção de melhoria do bem-estar social através da intervenção do

escrito; (2) declaração, nessa carta escrita, de um conjunto de direitos fundamentais e do respectivo modo de
garantia; (3) organização do poder político segundo esquemas tendentes a tomá-lo um poder limitado e
moderado”. Cf.: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Op. cit.,
p. 52.
115
CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no Direito brasileiro. 2 ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 22.
116
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Op.
cit., p. 35.
117
FERNANDES, Luis. Op. cit., p. 55.
118
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Op. cit., p. 1374.
119
CHANLAT, Jean-François. Op. cit., p. 43.

162

Estado. Entretanto, contra esta doutrina e todo o aparato "estatístico-justificador" 120
que ela congrega foram notáveis os avanços sociais conquistados pelo Welfare State.
Sendo assim, não parece absurdo contraditar a hegemonia neoliberal com uma
"utopia" socializadora, que mantém sua crença na Constituição dirigente e em seu
caráter emancipatório (ainda que seja um estatuto de natureza capitalista). Para tanto,
são instrumentos indispensáveis as normas programáticas, na medida em que conferem
determinação aos princípios e fixam programas de ação. Normas estas que não podem
mais ser entendidas exclusivamente como meras linhas diretoras de conduta, que não
conferem direitos subjetivos a prestações positivas,121 mas sim como detentoras de um
real potencial normativo, cuja aplicabilidade pode ser direta, de acordo com a tese de
Regina Nery FERRARI.122
Sendo assim, a utopia emancipatória tem como instrumento de reação a
valorização do caráter principiológico e normativo da Constituição, que, ao invés de se
adaptar à realidade concreta, deve fazer com que a realidade se transforme. Nesse
sentido, pondera Perry ANDERSON: "Portanto, um realismo sensato nos exige lutar
pelo impossível para conseguir o possível. Renunciar a esta luta seria, como canta a
poesia de Silvio Rodrigues, 'eternizar os deuses do ocaso', e reduzir os homens ao triste
papel de diligentes funcionários da história".123
Na doutrina brasileira, Ruy Samuel ESPÍNDOLA afirma que não é
possível tratar do caráter constitucional dos princípios sem antes entendê-los como
"princípios no Direito". O autor sublinha que o termo princípio é utilizado em
diferentes bei cognoscitivos, possuindo uma conotação específica da Ciência do

120
A grande arma economicista contra o sistema jurídico são as estatísticas. Tudo pode ser provado e
demonstrado. Todavia, esta idéia de que as demonstrações estatísticas têm a prerrogativa de dizer a verdade
também não passa de um mito. Sobre o assunto, é muito interessante a análise e os “conselhos” de Huff
DARRELL, no seu livro em que explica como mentir com estatísticas. Cf.: DARRELL, Huff. How to lie with
statisties. New York: Norton, 1954.
121
No sentido de que as normas programáticas não têm aplicabilidade direta é a doutrina de Luís Roberto
BARROSO: “Por explicitarem fins, sem indicarem os meios, investem os jurisdicionados em uma posição jurídica
menos consistente do que as normas de conduta típicas, de vez que não conferem direito subjetivo em sua versão
positiva de exigibilidade de determinada prestação”. Cf.: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da
Constituição. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 109.
122
‘Tais normas [as programáticas], além de traduzirem um efeito inibitório para o Legislativo, Executivo e
Judiciário, conferem ao seu destinatário o direito de exigir o cumprimento da prestação nela prevista, de modo que
não altere o seu significado original, gerando, portanto, efeitos jurídicos, situações subjetivas.” Cf.: FERRARI,
Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais programáticas — normatividade, operatividade e
efetividade. Op. cit., p. 222.
123
ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 196.
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Direito,124 ainda que mesmo neste campo o termo seja, como afirma Eros Roberto
GRAU, "polissêmico".125 Sobre este assunto, grande é a controvérsia e muitas são as
classificações, seja na doutrina brasileira ou na alienígena.
Olvidando, por questão metodológica, as outras possibilidades de
compreensão dos princípios no Direito,126 é possível, como lembra Eros GRAU, separálos em princípios positivos do direito, "que não podem ser valorados como verdadeiros
ou falsos, mas tão-somente como vigentes e/ou eficazes ou como não vigentes e/o u não
eficazes", e princípios gerais do direito, que são "proposições descritivas (e não
normativas), através das quais os juristas referem, de maneira sintética, o conteúdo e as
grandes tendências do direito positivo". Em suma, tal classificação distingue os
princípios pela existência ou não de positivação, estando os princípios constitucionais
entre os primeiros, mas com uma especificidade, seu lugar hierárquico, conforme
Romeu Felipe BACELLAR FILHO, que explica: "Os princípios gerais podem estar
firmados tanto na Constituição quanto nas leis ou mesmo em regulamentos, enquanto
os princípios constitucionais partem, necessariamente, da Constituição".127
Cumpre salientar que o termo Constituição pode implicar uma
ambigüidade, haja vista os diferentes conceitos existentes, variáveis segundo aspectos
relativos à tradição, à história, à política, a cultura e à ideologia, entre outros critérios
de determinação de sentido. Todavia, na melhor acepção para permear o conceito de
princípio constitucional ora escolhido, ressalta-se a apropriação da Constituição escrita,
que deve ser entendida como a "ordem jurídica fundamental de uma comunidade",128
até porque, nas palavras de CANOTILHO, "no constitucionalismo moderno, a
constituição escrita foi fundamentalmente concebida como ordenação sistemática e
racional da comunidade através do documento escrito", com a finalidade de impor
racionalidade, segurança, estabilidade e publicidade.129
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Os princípios constitucionais são, então, aqueles positivados (o que não
significa que precisem estar expressos no texto, pois podem ser implícitos) na Carta
Magna, com o objetivo de conferir uma identidade a ela, através do estabelecimento de
critérios supremos de decisão, mantendo o caráter sistemático e aberto do
ordenamento. Segundo Cármem Lúcia Antunes ROCHA, existiria um nicho negativo e
um positivo de atuação principiológica. O primeiro consistiria na afirmação das
diretrizes e conteúdo dos subprincípios e das regras; já o segundo se configura na
impossibilidade de introdução no sistema normativo de normas incompatíveis com o
todo.130 Na medida, portanto, que os princípios fazem parte deste "complexo
ordenamental", muito mais justificada a sua constitucionalização. Nas palavras de
Jorge MIRANDA: "Se assim se afigura em geral, muito mais tem de ser no âmbito do
Direito constitucional, trónco da ordem jurídica estadual, todo ele envolvido e
penetrado pelos valores jurídicos fundamentais dominantes na comunidade e,
sobretudo, tem de ser assim na consideração da constituição material como núcleo de
princípios e não tanto de preceitos ou disposições articuladas."131
O entendimento a respeito do conceito de norma entre os pensadores do
Direito não é o mesmo, além do que, o próprio termo pode ser utilizado com sentidos e
especificidades díspares. CANOTILHO elabora minuciosa distinção entre: formulação de
norma (enunciado) e norma (sentido retirado das disposições); norma jurídica (resultado
intermediário cujo ponto de partida é o texto normativo) e norma de decisão (solução
final do caso). Cabe registrar que Jorge MIRANDA prefere uma classificação
utilizando-se de vários critérios que enfocam o objetivo, o conteúdo e as relações
normativos.132
Seguindo-se a doutrina de CANOTILHO, não pode ser negada a
existência de uma estrutura sistêmica na Constituição: "um sistema aberto de regras e
princípios".133 O modelo aberto acredita na imbricação entre as diferentes esferas
científicas, que se interinfluenciam, admitindo, então, a comunicação com a realidade.
Sob esta ótica, com inspiração em Ronald DWORKIN e Robert ALEXY, não há como
negar o caráter normativo do princípio, pois um sistema somente formado por regras,
130
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embora pudesse aparentar maior segurança, na realidade teria limitada sua
"racionalidade prática". Da mesma forma, é difícil imaginar a operacionalidade de um
modelo exclusivamente principiológico, devido à sua indeterminação tendente ao
aumento exponencial da complexidade.134 As regras, portanto, conferem segurança e
concretude; os princípios, abertura e aproximação axiológica. Com tal superação do
anacrônico entendimento anterior, que negava a normatividade dos princípios, a norma
é elevada à categoria de gênero, do qual a espécie de maior prestígio certamente é o
princípio.135 Não parece, portanto, ser sustentável a negação do caráter normativo dos
princípios, mesmo no sentido em que propõem autores como Jessé Torres PEREIRA
JUNIOR, que afirma:
A utilidade dos princípios está, precisamente, em serem mais do que normas.
Pairam acima delas. Orientam os rumos do sistema jurídico e a produção das
normas que o tomam operante. Presidem todo o trabalho de hermenêutica do
sistema e de suas normas. Não devem ser rebaixados à categoria de norma, pois
que, então, deixam de ser princípios.136
Considerando-se que este entendimento não é o mais adequado, por
serem ambos, regras e princípios, pertencentes à categoria de normas, pergunta-se,
então, qual a sua distinção? Continuando o estudo através de CANOTILHO, ambos
diferenciar-se-iam por quatro critérios: 1. abstração (maior nos princípios); 2.
determinabilidade (os princípios precisam de mediações concretizadoras enquanto as
regras podem ser aplicadas diretamente); 3. fundamentalidade (os princípios são
sempre mais importantes, seja pela sua posição hierárquica, seja pela sua relevância
estruturante); 4. proximidade da idéia de Direito (os princípios são vinculados a
exigências axiológicas, a regras, e a aspectos funcionais); 5. normogenética (os
princípios são fundamento e dão origem às regras).137 Ainda que se discorde da
diferenciação proposta, o que não é difícil, haja vista que as regras também podem ter
um elevado grau de abstração e necessitar de mediações concretizadoras, além de ser
complicado excluir o seu caráter axiológico, não se pode ignorar a sua grande
133
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relevância para o entendimento da distinção, que passa por um outro caractere, quiçá o
mais importante: a antinomia.
De acordo com a doutrina de DWORKIN, é possível afirmar que os
princípios têm que ser considerados em conformidade com um juízo de
ponderabilidade. Deve-se verificar qual tem maior peso e importância "relativa", sem
contudo, em hipótese de conflito, um excluir o outro.138 O mesmo raciocínio não se
aplica às regras, que não podem conviver no mesmo sistema em caso de
contraditoriedade (aí sim, verdadeira antinomia). Em sentido equivalente, é claro o
entendimento de ALEXY: "um conflicto entre regias sólo puede ser solucionado o bien
introduciendo en una de las regias una cláusula de excepción que elimina el conflicto o
declarando inválida, por lo menos, una de las regias,"139
Renato Lopes BECHO pondera que "os princípios são mais importantes
que as regras, pois auxiliam na interpretação do sistema, no julgamento das causas e na
própria elaboração de novas leis. Mas não é só nas funções do Estado que irradiam sua
influência, senão também na condução da vida das pessoas, posto que trazem valores,
sentidos sociais utilizados pelos cidadãos".140 Assim sendo, ressaltada a importância do
princípio frente à regra, é possível exaltar sua qualificação axiológica, na medida em
que configuram habitat privilegiado para a expressão dos valores, como liberdade,
igualdade, dignidade,141 e, ainda, eficiência. Justamente por esta característica
possibilita-se sua ponderação empírica, que resulta na possibilidade de coexistirem
vários graus de concretização, entendida esta como o "processo de densificação de
regras e princípios".142 E é através desta categoria que se pode compreender o sentido
de princípio como norma constitucional, na medida em que este não se confunde com
um objeto meramente positivado.
Mediante

esta

opção

jurídico-ideológica,

que

colabora

com

a

desmitificação constitucional, é possível realizar o que Boaventura de Sousa SANTOS
denomina uma "retomada de representações inacabadas da m odernidade". Ou seja,
neste momento de transição paradigmática, através dos princípios constitucionais do
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Estado Social e Democrático de Direito, deve ser reconstruído o Estado-providência,
através, perdoe-se a tautologia, da democracia e do socialismo. E mais, mediante
também a ampliação da preocupação com a ecologia (que é um elemento
desprestigiado pela mentalidade neoliberal).143 Ou ainda, nas palavras de Perry
ANDERSON, deve ser construído um "pós-neoliberalismo" de caráter constitucional,
no qual:
Seus símbolos não seriam verborrágicos: nem a águia da arrogância vizinha,
nem o burro da sagacidade tardia, nem a pomba da conciliação pacífica e, menos
ainda, um tucano de conivêndas fisiológicas. Símbolos mais velhos,
instrumentos de trabalho e de guerra, capazes de golpear e de colher, que talvez
seriam de novo mais apropriados.144

2.2.4 O princípio da eficiência administrativa em uma interpretação conforme
Anna Cândida da Cunha FERRAZ reflete que interpretar, em uma
acepção comum, é atribuir significado às coisas, sinais, fatos ou acontecimentos. É
desentranhar o sentido de uma expressão, explicar ou aclarar a essência das coisas,
reproduzir por outras palavras um pensamento. Em um outro sentido, é uma operação
lógica, de caráter técnico, para a qual a realidade social oferece conteúdo e sentido
axiológico às normas.145Ou ainda, pode ser entendida em um sentido abrangente, como
"concretização constitucional" que se caracteriza, segundo descreve Luís Roberto
BARROSO, por consistir em um meio de "tirar conclusões a respeito de matérias que
estão fora e além das expressões contidas no texto e dos fatores nele considerados. São
conclusões que se colhem no espírito, embora não na letra da norm a".146
Antes de se realizar um processo hermenêutico é preciso ter em conta os
elementos a serem utilizados, ou seja, saber quais são os agentes responsáveis e os
objetivos pretendidos, além dos meios escolhidos para alcançá-los com êxito.147 A
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questão dos agentes, muito propalada na atualidade em decorrência da polêmica
gerada pela doutrina de Peter HÀBERLE, refere-se à compreensão dos sujeitos
conformadores da realidade constitucional;148 já por objetivos, deve-se entender as
tarefas ou finalidades que justificam o processo ou que o determinam; enquanto os
meios podem referir-se ao próprio processo eleito. Não é fácil resolver, através de uma
opção clara, qual deve ser a conduta interpretativa adequada. Entretanto, parece que
uma postura de contrafogos à visão desconstitucionalizadora implica a escolha de
hermenêutica reacionária a partir dos princípios constitucionais do Estado Social, ou
seja, emancipatória. Propugna-se, portanto, por uma retomada da Constituição como
estatuto de sustentação do Estado Social, na medida em que este visa à justiça material,
à igualdade social e à segurança jurídica, como valores supremos a permearem o
interpretado.
Na medida em que se optou por uma construção baseada no sistema
aberto, é possível concordar com HÀBERLE que nenhum indivíduo ou ente sujeito à
normatividade constitucional pode ser absolutamente excluído da sua interpretação
(realização). Como afirma o autor, a interpretação constitucional não é exclusividade
estatal, pois não se confunde com a mera recepção de uma ordem. Assim sendo, torna
se admissível a influência de um elastecido catálogo de intérpretes materialmente
legitimados, tais como os participantes do processo de decisão oficial (embora não só os
estatais), a opinião pública, a doutrina constitucional e, com o devido destaque, os
diferentes entes estatais,149 haja vista sua importância como setores de realização dos
princípios constitucionais (com relevância, no caso da Administração Pública).
Todavia, a questão não é tão simples como apresentada, pois ainda deve
ser preconizado o intérprete oficialmente legitimado. É fundamental a existência de um
operador a ser considerado como hermeneuta privilegiado, a fim de que a escolha dos
agentes se coadune com a opção dogmática constitucional de prestígio à segurança
jurídica. Cautelosamente considerada, a teoria de HÀBERLE não deixa de ser
interessante crítica a um dos substratos teóricos do positivismo (o apontamento
exaustivo dos intérpretes oficiais), devendo ser considerada não com o efeito de
desconstrução, mas sim de refinamento e reflexão do sistema positivo dogmático. Sem
148
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subscrever a "teoria da sociedade aberta", e considerando-se com as devidas cautelas a
desformalização por ela preconizada, na medida em que também pode servir de
instrumento ao discurso liberal da pós-modemidade, não pode ser negada a sua
relevância teórica como marco crítico denunciador da pretensão normativa de excluir a
sociedade do processo hermenêutico, muito comum, inclusive, entre os concretistas.150
A questão dos métodos hermenêuticos talvez seja uma das mais
trabalhadas pelas ciências em geral, e o Direito não foge à regra, pelo que, por mais que
este assunto seja pesquisado, ainda muito haverá que se descobrir. Anrta Cândida da C.
FERRAZ elenca em seis espécies os métodos interpretativos principais: 1. interpretação
gramatical (sentido literal das palavras e orações, ainda que dentro de um contexto); 2.
interpretação lógica (verificação da intenção do legislador dentro do processo de
formação normativa); 3. interpretação analógica (utilização de casos semelhantes como
parâmetro); 4. interpretação evolutiva (admite-se a alteração de significado ao texto
normativo por alteração nos fatores político-sociais); 5. construção constitucional
(utilização conjunta de critérios interpretativos e critérios políticos); e 6. interpretação
concretista (releva-se a norma, o intérprete e o problema).151
De todos estes, entende-se que o método concretista é realmente o que
mais interessa, tendo como um de seus principais formuladores J. J. Gomes
CANOTILHO. De acordo com este autor, nesse processo, toma-se como ponto de
partida metodológico a norma (a qual não se identifica com seu texto), que, na verdade,
representa somente um "programa normativo", e pondera-se com a realidade social,
denominada "de setor normativo", a fim de que se obtenha como resultado a
verdadeira "norma jurídico-constitucional".152 Assim, portanto, foge-se do tradicional
método positivista em busca de um processo moderno, mais aproximado à realidade e,
portanto, à sociedade, que clama por uma justiça de cunho material. Friedrich
MÜLLER assevera que são componentes de uma interpretação concretizadora da
Constituição: (1) a necessidade de um resultado conforme o objeto, (2) a relação de
dependência entre a norma constitucional e as alterações fáticas do mundo social, (3) a
150
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importância constitutiva com base na matéria a ser regulada pela norma e pela decisão,
(4) a consideração privilegiada de concatenações históricas, políticas e científico-sociais
para que se alcance a decisão.153
Em consonância com esta opção de direcionamento do processo de
definição do direito, CLÉVE esclarece que "a atividade do jurista não pode se resumir à
leitura (exegese) do direito positivo". A concretização do direito implica, então, na sua
constitucionalização qualificada pelo "compromisso de realizá-la (tomá-la efetiva)".
Nesta dicotomia residiria a diferença entre mera interpretação da norma e a sua
construção. Cumpre esclarecer que através de uma construção efetivadora otimiza-se a
obtenção de uma dogmática emancipatória, que seria aquela apologética dos valores do
Estado Social. Ou seja, que proclame (redimencionando) a igualdade e a liberdade
através do trinômio axiológico elaborado por CLÉVE, que é composto de "(i) uma ética
da responsabilidade, (ii) uma política da criatividade e (iii) um compromisso ideológico
definido (crítica da neutralidade)".154
Tomando como objetivo a emancipação, ou a desmitificação, e como
agente a díade Estado-sociedade, nada mais apropriado do que iniciar a abordagem do
princípio constitucional da eficiência administrativa através da leitura de Konrad
HESSE. Como foi até aqui esboçado, o universo jurídico e a realidade social são
inseparáveis. Daí a importância de um teórico que analisou a existência da Constituição
jurídica (como é prescrita) e da Constituição real (como é recepcionada pela sociedade).
Note-se que na pós-modemidade retom a tuna mentalidade constitucional
intimamente ligada, ainda que não diretamente, a Ferdinand LASSALE. O pensador,
no início do século, propôs a tese da Constituição como resultado dos fatores reais de
poder, calcada em três conclusões básicas: 1. as questões constitucionais são políticas,
não jurídicas; 2. a normatividade submete-se à realidade fática; 3. a Constituição
jurídica sucumbe à Constituição real. Em suma, como diria o próprio autor: a
Constituição escrita pode ser considerada uma mera folha de papel.155 Não podendo
concordar com este entendimento, de alto desprestígio ao sentimento constitucional,156
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HESSE, embora não discordando que a Constituição é determinada pelas condições
fáticas, asseriu que a isso não pode ser resumida, possuindo também uma eficácia
conformadora da realidade. A Constituição jurídica e a Constituição real estão numa
relação de coordenação, mas a primeira não deixa de ter um significado próprio. Há
uma pretensão de eficácia que propicia à Constituição sua força normativa,
encontrando seus limites e possibilidades na Constituição real. Isso não quer dizer que
a Constituição deve procurar construir um Estado teórico e abstrato, afinal, "não se
deve produzir nada que já não esteja assente na natureza singular do presente".157
Contudo, não se pode esquecer que há que se ter uma vontade de concretizar a
Constituição, sob pena de tomá-la refém dos processos políticos, nem sempre
detentores de legitimidade material. Aliás, sem dúvida, foi esta a razão do desprestígio
constitucional denunciado por Karl LOEWESTEIN,158 ao analisar os processos de
alteração da lei constitucional.
A controvérsia gerada na última década a respeito das reformas
constitucionais, notadamente no Brasil, comprova que a Constituição tem força
normativa própria, sendo capaz de promover por si mesma mudanças na sociedade.
Portanto, enaltecer a permanência de seus dispositivos frente aos processos de reforma
tão comuns neste final de século, por obra da inversão ideológica nascida no bojo da
crise do Welfare State, não implica a defesa de um tradicionalismo conservador de
privilégios, como afirma Luiz Carlos Bresser PEREIRA,159 mas sim uma imprescindível
cautela, cuja finalidade é a manutenção de um Estado Social, ainda que reciclado. As
mudanças devem ocorrer somente se indispensáveis à sintonia da Constituição com a
sua realidade, como destaca Clèmerson M. CLÈVE:
A mudança formal da Constituição, portanto, deve ocorrer apenas na medida de
sua estrita necessidade. A mudança necessária contrapõe-se ao imobilismo dos
que tudo querem deixar como as coisas se encontram, assim como ao
voluntarismo daqueles que, em prejuízo da coerência constitucional, da
estabilidade das regras do jogo, e da consolidação da estima pela lei
fundamental, tudo pretendem mudar (inclusive as regras sob as quais as
mudanças podem, legitimamente, ocorrer).160
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Situando a reforma imposta pela Emenda n° 19/98 a partir desta
perspectiva de conformação constitucional, não há como se aceitar a tese de que o
princípio da eficiência é meramente decorativo, não possuindo força normativa.
Ainda que a eficiência, a priori, não seja considerada pela doutrina um conceito de
origem jurídica, certamente que, após sua constitucionalização, não se restringe a um
"ente" da Ciência da Administração ou Economia. Sua natureza se altera a partir da
vontade da Constituição, quando foi ascendida à categoria de princípio jurídico
expresso, ainda que seja difícil a sua observação prática. A interpretação constitucional
deve submeter-se ao "princípio da ótima concretização da norma", que não deve se
prender à mera subsunção lógica ou conceituai. Ou seja, a concretização do princípio da
eficiência deve levar em conta a realidade na qual se aplica e as outras proposições
normativas da Constituição. A principal meta do Direito Constitucional deve ser a
maximização da força normativa das regras e princípios constitucionais.161 Dessa forma,
e para ser "eficiente" nesta tarefa de concretização conformadora da Constituição, de
acordo com os objetivos hermenêuticos traçados, é preciso que se destaque a idéia da
interpretação constitucional. Como dito, não se pode compreender um dispositivo
constitucional sem levar em conta todo o sistema, principalmente por conta de sua
abertura, que o toma, embora mais aproximado à realidade, muito mais vulnerável e
complexo. Nesta perspectiva, assevera Alice Gonzales BORGES que devem permanecer
ressalvadas todas as críticas à reforma administrativa, mas superando-as, toma-se
necessário contribuir não somente para a sua compatibilização com o ordenamento
constitucional,

como

também,

para

a

melhor

regulamentação

legislativa

infraconstitucional do princípio.162
De acordo com CANOTILHO, no trabalho metódico de concretização
constitucional, vários são os princípios hermenêuticos a serem aplicados pelo
intérprete, tais como o princípio da unidade da Constituição, do efeito integrador, da
máxima efetividade, da justeza ou conformidade funcional, da concordância prática ou
harmonização e da força normativa da Constituição.163 Entretanto, todos eles cabem
dentro do ideal de interpretação de uma norma (constitucional ou não) em

Administrativo Áplicado. Curitiba: Gênesis, n° 14, jul.-set., 1997, p. 641.
161
HESSE, Konrad. Op. cit., p. 27.
162
BORGES, Alice Gonzales. A implantação da administração pública gerencial na Emenda Constitucional
n° 19/98. Op. cit., p. 89.
163
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Op. cit., p. 226.
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conformidade com o todo constitucional. Tal processo hermenêutico comporta três
dimensões básicas: (1) o princípio da prevalência da Constituição (dentre as várias
possibilidades interpretativas deve-se escolher aquela que não contrarie o texto e
programa das normas constitucionais), (2) o princípio da conservação das normas (não
se deve declarar inconstitucional uma norma se, observados os seus fins, ela possa ser
considerada constitucional), e (3) o princípio da exclusão da interpretação conforme a
Constituição mas contra legem (não de deve, sob a justificativa de tomá-la compatível
com o sistema constitucional, contrariar o enunciado e sentido da norma).164 Foi
respaldado por esta fundamentação que Romeu Felipe BACELLAR FILHO defendeu a
tese da conformação constitucional do princípio da eficiência, ao invés da sua
renegação. Assim propôs o autor:
Enquanto produto do exercício da competência reformadora, o princípio
constitucional da eficiência deve ser interpretado e aplicado, observando-se o
núcleo constitucional integrante das cláusulas pétreas (art. 60, § 4o). Daqui,
emergem duas conseqüências: i) o princípio constitucional da eficiência deve
sofrer um processo contínuo de interpretação conforme a Constituição, a fim de
evitar rupturas ou fraudes constitucionais que atentem contra a identidade da
Lei Fundamental, ii) respeitado o limite anterior, o princípio constitucional da
eficiência ao interagir, principalmente, com os demais princípios constitucionais
da Administração Pública - legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade - participará do mecanismo deis deslocações compreensivas e da
ponderação a ser levada a cabo na aplicação dos princípios ao caso concreto. 165
Há que se apontar, então, o significado da afirmação de que o princípio da
eficiência tem que sofrer uma interpretação constitucional conforme. Segundo Paulo
BONAVIDES, este método "em rigor não se trata de um princípio de interpretação da
Constituição, mas de um princípio de interpretação da lei ordinária de acordo com a
Constituição".166 Ressalvada esta admoestação, não parece haver maiores prejuízos em
utilizar-se, analogicamente, o termo "interpretação conforme" de uma forma ampla,
abrangendo também o processo de concordância prática ou "cedência recíproca",
referente à concretização ponderada dos princípios constitucionais, em razão de serem
possuidores da mesma hierarquia.167

164
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Op. cit., p. 229.
165
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Op. cit., p. 194.
166
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Op. cit., p. 474.
167
Sobre a questão das tensões entre princípios constitucionais, ver: CANOTILHO, José Joaquim Gomes.
Direito Constitucional. Op. cit., p. 190.

174

Poder-se-ia, também, analisar a questão por outro enfoque: se é certo que
a interpretação conforme incide sobre a legislação infraconstitucional, de hierarquia
distinta e inferior, também tem que ser lembrado que o princípio da eficiência somente
ascendeu à categoria constitucional através do poder constituinte derivado, por meio
de emenda. Dessa forma, não seria incorreto argumentar, ainda que analogicamente,
que a recente prescrição submete-se ao controle de constitucionalidade decorrente da
conformação com o sistema preexistente. Neste caso, ou se faz uma interpretação
constitucional, que implica necessariamente a compatibilização do novo princípio ao
Estado Social, modelo eleito pelo constituinte de 1988, ou o princípio da eficiência seria
norma inconstitucional (na mera hipótese de que fosse admitido no sistema brasileiro
uma norma constitucional inconstitucional168). Por certo que o princípio da máxima
efetividade das normas, se não por outros motivos, já seria suficiente para exigir a
escolha da primeira alternativa. Além do que, não é possível esquecer que mesmo antes
de sua inclusão, de forma implícita, o princípio da eficiência já fazia parte do sistema
constitucional, em decorrência direta do regime republicano e do Estado Social e
Democrático de Direito.
Voltando à idéia da conformação prática, um dos requisitos da correta
apreensão da recém-prescrita norma seria a interrelação com os demais princípios
constitucionais da Administração Pública, considerando-se, inclusive, o seu caráter
polifacetado, ou de megaprindpio, ou ainda, como prefere denominar João Carlos
Simões Gonçalves LOUREIRO, de Oberbegriff. 169 A relação do princípio em questão
com os demais não se restringe apenas a uma aplicação ponderada no caso concreto,
estando ela presente na própria caracterização ontológica da eficiência administrativa.
Não deve ser esquecida, quando aplicado o princípio em questão, a
natureza compromissória, democrática e dirigente da Constituição Federal de 1988.170
Dessa forma, muito pouca relevância será relegada aos motivos ensejadores da inclusão
da eficiência na Constituição. Bem se sabe que no Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, que deu origem à tal inclusão, a idéia predominante era a

168
Sabe-se que não é. Sobre o assunto, conferir: CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da
constitucionalidade no Direito brasileiro. Op. cit., p., 72.
169
O autor não traduz o termo alemão, mas é possível compreendê-lo como sinônimo de “conceito genérico”.
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op. cit., p. 132.
170
Sobre o assunto, conferir: SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem Constitucional - construindo uma nova
dogmática jurídica. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1999, p. 92.
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desconstitucionalização,171 rumo a um neoliberalismo debilitado na forma da
Administração Gerencial. Na aplicação prática do princípio, certamente que a
perspectiva deve alterar-se, rumo à democracia-social, que, nesse sentido, toma-se
compatível com a Constituição vigente. Como conclui BARROSO, "...uma vez posta em
vigor, a lei se desprende do complexo de pensamentos e tendências que animavam seus
autores".172
Ademais, não se pode cair no erro de interpretar o princípio da eficiência
de acordo com a legislação infraconstitucional (mais específica e tecnocrática), na
medida em que isto causaria a inversão do necessário processo de "filtragem", numa
clara contramão hermenêutica. Segundo Paulo Ricardo SCHIER, a busca pela
legitimação passa claramente por uma interpretação constitucionalizadora, fazendo
com que a legislação infraconstitucional (esta sim) se adapte aos novos rum os.173
Em resumo: o princípio da eficiência administrativa é setorial, pois referese exclusivamente à Administração Pública, mas está diretamente ligado ao princípio
da eficiência do Estado como vetor geral (de caráter ético) do sistema constitucional.
Dessa forma, tão importante quanto a relação com os demais princípios da
Administração Pública, que não é só externa, mas intrínseca, é a submissão do princípio
da

eficiência

aos

princípios

estruturantes

(ou

fundamentais)

do

sistema

constitucional,174 entre os quais se destaca o Princípio do Estado Social e Democrático
de Direito.

Como admite o criador do plano: “Quando iniciei a elaboração da emenda, com meus assessores, meu
primeiro movimento foi no sentido da desconstitucionalização.” Cf.: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do
Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. Op. cit., p. 207.
172
BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 113.
173
Sobre o processo de filtragem, ver: SCHIER, Paulo. Op. cit., p. 61 e ss.
174
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Op. cit., p. 180.

C a p ít u l o III

E m u m a R e p ú b l ic a b e m o r g a n iz a d a , t o d o c id a d ã o
TEM ALGUMA PROPRIEDADE, A ESMOLA NÃO ABATE A CORAGEM;
A ARISTOCRACIA DISFARÇADA DE CARIDADE PÚBLICA NÃO COMANDA A SERVIDÃO,
A PALAVRA MENDIGO É IGNORADA, E APENAS A REPÚBLICA PODE
EXECUTAR A GRANDE LEI DA BENEMERÊNCIA UNIVERSAL,
POR MEIO DE REGULAMENTOS SÁBIOS E DE UMA ECONOMIA INTELIGENTE.
SIM, FALO AQUI DE SEUS DIREITOS PORQUE, NUMA DEMOCRACIA
QUE SE ORGANIZA, TUDO DEVE ATENDER A ELEVAR CADA
CIDADÃO ACIMA DAS PRIMEIRAS NECESSIDADES,
PELO TRABALHO, SE FOR SADIO;
PELA EDUCAÇÃO, SE FOR CRIANÇA;
E PELO AUXÍLIO, SE FOR INVÁLIDO OU IDOSO.

Relatório Barrère,
França, 1794
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As R e la ç õ e s e n t r e e fic iê n c ia e D ir e it o A d m in is tr a tiv o
- UMA QUESTÃO JURÍDICA

3.1

A modernização e a disputa de racionalidades público-adm inistrativas

Como se tudo não passasse de um grande e fantástico sonho, repentinamente, as
pessoas voltaram a falar.
E conversaram. Discutir os problemas, criar espaços, lutar por direitos - eis a
nova face do dia do Brasil. Cidades são tomadas por associações, movimentos,
comunidades, etc. O colaboracionismo comunitário organizado e necessário, de
um lado; a depredação violenta e espontânea, de outro. A cidade, o bairro,
aliados a fatores políticos e civis, passaram a ser o assunto. E os movimentos
tomaram as ruas e praças outra vez. (...)
Discutir suas causas.
Discutir suas conseqüências.
As exigências populares, de um lado. Os limites da ação estatal, de outro.
Invasões de propriedade. E o direito? Proteger o proprietário?: a lei. Proteger o
pobre e oprimido? (Problemática social). Momento em que a lei como está posta,
pouco resolve: sua crise.
A importância do direito estatal para mediar os conflitos sociais urbanos:
aguçamento das contradições. Antagonismos.
Direito em crise.
Estado em crise. (...)
Há solução?1
No início do século XXI, ao tempo em que se preconiza a morte da
modernidade, toma-se intensamente recorrente a "idéia de modernização" que
congrega tuna pretensão de mudança de racionalidade. Octavio IANNI lembra que a
modernização do mundo implicou a sedimentação dos padrões e valores sócioculturais da Europa ocidental, como a

urbanização,

a

industrialização,

a

mercantilização, a secularização, e, principalmente, de "individuação", com o

CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito em relação - ensaios. Curitiba: Veja, 1983, p. 76.
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agravante do individualismo possesivo.2 Entretanto, é interessante considerar que o
liberalismo clássico, dos primórdios da modernidade, baseava-se na necessidade de
uma soberania estatal forte; já o neoliberalismo do final do século XX propugna pela
"redução da soberania" 3 do Estado em prol de um poder prevalente das organizações,
corporações e outras entidades congregadoras do capital privado global.4
O Estado Constitucional Social, caracteristicamente um locus de
consagração principiológica, toma-se um obstáculo a uma nova racionalidade, de
cunho eficientista que impõe a necessidade de liberdade para a melhor obtenção de
vantagens. Liberdade esta que, por conseqüência lógica, exige flexibilização do regime
jurídico, notadamente o administrativo (pois é através dele que o Estado realiza
importantes ações interventivas). Segundo Jean-Marie GUÉHENNO, nesta perspectiva
"o homem da organização não pode se permitir princípios, a sua obrigação é ter
reflexos",5 e em assim sendo, o modelo racional burocrático, por excelência legitimado
por a prioris e procedimentos, toma-se obsoleto em comparação com a alternativa
gerencial, que por não desejar ser nem liberal, nem burocrática, toma-se uma "metáfora
dos resultados", ou quem sabe, um "eufemismo".

2
Na esfera particularmente política, o autor menciona, ainda, como valores hegemônicos do ocidente: a
democracia, os direitos da cidadania, o estabelecimento de condições e limites para as mudanças sociais, as
garantias contra idéias revolucionárias que podem tomar-se práticas, a precedência da liberdade econômica em
face da política e a primazia da cidadania política em face da cultural e social. Cf.: lANNI, Octavio. Teorias da
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 97 a 100.
3
Cabe ressaltar a existência de um processo de “redução de soberania” (o termo é inapropriado porque
soberania é um conceito unívoco e irredutível), que caminha em sentido inverso. Segundo Vivian Cristina LIMA,
exemplo disso seriam os processos periféricos de integração regional: “O Mercado Comum do Sul nasceu como
forma de resposta dos Estados latino-americanos à sociedade internacional em mudança, a qual rege-se por uma
ideologia neoliberal e globalizante que impõe uma alteração de paradigmas, no intuito de buscar representatividade
e competitividade de forma articulada no complexo e incerto contexto mundial”. Cf.: LIMA, Vivian Cristina. A
relativização da soberania nacional dos Estados Latino-americanos em fàce da expansão do Direito Comunitário.
In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, n° 33, 2000, p. 187. Sobre os mecanismos
deste posicionamento estratégico (e o conseqüente feedback da comunidade internacional), é interessante a análise
exemplificativa, e prospectiva, realizada pela professora Obdulia Taboadela ALVAREZ. Cf: ALVAREZ, Obdulia
Taboadela. La inversión Gallega em la Latinoamérica - una perspectiva sociológica. In: Revista da Faculdade de
Direito da UFPR Porto Alegre: Síntese, n° 33,2000, p. 177 e ss.
4
A redução de soberania se manifesta nos Estados periféricos de forma a destruir a capacidade de
intervenção, notadamente na incrementação da indústria nacional. Segundo José Eduardo FARIA: “(a) alguns
Estados nacionais estão perdendo uma parte de sua capacidade de coordenação macroeconômica, (b) enfrentando a
relativização da eficácia de seus tradicionais instrumentos de política industrial baseados na imposição de
restrições aos fluxos de capitais e mercadorias, e (c) vendo parte de seu poder decisório ser transferido para as áreas
de influência do capital privado...” Cf: FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira.
São Paulo: Malheiros, 1993, p. 114.
3
GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia - um ensaio profundo e visionário sobre o próximo
milênio. Tradução de Howard Maurice Johnson e Amaury Temporal. 2 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999,
p. 83.
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A idéia corrente de modernização possui liame imediato com a idéia
capitalista

de futuro

e de progresso.6 Entretanto, esta nova racionalidade

desformalizadora, que é tida como o imprescindível instrumento modemizador, nada
mais faz do que promover um retrocesso ao modelo liberal, como bem coloca IANNI,
"o que parece ou pode ser moderno, modernizado, modernizável ou modernizante,
traduz-se necessariamente em prático, pragmático, técnico, instrumental".7 A proposta
altemativista de GIDDENS, neste aspecto, é exemplo interessante deste fenômeno, no
qual a busca pela modernização tem tudo a ver com a "conservação". Aliás, o próprio
autor pretende um equilíbrio entre seu proclamado "conservadorismo filosófico" e sua
busca pela modernização. A fórmula para conseguir tal escopo não é nova (muito
menos é alternativa):
O tema do conservadorismo filosófico é central. Modernidade e
conservadorismo, é claro, são normalmente tratados como opostos. No entanto,
devemos usar as ferramentas da modernidade para lidar com o viver num
mundo 'além da tradição' e 'do outro lado da natureza', em que o risco e
responsabilidade se misturam de uma nova maneira. O conservadorismo, neste
sentido, tem apenas uma afinidade débil com o modo como tem sido entendido
na direita política. Ele sugere uma atitude pragmática no enfrentamento da
mudança.8
Em assim sendo, parece que, antes de uma modernização (no sentido de
desenvolvimento humano e progresso sócio-político), promove-se uma mera alteração
de racionalidade, ou ainda, de mentalidade, com clara referência ao passado, como
bem coloca Jean-Marie GUÉHENNO: "a

nossa modernidade triunfante estaria

ameaçada por um retomo no tempo. Estaríamos mal-assombrados pelo século 19." 9
Ou seja, era mesmo um sonho. Infelizmente, a realidade retratada no
discurso poético de Clèmerson Merlin CLÈVE foi sufocada pelo tempo (breve tempo).
Da mesma forma, não mais são criados espaços - ao menos nenhum entre o indivíduo e
Para Bresser PEREIRA, “modernização é uma palavra aberta e imprecisa. Normalmente, significa a
transição para o capitalismo, mas não para qualquer tipo de capitalismo. Identifica-se a modernidade com a forma
de capitalismo que prevalece nos países desenvolvidos, que, apesar dos problemas que enfrentam, são um modelo
para os países em desenvolvimento”. C£: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma do Estado
no Brasil - para uma nova interpretação da América Latina. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 196.
7
IANNI, Octavio. Op. cit., p. 103.
8
GIDDENS, Anthony. A terceira via - reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da socialdemocracia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 77. Como o próprio autor
esclarece, interessante exemplo desta prática modernizante pode ser observado nos discursos políticos do governo
trabalhista de Tony Blair, na Inglaterra.
9
GUÉHENNO, Jean-Marie. Op. cit., p. 8.
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o globo. Já a luta por direitos torna-se difícil, quando contra eles se impõem os fatos, a
realidade. O fenômeno identificado pelo autor como "administrativização do direito",
no qual "tudo passa a ser de interesse público", deixando "as instituições de direito
privado para segundo plano",10 vê-se comprimido pelo advento de uma nova
mentalidade que em tudo vangloria o privado.

E é no bojo desta mentalidade

privatística que a inserção do princípio da eficiência torna-se um importante
instrumento simbólico de legitimação.
Segundo o discurso "moderno", o regime de direito público, intensamente
procedimentalizado, não é capaz de garantir as melhores vantagens. Sendo assim, não
interessa saber exatamente para que serve, ou quais são os efeitos jurídicos que podem
advir da inclusão do princípio da eficiência administrativa na Constituição, pois o
efeito principal buscado é imediato: a justificação para a desformalização. Agora, o
aparelho do Estado pode desvincular-se das amarras burocráticas, pois a própria
Constituição contém o permissivo jurídico para a mudança almejada. Esta é a
representação dominante; bem se sabe que, na prática, não pode ser assim.
Interessante observar que as teorias críticas do Direito, de claro cunho
esquerdista,11 no auge do positivismo excludente e dogmatista, clamavam por uma
"modernização desformalizadora" que possibilitasse uma aproximação entre Lei e a
justiça social.12Nascem, então, as teorias "alternativas",13 clamando por maior liberdade
e informalidade na interpretação do Direito, cuja rigidez dogmatista sempre colocou-se
a serviço do capital.
Hodiemamente, todo o quadro mudou. A inversão foi radical. A
desformalização não é mais uma bandeira tão nitidamente da esquerda, quando é
10
CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito em relação - ensaios. Op. cit., p. 81.
11
Toma-se aqui, os conceitos de “esquerda” e “direita” em termos genéricos, com inspiração a partir da
proposta de Norberto BOBBIO, que é fundada no maior ou menos apreço à igualdade como ideal. Além do que,
uma característica interessante, dentre todas as levantadas pelo pensador, é a que se refere ao “artificialismo” da
esquerda: “A direita está mais disposta a aceitar aquilo que é natural e aquilo que é a segunda natureza, ou seja, o
habitual, a tradição, a força do passado. O artificialismo da esquerda não cede sequer diante das flagrantes
desigualdades naturais, (...). Ao lado da natureza madrasta está a sociedade madrasta. E a esquerda está
geralmente propensa a considerar que o homem é capaz de corrigir tanto uma quanto outra.” Cf.: BOBBIO,
Norberto. Direita e esquerda - razões e significados de uma distinção política. Tradução de Marco Aurélio
Nogueira. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995, p. 105.
12
Nesse sentido encontra-se a preocupação de Plauto Faraco de AZEVEDO. Cf.: AZEVEDO, Plauto Faraco
de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1989.
13
Para uma síntese do altemativismo, ver: LUDWIG, Celso Luiz. A altematividade jurídica na
perspectiva da libertação: uma leitura a partir da filosofia de Enrique Dussel. Curitiba, 1993. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Direito das Relações Sociais) - Universidade Federal do Paraná, p. 131 e ss. Ou ainda:
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo. São Paulo: Acadêmica, 1993, p. 151.
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claramente da direita. A expressão "modernização" adquiriu novos contornos, e
quando se fala de mudança, não mais se tem como finalidade a justiça social, mas sim a
competição social. Dessa forma, a inversão dos papéis (entre direita e esquerda),
provocada pelo processo de alteração paradigmática, coloca aqueles que há pouco
buscavam alternativas externas ao Direito em tuna posição reacionária, de defesa do
sistema e das garantias postas.14 Resta, portanto, reagir contra a postura eficientista, e
para tanto, o Direito (especialmente o Direito Administrativo) é instrumento
indisponível.
Em uma interpretação mais-que-modemizadora, emancipatória, o
princípio da eficiência administrativa pode e deve escapar de sua função de mera
legitimação simbólica das novas políticas reformadoras, para ser, efetivamente, um
instrumento

jurídico

a

serviço

do

regime

administrativo

consagrado

constitucionalmente. Não que, mesmo implícito, já não pudesse surtir tais efeitos, mas
explícito, seu potencial normativo é ampliado. Além do que, pode experimentar uma
nova conotação simbólica, que tenha referência imediata com o Estado Social e não com
o Estado Neoliberal.15 Tudo isso sem que se escape das formas jurídicas e do sistema
referente na Constituição Federal de 1988. Afinal, como bem afirma Egon MOREIRA:
O princípio da eficiência dirige-se à maximização do respeito à dignidade da pessoa
humana (CF, art. Io). Esta é a finalidade básica da Administração Pública, num
Estado Democrático de Direito. Não basta a inconsistente busca dos fins legais.
Estes sempre devem ostentar qualidades humanas e sociais positivas.16
Embora o dogmatismo continue sendo uma patologia, toma-se o Direito,
através da dogmática constitucional, novamente, como um "espaço de luta".17 Ou seja,
Não se está aqui referindo-se ao fenômeno da quase indistinção entre a esquerda e a direita. Esta questão é
observada por Bresser PEREIRA: “a esquerda moderna está mais próxima da direita moderna do que da esquerda
arcaica. Na Alemanha, Helmut Schmidt e Oskar Lafontaine estão mais próximos de Helmut Kohl do que dos
antigos dirigentes da Alemanha Oriental. No Brasil, a esquerda social-democrática ou social-liberal está mais perto
da direita liberal-democrática do que da esquerda corporativa.” Cf.: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise
econômica e reforma do Estado no Brasil - para uma nova interpretação da América Latina. Op. cit., p. 196.
15
No mesmo sentido, adverte o professor Paulo MODESTO: “É certo que o princípio da eficiência ressentese de uma limitada consideração na doutrina especializada. No entanto, parece urgente delimitá-lo para que o seu
conteúdo prescritivo não seja invocado de modo espúrio”. Cf.: MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o
princípio da eficiência. In: <http.//www.jus.com.br/doutrina/prefici3.html>. Acesso em: 26 dez. 2000, p. 6.
16
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo e princípio da eficiência. In: SUNDFELD, Carlos
Ari e MUNOZ, Guillermo Andrés (coord.). As leis de processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, p.
330.
17
Sobre o direito como espaço de luta ver: CLÈVE, Clèmerson. O direito e os direitos - elementos para
um crítica do Direito contemporâneo. São Paulo: Acadêmica, 1988, p.. 122.
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há que se sonhar - "sonhar um sonho político". Ainda que a reação congregue um
discurso considerado utópico, seu caráter simbólico certamente denotará efeitos sócionormativos, de um lado, e jurídicos, de outro, contra a alteração de racionalidade, que
sob o manto da modernização, impõe um claro retrocesso, seja ao nível das
mentalidades, seja ao nível das instituições. Quem sabe assim seja possível aplacar a
descrença de alguns autores com relação à aplicação prática do princípio constitucional
da eficiência, que, de acordo com José Carlos ABRAÃO, consiste em um "verdadeiro
truísmo", disposto constitucionalmente com fins exclusivamente retóricos.18

3.1.1 A expressão eficiência e alguns conceitos afins
Em um sentido gramatical, que alguns denominam de vulgar ou
comum19, o vocábulo eficiência é entendido como um sinônimo de eficácia, que
significa uma ação "que produz um efeito", ou ainda, "que dá bom resultado".20
Todavia, para fins acadêmicos, em nada colabora esta explicação de índole lingüística,
haja vista que o termo é apreendido com os mais diferentes sentidos, dependendo-se do
locus científico que é tomado como substrato teórico de investigação.21 Em geral, há
concordância entre os autores que se debruçaram sobre o tema, quanto à ausência de
um conceito unívoco e concreto, para a expressão, variando conforme o foco de análise,
e tendo como principais pontos de observação a Ciência da Administração, a Economia,
a Sociologia, e, mais recentemente, o Direito.22

O autor, ainda, faz uma proposta irônica: “O quadro atual talvez, por acintosa comodidade, pudesse
melhor se compor inserindo-se, também, no caput do artigo 37 da CF o “princípio da esperança9. Se não é uma
solução, é pelo menos um consolo pela ótica lírica de alguns.99Cf.: ABRAÃO, José Carlos. Princípio da eficiência.
In: Informativo Licitações e Contratos. Curitiba: Zénite, n° 64, p. 448.
19
Como, por exemplo: CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. A emenda constitucional n° 19/98 e o princípio da
eficiência na administração pública. Revista do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba: TCE/PR, n°
129, 1999, p. 68.
20
Esta, ao menos, é a definição de: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário Aurélioda língua
portuguesa. 3 ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
21
Talvez, no Brasil, um dos motivos ensejadores da problemática seja a duplicidade de influência
característica do termo, etimologicamente latino, mas, na Ciência da Administração, ontologicamente inglês. Sobre
o assunto ver: MOITINHO, Álvaro Porto. Ciência da Administração. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1958, p. 81.
22
Conferir: ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y Administración - tres estúdios. Madrid: Instituto
Nacional de Administración Publica, 1995, p. 90; LOUREIRO, José Carlos Simões Gonçalves. O procedimento
administrativo entre a eficiência e a garantia dos particulares (algumas considerações). Coimbra: Coimbra,
1995, p. 124; e ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública:um ensaio.
Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, ano 48, no,03, set-dez, 1997, p. 107.
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Todavia, não somente a perspectiva científica determina a visão
empregada, que se altera de acordo com os juízos valorativos do intérprete23, ou ainda,
de acordo com a utilização, impondo um caráter instrumental ao seu conteúdo.24 A
própria opção por uma ênfase na natureza axiológica do termo (com destaque para o
elemento "meio") ou na sua essência teleológica (com destaque para o elemento "fim")
traz distintas conotações. Incorreto, portanto, propor-se um conceito padrão imutável,
sendo imperioso se fazer uma análise das diferentes possibilidades e afinidades
conceituais, propondo-se, dessa forma, definições-padrão, detentoras de caráter
meramente convencional. Segundo os critérios de análise propostos por Antonio
Francisco de SOUZA, enquadra-se perfeitamente como um conceito jurídico
indeterminado, considerando-se os problemas para suas corretas apreensão e aplicação
no caso concreto.25
Eficiência e eficácia são comumente designadas como sinônimos, para
tanto valorizando o aspecto teleológico (em nível dos fins) dos termos. Entretanto,
procurando-se conferir uma análise cognoscitiva mais acurada, a questão apresenta-se
muito complexa, não sendo válida tal simplificação. Em uma das interpretações
possíveis, Renato Lopes BECHO esclarece que "eficácia está mais para atos ou fatos,
enquanto eficiência está para pessoas (físicas ou jurídicas), mas mantendo-se a idéia de
obtenção de efeitos desejados, de cumprimentos de metas". 26 Já Egon Bockmann
MOREIRA, analisando os conceitos em um sentido público-administrativo, propõe:
Eficácia administrativa diz respeito à potencialidade de concreção dos fins
preestabelecidos em lei, "a situação atual de disponibilidade para a produção
dos efeitos típicos, próprios, do ato". Já a eficiência administrativa impõe que esse
cumprimento da lei seja concretizado com um mínimo de ônus social, buscando
o puro objetivo do atingimento do interesse público de forma ideal, sempre em
benefício do cidadão.27

23
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y Administración - tres estúdios. Op. cit., p. 90.
24
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op. cit., p. 125.
25
SOUZA, Antonio Francisco de. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra:
Almedina, 1994, p. 25.
26
BECHO, Renato Lopes. Princípio da eficiência da Administração Pública. In: Boletim de Direito
Administrativo. São Paulo: NDJ, julho, 1999, p. 439.
27
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo e princípio da eficiência. Op. cit., p. 330.
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Luciano Parejo ALFONSO preocupa-se com esta problemática, em
decorrência da presença na Constituição Espanhola do princípio da eficácia.28 Para o
autor, eficiência está muito mais ligada à utilização dos meios otimamente adequados,
enquanto a eficácia compreenderia a produção dos efeitos desejados de forma ótima.
Nesta acepção, tem-se uma noção ampliada de eficácia, que representa uma atividade
idônea na produção de efeitos, tomando-se como elemento determinante os meios, mas
sem olvidar-se dos fins, haja vista que o sucesso só é conquistado com a produção do
resultado, ou melhor, quando ocorre o "trânsito de la potência al acto".'29 Observa-se,
então, que a efetividade, sob esta ótica, estaria ligada à exata produção do efeito, sendo,
portanto, compreendida pela eficácia.30
Entendimento oposto é esboçado por Cecília Vescovi de ARAGÃO, para
quem os termos têm conteúdo ontológico distinto. Na sua ótica, a eficiência consiste na
relação entre custo (input de energia) "real" e o custo "padrão" (ou desejado), enquanto
a eficácia é definida pela relação entre o produto (output de energia) "real" e o produto
"padrão". Verifica-se claramente uma separação entre meios (condicionadores da
eficiência) e fins (determinantes da eficácia), sendo a efetividade o corolário da
comparação entre os resultados alcançados e os objetivos pretendidos.31 Dessa forma, a
apreensão da efetividade compreende um processo de maior complexidade, na medida
em que exige uma mensuração de cunho axiológico, variável de acordo com critérios de
adequação (dos resultados em face às necessidades), de eqüidade (justa distribuição de
recursos e benefícios), e de politologia (satisfação das exigências sociais).32
É importante registrar, ainda, a posição de José Carlos Simões Gonçalves
LOUREIRO, que também distingue os conceitos a partir da dicotomia entre meios e
fins. Primeiro, eficiência pode ser igual à eficácia, quando se focaliza a realização dos

O artigo 103.1 da Constituição Espanhola assim dispõe: “La Administración Pública sirve con objetividad
los interesses generales y actúa de acuerdo com los princípios de eflcacia, jerarquia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno ala leyy a al Derecho.”
29
ALFONSO, Luciano Parejo. Eflcacia y Administración - tres estúdios. Op. cit., p. 93.
30
Cumpre explicar que neste momento é descrita a distinção conceitual-terminológica realizada pelo autor,
na medida em que seu entendimento a respeito do “princípio constitucional da eficácia” é outro. Juridicamente, a
sua compreensão implica na indistinção entre eficácia, eficiência e efetividade, pois todos os aspectos estariam
abrangidos na aplicação dos preceitos da Constituição, ainda que esta se refira exclusivamente à eficácia (haja vista
que esta sempre terá que ser eficiente e efetiva). Cf.: ALFONSO, Luciano Parejo. Eflcacia y Administración tres estúdios. Op. cit., capítulos IV e V.
31
ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Op. cit., p. 108.
32
Critérios indicados por Paulo Roberto MOTTA, que, todavia, os entende como “dimensões” da
efetividade, de acordo com a análise de Cecília V. de ARAGÃO. Cf.: ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Op. cit., p.
108.
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fins (o conceito de senso comum); segundo, pode ser distinta, quando implica não a
mera consecução dos fins, mas sua realização ótima, na qual necessariamente são
apreciados os dois aspectos.33
Nas teorizações sobre a organização, Claus OFFE esclarece que a principal
referência que se faz à eficiência é sua capacidade de corresponder a uma medida de
produção da mesma quantidade de bens, com os menores custos (utilizando-se,
portanto, do critério "meio"). O que a diferenciaria da efetividade, que seria, nesta
perspectiva, a capacidade maior ou menor do alcance de metas (critério "fim"). Já outra
noção, de "rentabilidade", seria os somatório do alcance de metas mediante os menores
custos possíveis (eficiência somada à efetividade).34
De toda sorte, todas estas expressões referem-se a um ideal de
racionalização da ação. Racionalizar é uma expressão que deriva da idéia de utilização
da razão, mas a esta não se resume. Imprimir racionabilidade não implica somente a
realização de uma lucubração racional. Mais que isso, a razão é simples pressuposto, ou
seja, para que se possa obter um processo racionalizado é preciso que se tome como
ponto de partida o método de conhecimento racional, mas com a incrementação em um
elemento mais específico: a preocupação com a maior eliminação de erros possível no
processo, tomando-o, neste sentido, mais eficiente.35 Todavia, assim como as demais
noções, a racionalização é termo vago, passível de compreender as mais diferentes
conotações, inclusive mediante a adoção de critérios políticos, como ressalta Alain
TOURAINE:
A racionalização é uma palavra nobre quando ela introduz o espírito crítico e
científico nos domínios até então controlados por autoridades tradicionais e a
arbitrariedade dos poderosos; ela se toma uma palavra temível quando designa
o taylorismo e os outros métodos de organização do trabalho que violam a
autonomia profissional dos operários e que os submetem a cadências e
comandos que se dizem científicos, mas que não são mais do que instrumentos a
serviço do lucro, indiferentes às realidades fisiológicas, psicológicas e sociais do
homem no trabalho. 36

LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves de. Op. cit., p. 132.
34
OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado dei bienestar. Version espanola de Antonio Escohotado.
Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 124.
35
Até em nível exclusivamente gramatical é possível entender-se a racionalização como o processo de
“tomar-se mais eficiente”. Cf.: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Op. cit.
36
TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 4 ed., Tradução de Elia Ferreira Edel. Petrópolis: Vozes,
1997, p. 99.
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Segundo LOUREIRO, a idéia contemporânea de racionalização nasce
dentro da Ciência da Administração para a qual pode ser entendida como um sistema
de constante busca de maior eficiência, em uma alusão clara ao rendimento dos meios.
Refere-se, portanto, ao instrumental utilizado na realização do processo, que deve ser
absolutamente lógico (de acordo com a posição tradicional) ou, ainda, reconhecendo-se
os limites do razoável (conforme a crítica da Teoria das Organizações).37 De acordo com
estas concepções, denota-se a racionalização como um processo de busca do modo
ótimo (sentido idealístico) ou do melhor modo possível (sentido utilitarista) na
realização do fim. Cumpre salientar, também, qüe existe uma forma de utilização
alargada, na qual o termo toma-se sinônimo da própria eficiência (ao invés de ser um
instrumento de seu alcance), na medida em que ser eficiente (no caso, ser racional)
pode ser entendido, simplesmente, como tomar a eficiência na qualidade de objetivo
(racionalizar).
Cumpre observar, ainda, que em um sentido econômico moderno, a
racionalização tem como justificativa básica a melhoria do processo produtivo, sendo
que o verbo "produzir" significa mais que simplesmente gerar ou realizar, pois implica
a "criação de utilidades".38 A análise histórica do conceito de "produção" demonstra
uma variação de sentido conforme o paradigma epistemológico da época, como por
exemplo o mercantilista (fundado no acumulação de metal), o fisiocrata (concentrado
na exploração natural), ou ainda, o liberal clássico e o socialista (ambos baseados na
capacidade do homem).39 A noção de produtividade adquiriu relevância, e até mesmo
sucesso científico, mais recente, na medida em que, na prática, decorreu da valorização
do trabalho humano como atividade consciente encaminhada à geração de um bem
econômico, característica da modernidade.
Em termos lógico-abstratos, pode o conceito de produtividade ser descrito
em um sentido (1) equivalente, (2) mais amplo ou (3) mais restrito que o de eficiência
(esta entendida como resultante de uma relação entre meios e fins). Na primeira
acepção, é descrita através da relação entre o produto final e os fatores utilizados na
produção (meios/ custos);40 na segunda, a produtividade é conseqüência da soma entre

37
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op. cit., p. 127.
38
GASTALDI, José Petrelli. Elementos de Economia Política. 17 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 107.
39
Sobre a evolução doutrinário-científica da noção de produção, conferir: HUGON, Paul.História das
doutrinas econômicas. 7 ed., São Paulo : Atlas, 1962.
40
Posição adotada por J. Petrelli GASTALDI. Cf.: GASTALDI, José Petrelli. Op. cit., p. 153.
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eficácia (sendo esta efeito da divisão do produto final pelo objetivo/meta) e eficiência
(cuja fração tem como dividendo o produto final e divisor os meios/custos); 41 e na
terceira, a produtividade (ou rendimento) é analisada como o próprio produto.42 Deve
ser esclarecido que estas são apenas algumas das possibilidades interpretativas, a
medida em que certos autores reportam-se a uma ainda maior complexidade na
apreensão do sentido, como é o caso de Cecília ARAGÃO, ao propor um conceito de
produtividade decorrente da soma dos elementos eficácia, eficiência, qualidade e
tempestividade.43
Por ser o termo eficiência multifacetado e, até mesmo, ambíguo, muitas
vezes ele é usado em um sentido extremamente restrito. LOUREIRO admite a
possibilidade de ser entendida a eficiência ora como celeridade, ora como
economicidade.44 Casos claros de redução do conceito, ao que, em regra, somente é
apontado como um dos seus elementos. Tem-se, portanto, a contenção do condicionado
em um de seus condicionantes. Tal utilização do termo é equivocada, haja vista que, no
caso da economicidade, esta deve ser entendida não como sinônimo de eficiência, mas
como um dos aspectos que a determina, e nem sempre. Este termo tem um sentido
específico de tomar o trabalho o mais produtivo possível, adquirindo a maior
quantidade de riqueza com o mínimo de dispêndio de energia. Laborar no melhor
(menos custoso) tempo, lugar e modo (no tocante à direção, organização e sistema
técnico-científico).45 Entretanto, há que ser ponderada a existência de relevante doutrina
no sentido de equiparar eficiência e economicidade. Este é o entendimento de Luís S.
Cabral de MONCADA, ao propor que a eficiência refere-se ao acomodamento da
gestão econômica "a um aproveitamento racional dos meios humanos e materiais de
que dispõe, minimizando os custos de produção, de modo a poder responder na maior
Posição adotada por LOUREIRO. Cf.: LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op. cit., p. 127.
42
Posição adotada por ALFONSO, Luciano Parejo. Op. cit., p. 95. O conceito restrito é o escolhido por Hely
Lopes MEIRELLES, que inclui a produtividade dentro do eficiência. Cf.: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 21 ed., São Paulo: Malheiros, 1990, p. 90.
43
Sobre o conceito de produtividade da autora é possível tecer uma crítica ou, ao moios, propor a pergunta:
então tempestividade e qualidade já não estão inseridas no conceito de eficiência? Cf.: ARAGÂO, Cecília Vescovi
de. Op. cit., p. 108.
44
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op. cit., p. 132. Também é interessante mencionar o
conceito de praticabilidade, que seria o elemento constitutivo da “moralidade interna do Direito”, ou seja, quanto
mais casos conseguisse abranger, mais eficiente seria. Em que pese a fluidez do conceito, a praticabilidade é eleita
por alguns autores (como Peter HÃBERLE) como um dos objetivos da interpretação constitucional. Cf.:
HÀBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional - a sociedade aberta dos intérpretes da constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1997, p. 11.
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escala possível às necessidades que se propõe satisfazer".46 Juarez FREITAS também
assevera serem equivalentes eficiência e economicidade, todavia, em termos
absolutamente distintos de MONCADA. Na conceituação do professor gaúcho é
ampliado o conceito de economicidade, que passa a ser identificado com o de eficiência
(que, por sua vez, é entendida como a "otimização da ação estatal").47
Quanto à celeridade, esta é possível, até mesmo, ser inserida na
economicidade, pois referindo-se exclusivamente ao tempo, pode ter influência no
resultado econômico (referente ao custo-benefício). E não é de se estranhar que possa
ser equiparada à eficiência, pois a extemporaneidade, em grande número de vezes,
pode tornar absolutamente inútil o resultado. O conceito "celeridade", assim como a
eficiência, denota grande popularidade no direito administrativo, para o qual significa
a aplicação de "formas expeditas de decisão" (segundo LOUREIRO 4S), ou, ainda, em
um sentido menos procedimentalista, maior rapidez nas ações da Administração. No
entanto, é certo que o elemento "tempo" não compreende todos os aspectos, seja da
economicidade, seja da eficiência.
Muitas vezes, também, é utilizado o termo eficiência acompanhado de um
adjetivo que o especifica, até porque, como afirma Antonio F. de SOUZA, o "conceito
de 'conceito jurídico indeterminado7 associa-se e é moldado por padrões morais,
sociais, culturais, políticos e religiosos",49 além da autoformatação por outras categorias
do próprio padrão jurídico. Neste caso (da especificação), não se tem exatamente uma
restrição, porque a definição de eficiência permanece intacta no tocante à
multiplicidade de condicionantes, mas na condição de gênero.
Observa-se exemplos desta variedade conceituai em diferentes ciências e
vários autores, cada qual com sua própria classificação. É o caso, por exemplo, das
seguintes espécies: "eficiência operativa" (consecução de um bom planejamento ou boa

45
GASTALDI, José Petrelli. Op. cit., p. 116.
46
Interessante notar que a equivalência ora apontada é de conteúdo e não de terminologia, pois o autor
propõe a existência estanque da economicidade. Todavia, imputa ao termo um sentido restritivíssimo, ou seja,
como a exigência de “lucro empresarial”; a economicidade, então, implicaria a busca pelo excedente decorrente da
superioridade do preço perante o custo. C£: MONCADA. Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 2 ed., Coimbra:
Coimbra Editora, 1988, p. 206.
47
Embora o autor se reporte à busca da “solução mais adequada economicamente na gestão da coisa
pública”, na complementação do seu discurso passa a idéia de que não somente no aspecto econômico, mas «m
referência a todos os seus fins, a Administração tem que produzir a ação ótima. Cf.: FREITAS, Juarez. O controle
dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 85.
48
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. Op.cit., p. 133.
49
SOUZA, Antonio Francisco de. Op. cit., p 27.
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formulação de metas) e "eficiência adaptativa" (boa capacidade de reformulação das
metas);50 "eficiência técnica" (mera relação entre recursos e resultados), "eficiência
econômica strictu sensu" (relação entre custos e valor dos resultados), "eficiência
econômica consignativa" (distribuição ótima dos recursos disponíveis) e "eficiência
econômica produtiva" (maior rendimento na utilização dos recursos ou minimização
de custos);51 "eficiência moral" (decorrente de uma razão ética mista, na qual se busca
uma eficácia temporal condicionada por valores morais); 52 e "eficiência jurídica", que
pode significar: eficácia jurídica (aptidão para produzir, em maior ou menor grau,
efeitos jurídicos), eficácia social ou efetividade (efetiva conduta acorde com a prevista
pela norma)53 ou ter um conceito próprio, referente ao sucesso da norma na obtenção
dos resultados, nem só concretos e diretos, que se pretende alcançar com a sua edição
(quem sabe, aqui, poder-se-ia falar em uma eficiência jurídica em sentido próprio).54

3.1.2 O modelo racional-burocrático e a legitimação procedimental
À fase da competição privada, descentralizada e desorganizada,
característica do feudalismo, seguiu-se uma monopolização de funções religiosas,
jurisdicionais e governamentais realizada pelo príncipe. Em sua evolução civilizatória,
o homem buscou superar as formas violentas de resolução de conflitos características
do período autotutelar no qual a competição significava prisão, morte violenta, fome,
ou, nos casos menos graves, decadência social.55 A centralização especificamente
administrativa foi conseqüência lógica, quando não condição necessária, para a
modificação da estrutura social rumo ao monopólio da força física. Todavia, conforme
coloca Norbert ELIAS, o surgimento de "monopólios públicos" não acarretou a
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destruição da idéia de "posse privada". No modelo inicial dos Estados, os seus
representantes mais importantes poderiam ser bem expressos como "uma mistura
peculiar de rentier e servidor"; homens que compravam cargos no serviço do Estado
"como propriedade pessoal" ou, o que equivalia, "o herdavam do p ai".56
Somente com a Revolução Francesa a mentalidade começou a ser revista,
em decorrência da alteração institucional do controle do poder no Estado, que fora
constituído dois séculos antes com caráter eminentemente personalista. A partir de
então, intensifica-se o papel do Estado como "coordenador e regulador supremo das
configurações funcionalmente diferenciadas em geral". Começa a ser contestada a
legitimidade dos privilégios dos funcionários como fato inerente ao exercício do cargo
(antes fato natural e form al).57 Cecília Vescovi de ARAGÃO concorda que o termo
"burocracia" surgiu como reação ao centralismo absolutista.58 Entretanto, mais que isso,
a formalização organizacional da sociedade passa a ser uma necessidade em razão da
crescente diferenciação de funções; e o Estado não poderia cumprir de forma adequada
seu papel de coordenação sem que aumentasse seu próprio grau de organização. Para
tanto, cresce o poder dos funcionários centrais e com isso os problemas próprios da
máquina administrativa, que passa a constituir-se por um personalismo disfarçado: o
patrimonialismo, cuja legitimidade assenta-se no tradicionalismo, ou seja, "assim é,
porque sempre foi".59 E é com esta mentalidade que se formam os primeiros quadros
burocráticos, que, todavia, vão paulatinamente transformando-se a ponto de
configurarem um novo paradigma, fundado no racionalismo legal despersonalizador e
não-patrimonialista, cuja legitimidade é determinada a priori pelos procedimentos. É
somente a partir deste modelo legal-burocrático que surge o germe do Estado
interventor eficiente, mesmo em meados do século XIX, pois, como afirma Eric
HOBSBAWN, neste período, em toda parte o Estado:
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... tinha um serviço postal cada vez maior para suprir as crescentes necessidades
dos negócios e das comunicações privadas. O crescimento da população
obrigou-o a manter um sistema judicial maior, o crescimento das cidades e dos
problemas sociais urbanos, um maior sistema de administração municipal.
Novas ou velhas, as funções governamentais eram desempenhadas cada vez
mais por um único serviço nacional civil constituído de funcionários de carreira
em regime de tempo integral, cujos últimos escalões eram promovidos e
transferidos livremente pela autoridade central de cada país.60
Max WEBER foi quem mais perfeitamente descreveu a dominação legal
realizada através do quadro burocrático. Nesse modelo, o Direito é racionalmente
estabelecido dentro de um território a partir de um conjunto de regras abstratas. As
ordens expedidas pelos funcionários passam a ser impessoais e quem as obedece o faz
como membro da "associação", pelo que, só há obrigação dentro da competência
objetiva, racionalmente limitada.61 As definições típico-ideais de Estado e burocracia se
fundam, então, na natureza dos "meios". A partir desta concepção, os fins do Estado
podem ser os mais diferentes devido à existência de inúmeros e discrepantes interesses;
o que o define é a sua capacidade de alcançar os próprios fins através de meios
racionais: os procedimentos.62 WEBER identifica como características fundamentais do
Estado burocrático justamente a somatória entre a prévia definição de competências e o
exercício contínuo de uma atividade vinculada a regras oficiais. O quadro mais puro de
dominação legal é o que se exerce por meio do quadro administrativo burocrático,
porque somente este modelo pressupõe: 1. hierarquia oficial (instâncias fixas de
controle e supervisão com a garantia do direito de apelação das subordinadas às
superiores); 2. regramento das condutas (cuja aplicação depende de qualificação
profissional e de regras especificamente técnicas); 3. separação entre o quadro
administrativo e os meios de administração e produção; e 4. documentação formal dos
processos administrativos.63
Analisando este modelo, Katie ARGÜELLO sintetiza que a "burocracia
pura", independentemente do sistema econômico vigente, representa-se pelas
exigências de precisão, disciplina, continuidade, calculabilidade, aperfeiçoamento
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técnico, saber especializado e eficácia nas atividades. Afinal, mesmo diferentes modos
de produção requerem "os mesmos resultados técnicos que só a organização
burocrática pode proporcionar com eficiência".64 No mesmo sentido, René DREIFUS
assevera que o núcleo do Estado Burocrático Moderno está na separação do trabalhador
em geral dos meios de produção, na formação das finanças públicas, na maximização
da organização, na impessoalidade das relações e na publicização dos procedimentos.65
Segundo ARGÜELLO, o ponto fundamental da teoria weberiana da
burocracia consiste no estudo dos fatores que acarretam uma maior eficiência ao regime
funcional dos agentes do Estado.66Sendo assim, para a boa configuração da burocracia
estatal, os funcionários públicos devem: 1. ser pessoalmente livres (na medida em que
obedecem somente a obrigações objetivas); 2. ter nomeação administrativa não-eletiva;
3. possuir competências fixas; 4. ser vinculados por contrato; 5. ser qualificados
profissionalmente; 6. exercer seu cargo como profissão única ou principal; 7. ser
remunerados com salário fixo em dinheiro; 8. ter perspectiva de evoluir na carreira por
tempo de serviço ou competência; 9. estar submetidos a um sistema disciplinar.67
Em brevíssima análise, este é o modelo de burocracia que se contrapôs ao
tradicionalismo reinante no período histórico antecedente à modernidade. Todavia, no
Brasil, a evolução do Estado Personalista para o Estado Moderno não se realizou de
forma clara. Demonstração deste fenômeno foi a presença marcante do bacharelismo,
tão bem estudado por Alberto VENÂNCIO FILHO,68 na Administração Pública
brasileira. Segundo Raymundo FAORO, seja na monarquia ou na República, o sistema
instituiu escolas "para gerar letrados e bacharéis, necessários à burocracia, regulando a
educação de acordo com suas exigências sociais".69 Exigências estas cujo caráter nada
tinha de público, pois o interesse prevalente era o da perpetuação de um estamento
social através do Estado. A confusão entre o setor privado e o público altera sua forma
de manifestar-se em face da personificação absolutista, mas se mantém como um vício
na medida em que o capital arrecadado pelo Estado é distribuído entre seus "clientes",

64
ARGÜELLO, Katie. Op. cit., p. 84.
65
DREIFUS, René. Op. cit., p. 31.
66
ARGÜELLO, Katie. Op. cit., p. 81.
67
WEBER, Max. Economia e sociedade - fundamentos de sociologia compreensiva. Op. cit., p. 144.
68
VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva, 1982.
69
Embora o fenômeno possa ser observado de forma precedente desde o século XVI, através da educação
jesuítica. Cf.: FAORO, Raymundo. Os donos do poder - formação do patronato político brasileiro. 10 ed., São
Paulo: Globo, 2000, v. 1, p. 438.

193

pelo emprego público.70 Ou seja, tem-se um Estado formalmente público, mas
materialmente privado.
Foi característica notória das raízes da burocracia brasileira o seu
irracionalismo, na medida em que se pautou pelo tradicionalismo patrimonialista.
Neste quadro, cabe questionar sobre a pertinência de se entender um regime
administrativo como, sincronicamente, burocrático e irracional. Uma resposta
apressada identificaria um sofisma. Entretanto, a solução está não na mera dicotomia
dos modelos e sim na sua interpenetração, cuja manifestação empírica, infelizmente,
possui um caráter patológico indiscutível. O que não se pode, como adverte FAORO, é
confundir "o estado patológico com o estado natural, em situações de labilidade que,
apesar de aproximações empíricas, mantém a distância dos tipos ideais".71 Mas o que
largamente tem sido feito na literatura sobre o tema, principalmente pela crítica
gerencial, é reputar os vícios do "estamento burocrático" ao "modelo burocrático", o
que é um equívoco. FAORO diferencia bem as noções quando afirma:
Há a burocracia, expressão formal do domínio racional, própria ao Estado e à
empresa modernos, e o estamento burocrático, que nasce do patrimonialismo e
se perpetua noutro tipo social, capaz de absorver e adotar as técnicas deste,
como meras técnicas. Daí seu caráter não transitório. Na conversão do adjetivo
em substantivo se trocam as realidades, num jogo de palavras fértil em
equívocos. 72
As críticas apontadas à burocracia na qualidade de sistema, em regra de
caráter destrutivo, são em sua maioria deslocadas. A autonomização do modelo é que
provoca a sua deturpação, seja em decorrência da permanência do clientelismo, do
fisiologismo e do nepotismo, seja do próprio excesso de formalismo, que, por óbvio,
provoca prejuízos na perspectiva material, inclusive do ponto de vista políticodemocrático.73É ingênuo acreditar que o modelo gerencial vai acabar com os primeiros
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problemas, bem como que a melhor solução para o excesso de formalismo é a sua
negação, através do liberalismo administrativo. Aliás, isso pode ser bem demonstrado
em uma abordagem histórica, como o faz HOBSBAWN, ao asseverar que o "estamento
burocrático", como "sociedade fechada", não surgiu no período de prevalência da
mentalidade burocrático-intervencionista, característica do século XX, mas sim na "era
liberal burguesa" do século XIX.74 A deturpação, portanto, pode estar presente em
qualquer sistema administrativo, independentemente do modelo a ser considerado,
como concorda Pierre BOURDIEU:
... quer se trate da tendência para o formalismo, fetidsmo da pontualidade ou
da rigidez em relação ao regulamento, ao invés de ser produto mecânico da
organização burocrática, são a manifestação, na lógica de uma situação
particularmente favorável à sua passagem ao acto, de um sistema de atitudes que se
manifesta também fora da situação burocrática..." 75
Um problema que WEBER acreditava poder surgir com a burocracia veio
a manifestar-se justamente no modelo que pretende superá-la. De acordo com Katie
ARGÜELLO, o pensador temia que a burocracia extrapolasse o "âmbito da eficiência
técnico-administrativa, para converter-se em aparato de determinação dos fins
estatais".76 Ora, isto é exatamente o que vem ocorrendo a partir do modelo neoliberal,
concretizado na forma do gerencialismo. A partir deste raciocínio, reforça-se a tese de
que o real problema administrativo está na precariedade dos instrumentos
legitimatórios, que muito facilmente transformam-se em mitos, através de sua
autonomização. É somente sob este enfoque que se justifica a expressão de um dos
maiores estudiosos do assunto, Michel CROZIER, ao afirmar a existência de um "mito
da burocracia".77
Katie ARGÜELLO afirma que o aparato burocrático é indispensável à
ação política em sociedades complexas, possuindo "superioridade técnica incontestável
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como instrumento para a gestão administrativa das massas".78 Isto ocorre especialmente
através da exigência de concurso público e da moralização do aparelho do Estado, com
o conseqüente incremento do rigor organizacional (inclusive mediante a necessária
ampliação do aparato legislativo e regulamentar). Sobre o assunto, é elucidadora a
visão de Luiz Carlos Bresser PEREIRA, ao comentar o processo de desenvolvimento
brasileiro adotado com ênfase a partir da Segunda Grande Guerra:
Nas próprias repartições públicas observou-se uma crescente compreensão da
necessidade e urgência de melhor se organizarem e tomarem-se mais
produtivas. Os concursos para a admissão ao funcionalismo público foram-se
tomando normas, ao menos para as funções inferiores. A criação de comissões
de inquérito visando à moralização do serviço público tomou-se um fato cada
vez mais comum. O funcionalismo público e a classe média que o integra, com a
Revolução Industrial, foram perdendo paulatinamente seu caráter marginal
dentro da sociedade e do processo produtivo brasileiros. 79
A partir de meados do século XX, há uma alteração considerável na
configuração dos próprios Estados burocráticos, devido à modificação provocada pelo
Estado Interventor. Para Orlando GOMES as "mutações" mais notáveis sucederam nas
técnicas de direção, na evolução da noção de serviço público, no aparecimento do
Estado-empresário, e na utilização de técnicas mistas, notadamente no campo
contratual.80 Na descrição do processo de racionalização do mundo realizada por
Octavio IANNI, o padrão legal-burocrático do Estado Intervencionista impõe a
calculabilidade do "dever-haver", a definição jurídica prévia e extensiva de direitos e
responsabilidades e a codificação tanto do Direito Público como do Direito Privado.81
Reforça-se, assim, o que Bresser PEREIRA chama de "ethos burocrático",82 e que se
presta a fundamentar a estruturação do sistema hierárquico centralizado.
No entendimento de Michel CROZIER, o modelo burocrático é
ontologicamente centralizador das decisões, pois esta é sua forma de garantir a
impessoalidade, tanto na definição de procedimentos e funções, quanto na escolha das
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pessoas destinadas a concretizá-los. Assim, ao mesmo tempo confere-se independência
e segurança ao funcionário e restringe-se a voluntariedade na atividade pública. Por
este motivo é que se consagra o "princípio do concurso público" que não somente rege
o ingresso, aberto a todos, na Administração, mas também regulamenta as passagens
entre categorias hierárquicas, e o "princípio da antigüidade", que dispõe "normas para
a distribuição dos postos de trabalho, dentro de cada categoria, as transferências de
posto a posto, e os ascensos na classificação".83
Há na burocracia a idéia de que o controle do agente "pode ser
conseguido pela previsão legal de suas ações".84 Já no tocante à atividade que não
estiver especificamente vinculada, é da essência do controle hierárquico que os
funcionários de mais alto escalão tenham maior poder de decisão, porque devem ser
mais qualificados e mais experientes, como relata Sylvie TROSA, ao sintetizar de forma
clara os "princípios" (que melhor seriam denominados caracteres) do modelo
hierárquico: 1. controle eficiente a partir da autoridade; 2. distinção entre o papel dos
funcionários e dos políticos; 3. crescente normalização das funções a serem
desempenhadas quanto mais houver avanço à base do quadro; 4. preferência por
normas suficientemente claras para serem compreendidas e aplicadas imediatamente
por todos.85
Também merece referência a política de nacionalizações que, embora na
sua origem tenha um fundamento ideológico e cultural que não combina com a
racionalização burocrática, fez parte do modelo procedimental do Estado Interventor
na medida em que teve sua justificação alterada.86 Sobre o assunto, comenta Manuel
Villoria MENDIETA que "el análisis de las finalidades de la nacionalización nos permite
descubrir el profundo contenido ideológico de las mismas, si bien, en Occidente, a lo largo dei
tiempo van perdiendo lastre ideológico y centrándose en aspectos económicos de búsqueda de
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asignación eficiente de recursos". 87 No Brasil, a política de nacionalizações no tocante à
estatização das atividades notadamente de prestação de serviços surgiu, segundo
Marcos Juruena Villela SOUTO, com o surgimento da "teoria da imprevisão", que
forçava a revisão de tarifas no caso de prejuízo do concessionário, mas que não
propiciava a repartição com o Estado em caso de lucro excessivo. Assim, a melhor
alternativa encontrada era o próprio Estado constituir empresas ou nelas ingressar
como acionista.88
Sem adentrar mais nesta questão, rica em contradições e complexidades,
deve-se destacar o "procedimento da regulação", que, de acordo com Paulo Roberto
Ferreira MOTTA, esteve presente em variado tempo e espaço, com diferentes
configurações,89embora tenha-se verificado seu apogeu nos Estados Unidos, justamente
porque este não adotou a política de nacionalizações. MENDIETA assevera que o
procedimento regulatório pode ter três campos de atuação: 1. a imposição de controles
para ingressar ou sair de um setor econômico; 2. a definição de condições sobre os
níveis de produção ou qualidade das atividades prestadas em uma área de interesse
público; e 3. a ordenação das relações entre as empresas, de forma a garantir a
liberdade de competição. Segundo o autor, originariamente, sua função é, portanto,
responder às falhas do mercado, como monopólios, extemalidades e ausência de
transparência ou informação.90 Segundo Paulo MOTTA, no campo da regulação de
serviços públicos, a eficiência denota-se como conceito econômico, ou seja:
Muito embora a Emenda Constitucional n° 19/98 tenha dado dimensão
constitucional ao princípio da eficiência, tomando o mesmo um conceito jurídico,
entendemos que a eficiência buscada pela regulação tem conteúdo econômico,
isto é, somente podendo ser auferida a mesma nos serviços públicos pelo
binômio tarifa-serviço prestado.91
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Embora seja bastante difundido o entendimento adotado, não se concorda
com o autor, pois, na realidade, a eficiência tem conceito muito mais abrangente,
particularmente no tocante à regulação de serviços públicos. Até mesmo porque
existem serviços públicos que não são prestados mediante a cobrança de tarifa. Não
pode ser esquecido que uma análise exclusiva através de critérios econômicos possui
grande dificuldade de correspondência na esfera pública. Claus OFFE explica com
clareza esta dificuldade: parece ser ato de eficiência se os correios deixam de trabalhar
ao sábado, para reduzir custos e acabar com os déficit crônicos; todavia, não é bem
assim, porque tal medida implica inconvenientes para os usuários e redução de
empregos. Dessa forma, somente um governo que pudesse ignorar tais conseqüências
acharia que cometeu ato de eficiência. Mas é altamente improvável que um governo
possa beneficiar-se de tal condição de irrelevância dos efeitos colaterais. Note-se que o
gasto é passível de ser avaliado economicamente, já o inconveniente ao usuário não. 92
Mas o fato é que, independentemente de sua definição, para a avaliação
da eficiência, estão sendo criadas agências reguladoras, que embora tenham ingressado
no imaginário jurídico brasileiro muito recentemente através do gerencialismo, na
realidade, de per si, contemplam uma carga ontológica intimamente ligada aos
procedimentos. Como ressalva MENDIETA, "van surgiendo un conjunto de agencias
dedicadas al control dei cumplimiento de las citadas normas, agenciais, por lo demás, sometidas a
estrictos procedimientos que aseguren la óbjetividad e imparcialidad de sus decisiones":93 A
partir desta perspectiva, que impõe, por vinculação constitucional, a legitimação pelos
procedimentos em contraposição ao subjetivismo da legitimação pelos resultados, é que
devem ser entendidos tais mecanismos de descentralização administrativa.
Exaltar a eficiência do modelo burocrático não significa defender um
formalismo irresponsável, que é incontestavelmente pernicioso. Como bem coloca a
professora Katie ARGÜELLO, a maximização da racionalidade formal favorece os
grupos econômicos dominantes, pois "a neutralidade é desmentida pelos fatos".94 Isso
tem que ser reconhecido, mas não pode servir de justificativa legitimatória para o
avanço da desprocedimentalização. Afinal, nenhuma estratégia de gestão é neutra per
si, "envolvendo valores, preferências, opções"; assim como nenhuma reforma

OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado de bienestar. Op. cit., p. 124.
MENDIETA, Manuel Villoria. Op. cit., p . 120.
ARGÜELLO, Katie. Op. cit., p. 79.
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administrativa é isenta axiologicamente, "abrangendo diversos atores, que também têm
valores, experiências, interesses". Enfim, como ressalta Cecília V. ARAGÃO, "não há
neutralidade no comportamento dos atores e, muito menos, no momento da escolha
dos instrumentos de gestão".95 Desse modo, o avanço rumo à informalidade
administrativa, ao invés de recuperar a eficiência perdida, implicaria certamente uma
decadência ainda maior das conquistas materiais, até mesmo porque, como lembra
Jean-Marie GUÉHENNO, "a multiplicação das rotinas e das regras constitui um freio
poderoso ao arbitrário".96Não pode ser esquecido, portanto, o liame entre a legitimação
pelo procedimento e o ideal democrático. Nesse sentido, pondera com propriedade
Romeu Felipe BACELLAR FILHO:
A procedimentalização do agir administrativo, isto é, a fixação de regras para o
modo como a Administração deve atuar na sociedade e resolver os conflitos
configura, assim, condição indispensável para a concretização da democracia.
Sem a fixação do procedimento administrativo, impossibilita-se qualquer relação
estável entre Administração e cidadãos, onde cada um saiba onde vai o poder do
outro e como este poder será exercido. 97
Estudando esta idéia de coordenação necessária entre procedimento e
democracia, Cibele Fernandes DIAS analisa a tese de BACELLAR FILHO apontando
que "o autor busca aprofundar os vínculos entre procedimento-racionalização e
processo-participação, mostrando que com isto não só se faz frente a uma tônica
intervencionista do Estado (de quem a Administração é a mola-mestra), mas também
inaugura-se uma Administração compromissada com a realização dos direitos
fundamentais".98 Esta perspectiva da legitimação pelo procedimento é crucial,
especialmente no caso particular do processo administrativo, como observa Cármen
Lúcia A. ROCHA, ao afirmar que é através deste "que a legitimidade administrativa
democrática concretiza e estampa os princípios da responsabilidade e da moralidade
adm inistrativas".99
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São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 130.
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DIAS, Cibele Fernandes. Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar. In: Revista
Interesse Público. São Paulo: Notadez, n° 02, 1999, p. 333.
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Pondera, ainda, a autora: “Na organização administrativa democrática, o processo administrativo surge
como uma forma de superação da atuação estatal autoritária. É por ele, íimdamentalmente, que o princípio da
legitimidade do poder desempenhado por meio da atividade administrativa ganha densidade e foros de evidência e
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É claro o descomprometímento da legitimação pelo resultado com a
questão dos direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, que exigem
atuação positiva do Estado (logicamente através de regras, de sujeições ao indivíduo,
de restrição à propriedade, etc.).100 Pondera Adriana da Costa Ricardo SCHIER que não
existe melhor mecanismo para propiciar a participação do cidadão no Estado do que o
procedimento, pois "através da procedimentalização da esfera administrativa, o direito
de participação pode ser exercido tanto na dimensão em que concretiza o princípio do
Estado de Direito (na medida em que possibilita o controle de legalidade dos atos
administrativos) como na perspectiva que viabiliza o princípio democrático, pois
garante o direito à intervenção dos cidadãos na gestão pública".101
Nesta ótica, a burocracia, legitimada pelo procedimento, é instrumento
da democracia, embora não seja o único que a sustente, e muito menos o faça de forma
autónoma. Pelo que, concorda-se com Luiz Carlos Bresser PEREIRA, que afirmou, em
sua fase pré-gerencial, ser a burocracia a melhor proposta de obtenção de eficiência
administrativa:
... foi só com as técnicas de produção em massa, com petróleo, o motor de
combustão interna, os plásticos, a grande indústria petroquímica, a indústria
automobilística, os eletrodomésticos, todos fenômenos definidores da Segunda
Revolução Industrial, que as organizações burocráticas se tomaram um
fenômeno dominante, por se constituírem o único modelo eficiente de ordenação
e administração dos grandes sistemas sociais de produção em que as empresas
se viram obrigadas a transformar-se.102

eficiência social e política”. Cf.: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores
públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 463.
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3.1.3 A metáfora gerencial e a legitimação pelo resultado
A deturpação decorrente da formação de um "estamento burocrático",
completamente afastado do modelo burocrático, propiciou o nascimento de um
preconceito em relação ao próprio modelo; o preconceito tomou-se resistência; a
resistência tomou-se crítica; a crítica, mera negação. Sendo assim, ao invés de medidas
tendentes a realinhar o regime a fim de aproximá-lo do ideal, tomou-se corrente a
busca por desburocratização. Por este motivo é que o termo, de expressão da
racionalidade impessoal característica do Estado Moderno, acabou por conotar um
sistema lento, precário, inflexível e dispendioso; em suma: ineficiente.
Dessa forma, quanto mais o Estado crescia, aumentando a necessária
estrutura organizacional a ele inerente, mais a chamada "burocracia" em sentido
pejorativo expandia-se, provocando reações proporcionais ao seu crescimento. Devido
à força história do tradicionalismo e presença marcante do liberalismo no século XIX, a
burocracia não conseguiu sustentação suficiente na esfera das mentalidades. Afinal,
séculos de legítima apropriação privada da esfera pública não se desfazem com
algumas décadas de transformação paradigmática. Principalmente quando, na prática,
a burocracia não consegue realizar-se. Ao contrário do intervencionismo, que tem
parentesco (ainda que longínquo) com o Antigo Regime, a burocracia moderna
apresentou-se como uma novidade que não tinha referenciais consistentes na esfera da
cultura e das práticas sociais, para que pudesse ter respaldo no campo da legitimidade.
Assim é que, em pouco tempo, a burocracia tomou-se um fardo ao Estado
Intervencionista. Pelo que, é claramente justificável, embora equivocada em seus
pressupostos, a tendência de abandono do modelo em detrimento da crença em sua
transformação.
Wagner CARVALHO assevera que, em termos conceituais, surgiram três
movimentos básicos de reação burocrática: o gerencialismo, a Escola da Public Choice e a
teoria do "principal-agente".103Porém, apesar de suas diferenças,104 todas as teorias têm
Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. Op. cit., p. 91 e 96.
103
CARVALHO, Wagner. A reforma administrativa da Nova Zelândia nos anos 80-90: controle estratégico,
eficiência gerencial e accountability. In: Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, n° 3, set./dez., 1997, p. 24.
104
Diferenças estas que muitas vezes são tênues, devido ao seu substrato comum, que é a desburocratização
administrativa e o liberalismo econômico. Todavia, em uma visão rápida e superficial, verifica-se que o
gerencialismo, em regra, privilegia a interpenetração na Administração Pública de princípios da administração
privada; a public choice enfoca a interpretação econômica dos mecanismos de gestão a fim de maximizar o setor
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em comum o abandono da busca de legitimação a partir de fundamentos apriorísticos.
O respaldo é buscado na esfera das mentalidades através de uma postura pragmatista,
de obtenção de resultados. No Brasil, optou-se por denominar o modelo de "gerencial"
através da adoção do "Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado", cuja base
conceituai é permeada em sua genealogia pela presença marcante dos discursos e
teorizações tanto da Public Choice, quanto da teoria do agente-principal.
A chamada Escola da Public Choice, cujo apogeu ocorreu entre as décadas
de 70 e 80, tem como ponto de partida metodológico o individualismo, utilizando
conceitos como de utilidade e maximização.105 De acordo com CARVALHO, o aparato
teórico da Public Choice caracteriza-se por preconizar os seguintes tópicos: 1. incremento
nos incentivos econômicos ou de mercado para a gerência do setor público; 2.
constatação do egoísmo dos indivíduos que agem racionalmente em direção ao próprio
interesse; 3. visão ativa dos agentes públicos, que lutam para ampliar seu círculo de
poder a fim de se manterem nos cargos; 4. visão egoísta também dos agentes políticos,
que somente buscam a maximização de seus próprios interesses; 5. obtenção da
satisfação geral, através do "jogo de maximização de interesses", no qual da
interrelação de egoísmos, "o resultado final é o bem comum".106 Já o paradigma do
"agente-principal", segundo Cecília Vescovi de ARAGÃO, busca as relações de sujeição
entre o que denomina "agente", que é um instrumento de realização de uma ação, e o
"principal", cujos interesses são realizados. A regulação e o controle social são
privilegiados em face da estatização e dos controles procedimentais prévios. Assim
define este modelo a autora:
Com efeito, o paradigma agente x principal desloca a discussão da polarização
estado x mercado para o conjunto de incentivos com os quais os agentes se
deparam. A relação agente-principal (govemo-cidadãos) se dá por meio da
regulação e os cidadãos podem controlar o governo via mecanismos de
accountability, que significa fazer o governo responsável por suas ações. Assim,
se o insulamento pode dar base a comportamentos oportunistas, o que os evita é
o controle social, que faz com que se aja no sentido do principal.107

público; e a teoria do agente principal tem como escopo o propósito de maior aproximação do Estado com a
sociedade. Sobre o assunto ver: CARVALHO, Wagner. Op. cit, p. 24 e ss.
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CARVALHO ressalva que enquanto a Public Choice acredita na inutilidade
do Estado, defendendo a absoluta não-intervenção na sociedade, a teoria do principalagente prevê a necessidade de controle e intervenção. Portanto, a sua preocupação
meta-mercadológica é bem maior, incluindo em seu programa uma dimensão social
inexistente na Escola da Public Choice.106 Em ambas, prevalece a ideologia neoliberal,
mas o seu grau de comprometimento é diferenciado, devendo ser considerado,
inclusive, que nenhuma teoria realizou-se de forma pura. No Brasil, mereceu destaque
um modelo mais próximo da visão gerencial, baseado na adoção de sistemas
empresariais na Administração Pública.
Na síntese de Cecília V. de ARAGÃO, o modelo ideal gerencial é pautado
pelos seguintes caracteres: 1. orientação para clientes e resultados; 2. flexibilidade; 3.
competitividade administrada; 4. descentralização; 5. atuação do Estado e não sua
ausência completa (como no neoliberalismo puro); 6. adoção de técnicas de
administração privada com vistas à eficientização do sistema; 7. estruturas
horizontalizadas; 8. instituição das agências reguladoras independentes; e 9. relações
administrativas firmadas por contrato de gestão. 109 Assim, o gerencialismo puro,
também chamado de "neotaylorismo", impõe a busca incessante de produtividade. Já
Luiz Carlos Bresser PEREIRA identifica três "orientações" para a Administração
Pública Gerencial: a técnica, a econômica e a política. A "Técnica", é caracterizada pela:
1. passagem do controle de procedimentos para o controle de resultados; 2. tentativa de
redução do custo do serviço público; 3. máxima preocupação com o controle financeiro;
4. grande relevância conferida à avaliação de desempenho dos funcionários; 5.
disposição ao cumprimento de metas; 6. ampliação da autonomia de gestão; e 7.
avaliação das performances. A "Econômica" é pautada pela: 1. alocação de um
"controle por competição administrada"; 2. criação dos "quase-mercados"; 3.
administração por contrato; 3. gestão pela qualidade total. E a "Política", refere-se à
existência de controle social e à consideração do cidadão como um cliente.110
A partir destas teorizações, "a questão da fuga de normas e
procedimentos (perspectiva microrganizacional) aparece como uma reação à burocracia
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tradicional weberiana", rumo à administração por objetivos.111 Segundo Luciano Parejo
ALFONSO, os princípios metodológicos básicos do sistema de gestão por objetivos são:
a) identificação e priorização de necessidades e definição de objetivos encaminhados à
sua satisfação; b) determinação do plano de atuação preciso para cumprir com os
objetivos, ou seja, da estratégia; c) estabelecimento dos programas, com alocação de
recursos e determinação de responsabilidades; d) execução das atividades e tarefas
previstas nos programas; e) desenho de um esquema de fiscalização e controle do
cumprimento dos programas e de avaliação dos resultados em relação aos objetivos
estabelecidos; e f) estabelecimento de um sistema de incentivo ao adequado
desenvolvimento dos program as.112
Os resultados, os objetivos conquistados, as finalidades, são tomados não
como princípios, mas como realidade fática, somente apreensível empiricamente, nos
casos concretos. E é nesta forma de apreensão que estes elementos se tomam, para o
novo modelo, o fundamento de legitimidade.113 A racionalidade gerencial, embora não
prescinda dos procedimentos, os desprestigia, pois um ato não será legítimo se não for
considerado eficiente, ou seja, se o fim não for satisfatório. Os meios passam para o
segundo plano como fator de legitimidade e os pressupostos abstratos são olhados com
grande desconfiança. Sobre o assunto, é válido mencionar a síntese de Adriana da
Costa Ricardo SCHIER:
Nesse sentido, a Administração Pública Gerencial busca legitimidade através da
aferição de resultados eficientes. Entende-se, pois, que o administrador público
poderá optar pelos meios que entender mais adequados para o devido alcance
do interesse público, concretizado a partir das finalidades definidas pela lei.
Com efeito, como se afirmou, procura-se eliminar o controle de meios,
característico da organização burocrática, flexibilizando o regime jurídico
administrativo para privilegiar uma dimensão controladora que se restrinja à
apreciação dos resultados da atividade do poder público.114
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Segundo Bresser PEREIRA, "uma boa razão para explicar porque há
transformações no estado de espírito ideológico predominante é o crescente predomínio
da abordagem pragmática".115 Ao contrário do regime burocrático, o gerencialismo tem
muito mais facilidade para encontrar respaldo no campo ideológico das mentalidades.
A sua raiz liberal propicia-lhe maior fluidez cultural. E é justamente este aspecto que
lhe fornece a possibilidade de contraditar uma ampla tradição jurídica que redundou
na elaboração do regime jurídico-administrativo. Regime este que, além de possuir
grande consistência doutrinária, foi ascendido à categoria constitucional. Aliás,
justamente este status é o mais contestado pelo novo mecanismo de legitimação. Um
regime jurídico inflexível constitucionalmente não parece ser adequado à organização e
à atividade administrativas que tenham como objetivo a "qualidade total". Quanto
menos regulação constitucional, mais espaço será criado para uma nova elaboração
legislativa de índole gerencial. Normalização esta que é precária, porque assim se
pretende ser. A postura pragmática privilegia a autonomia do indivíduo, mesmo no
tocante aos negócios públicos. Bresser PEREIRA não perde oportunidade de exaltar que
a visão gerencial abandona a "desconfiança no indivíduo", característica da burocracia.
"Com a Reforma Gerencial, o administrador público deve adquirir não toda, mas uma
grande parte da autonomia de que goza o administrador privado".116
O paradoxo no neoliberalismo gerencialista é que, quanto mais afirma
confiar na autonomia do indivíduo, mais ressalta a sua incapacidade de mudar o
mundo. A utopia, o romance, a idealização, são vistos como fugas da realidade e,
portanto, negadores da verdade. É claríssima, neste aspecto, a influência da cultura
ascética britânica na construção do modelo gerencial. Não foi sem motivo que o regime
mais radical tenha se manifestado concretamente na Inglaterra e em seus dominions.117
Renato Janine RIBEIRO caracteriza de modo ímpar a mentalidade anglo-saxã:
A postura anglo-saxã resulta, com freqüência demais, banal: as coisas são como
são, human beings being what they are...-, sérios e intransponíveis limites se colocam
à ação, e ao próprio conhecimento, que vezes em excesso nada pode além de
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assinalar o que é imutável e inexplicável: como se nos deparasse sempre um
fundo de não-sentido, geralmente exposto com humor mas em algumas ocasiões
com a dolorosa percepção de que o homem é um ser opaco a si mesmo.118
O percurso do ser humano já esteja traçado, pois a sociedade caminha
quase que autonomamente; ao homem cabe a sujeição. Por este motivo não pode ser
condenável que cada qual busque a sua própria satisfação, e mais, é possível deduzir
que a própria busca por satisfação individual acabe por acarretar a melhoria geral da
sociedade, ou na expressão predileta: acabe por acarretar sua maximização.
Segundo Katie ARGÜELLO, "para os que vivem nesta época moderna,
órfã de valores absolutos e caracterizada pela diferenciação das esferas valorativas, a
racionalidade voltada aos fins apresenta-se como o locus possível de encontro, de
sucesso, pois não exige profissão de fé, mas eficiência para alcançar os fins almejados
com menor grau de incerteza."119 Não há que se falar, portanto, em solidariedade ou
fraternidade, mas em concorrência ou competição. Se o homem não pode alterar sua
realidade, deve, ao menos, defender seus próprios interesses, afinal, se todos adotarem
esta postura, haverá melhoria geral do sistema, que é pautado pela soma das
performances. Como afirma Jean-François LYOTARD, a real finalidade deste sistema,
aquilo que o faz autoprogramar-se como "uma máquina inteligente", é a "otimização
da relação global entre os seus input e output, ou seja, o seu desem penho".120 A partir
desta racionalidade, toma-se perfeitamente aceitável o Estado Liberal, no qual "os
impostos, para manterem sua legitimidade devem parecer humildes: ao invés de serem
a expressão e a medida de uma solidariedade política, eles devem se apresentar como a
simples contrapartida das prestações de 'serviços coletivos' que o Estado fornece sobre
um solo".121
Dado importante da nova mentalidade é o seu desprestígio, ou tentativa
de fuga, do regime jurídico de Direito Público. Cada vez mais valoriza-se o interesse
privado, critica-se a desigualdade entre a Administração e o indivíduo, são buscadas
relações jurídicas horizontais, e a legalidade é tomada como um obstáculo à liberdade
(que é o valor supremo da pós-modemidade). Já as características básicas do regime
118
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LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 6 ed.,Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2000, p. 21.
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administrativo são flexibilizadas rumo à autonomia da vontade (em detrimento do
típico exercício da função administrativa), ao informalismo e à preservação da
intimidade individual.122 Conforme Sylvie TROSA, no novo regime "o interesse geral
não existe a priori, no limbo, mas se constrói através de uma atividade de escuta, de
negociação e de tomada de posição (que pode ser através de um consenso, um acordo,
uma recusa)". O gerencialismo por resultados pode ser denominado de "modelosíntese", pois significa a realização de um "ajuste pragmático entre as normas e as
situações para melhor atingir os objetivos".123
O aparente sucesso de algumas técnicas de administração gerencial na
iniciativa privada é tomado como justificativa para a mudança. Assim é que começaram
a ser adotados os "programas de qualidade total" dentro da Administração Pública.
Manuel Villoria MENDIETA descreve como os três princípios básicos da Total Quality
Management, a busca da completa satisfação do cliente, a contínua melhoria dos
produtos e serviços, e a eficiente implicação da totalidade da força de trabalho no
processo.124 Segundo o autor, a grande estratégia norteadora dos programas de
qualidade total foi o "Método Deming", que, por sua vez, constituiu-se a partir de
algumas influências teóricas claras, como: 1. o pragmatismo conceitualista, que foi
teoria filosófica da moda nos Estados Unidos na década de 1930; 2. a teoria geral dos
sistemas; e 3. as teorias estatísticas de Shewhart.125
A principal tática do gerenciamento para a qualidade total é a
"motivação", a fim de que os agentes façam bom uso da ampliação de sua autonomia,
seja no campo privado ou público. Como modelo teórico, a tática da motivação fundase basicamente na partilha de ganhos de produtividade. Nos Estados Unidos, esta é a
principal forma de recompensa por desempenho.126 Porém, na Administração Pública
brasileira, tal prática restringe-se à promoção retórica do orgulho profissional, à
122
A análise foi realizada a partir da distinção tópica entre DireitoAdministrativo eDireitoPrivado
encontrada em Carlos SUNDFELD. Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4 ed., São
Paulo: Malheiros, 2001, p. 105.
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TROSA, Sylvie. Op. cit., p. 55.
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prevenção de erros ao invés de sua correção; 7. gestão baseada em dados confiáveis; 8. visão estratégica; 9.
desenvolvimento da cooperação interna e externa; 10. consciência da responsabilidade perante à sociedade. Cf.:
MENDIETA, Manuel Villoria. Op. cit., p. 171.
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Sobre o assunto e as questões referentes à recompensafinanceira pordesempenho noEUA, ver:
GRAHAM JUNIOR, Cole Blease e HAYS, Steven W. Para administrar a organização pública. Tradução de
Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edkor, 1994, p. 142 ess.
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dissimulação da hierarquia pela reputação de maior responsabilidade e à distribuição
de alguns prêmios honorários.127Sidney Nilton de OLIVEIRA coloca que "a gestão pela
qualidade é um sistema de trabalho cooperativo, com decisões descentralizadas e
delegação de responsabilidade". Mas como bem ressalta o autor, "essa autonomia não
atinge o âmbito econômico e político da organização", restringindo-se à mera execução
de tarefas.128
Uma das característica mais marcantes do novo paradigma exaltado é a
sua vinculação ao "Princípio da Subsidiariedade", que, por um lado, afirma: "o que
pode ser feito pela cidade, não deve ser feito pela região; o que pode ser feito pela
região não deve ser feito pelo poder central";129 e por outro, refere-se à idéia, descrita
por José Alfredo de Oliveira BARACHO, de atuação em caráter suplementar do Estado
em face à sociedade. Ou seja, consiste em uma noção que reside no espaço
intermediário entre o Estado Providência e o Estado Liberal.130 Abordando o termo no
primeiro sentido, dentro do contexto da União Européia, Marçal JUSTEN FILHO
afirma que "o núcleo do conceito de subsidiariedade reside na eficiência". Como não é
possível prescrever regras abstratas que definam a priori qual será a solução mais
satisfatória na órbita política, adota-se o critério da eficiência para a definição de
competências, quando estas sejam comuns. No entanto, como observa o autor:
Isso não significa ser a eficiência simples relação de cunho econômico (custobenefício). Não se define a competência a partir somente da avaliação econômica
dos custos envolvidos. Interpreta-se a expressão 'eficiência' em acepção ampla,
indicando dever de selecionar a alternativa que importe a realização mais rápida,
menos desgastante para os interesses individuais e nacionais e mais conforme
com os veilores éticos envolvidos.131
Já no segundo sentido, como denota Juan Martin González MORAS, o
princípio da subsidiariedade toma-se critério direcionador da separação entre o
público e o privado, conferindo legitimação a qualquer intervenção do poder público

Sobre o assunto, ver: TROSA, Sylvie. Op. cit., p. 279 e ss.
128
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PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania —a reforma gerencial brasileira
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Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 133.
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na iniciativa privada.132 Na restrita concepção neoliberal de subsidiariedade, o Estado
deve se retirar do campo econômico, para tanto, utilizando-se largamente das
privatizações.133 Contudo, a extensão do termo "privatização" sofre grande variação de
sentido conforme o sistema jurídico de cada Estado e a própria utilização semântica da
expressão. MENDIETA identifica vários deles ao apontar o chamado "sentido amplo"
de privatização, que congrega situações de grande discrepância, como: 1. a
transferência ou repasse de um patrimônio público ao setor privado; 2. a incorporação
ao setor público de formas jurídicas provenientes do Direito Privado; 3. a transferência
de certas atividades ou funções públicas para a gestão privada, notadamente através da
concessão; 4. a transformação do regime jurídico das empresas públicas para a adoção
de gestão mais próxima ao Direito Privado, com flexibilização dos controles
burocráticos; 5. o incremento de autonomia de gestão das unidades administrativas, de
forma a que sejam controladas por objetivos; 6. a descentralização; 7. a promoção da
concorrência através de procedimentos próprios do mercado para bens que são
tradicionalmente oferecidos pelo setor público; 8. o desmantelamento dos monopólios
do Estado; 9. a adaptação do setor público às condições de trabalho e emprego do setor
privado; 10. a redução unilateral de prestação de serviços públicos; 11. a utilização
gratuita por parte das empresas privadas de meios de produção públicos ou de knowhow criado pelo setor público; 12. a transformação de investimentos públicos em
benefícios privados; 13. a desnacionalização, no sentido de internacionalização; 14. a
abertura de possibilidade de quebra das empresas públicas; 15. a cobrança de taxas
pela utilização de serviços; 16. a adoção do sistema de entrega de bônus para a livre
escolha do indivíduo, ao invés de investimento público direto; 17. a promoção de
instituições alternativas não governamentais ou o uso do voluntariado para a prestação
de serviços; 18. a limitação dos poderes do Estado, especialmente aqueles destinados à
manutenção do seu caráter estatizante.134
Finalmente, não pode deixar de ser registrada a existência de um locus
diferenciado dentro do paradigma gerencialista, devido ao seu caráter não
especificamente pragmatista: as "normas de conduta para a vida pública". A partir do

MORAS, Juan Martin González. Los servicios públicos en la Unión Europea y el principio de
subsidiariedad. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000, p. 81.
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relatório de Lord Nolan, apresentado ao Parlamento Britânico pelo Primeiro-Ministro,
em maio de 1995, foram dispostos parâmetros de comportamento ético para servidores
públicos e políticos denominados de "os sete princípios da vida pública", que se
destinam com especial destaque aos órgãos que os britânicos denominam de
"quangos", (órgãos públicos não vinculados a ministérios, podendo ser executivos,
consultivos ou até mesmo judiciais). Embora, no conteúdo, sejam intimamente ligados
ao regime burocrático, estes standards, na forma como concebidos, permanecem como
um instrumental do gerencialismo, ainda que de forma desprestigiada (devido à
prevalência pragmatista). Em síntese meramente ilustrativa, os sete princípios seriam:
Interesse Público
Os ocupantes de cargos públicos deverão tomar decisões baseadas unicamente
no interesse público. Não deverão decidir com o objetivo de obter benefícios
financeiros ou materiais para si, sua família ou seus amigos.
Integridade
Os ocupantes de cargos públicos não deverão colocar-se em situação de
obrigação financeira ou de outra ordem para com indivíduos ou organizações
externeis que possam influendá-los no cumprimento de seus deveres oficiais.
Objetividade
No desempenho das atividades públicas, inclusive nomeações, concessão de
contratos ou recomendação de pessoas para recompensas e benefícios, os
ocupantes de cargos públicos deverão decidir apenas com base no mérito.
'Accountability'
Os ocupantes de cargos públicos são responsáveis perante o público por suas
decisões e ações, e devem submeter-se a qualquer fiscalização apropriada ao seu
cargo.
Transparência
Os ocupantes de cargos púbicos devem conferir a suas decisões e ações a maior
transparência possível. Eles devem justificar suas decisões e restringir o acesso à
informação somente se o interesse maior do público assim o exigir.
Honestidade
Os ocupantes de cargos públicos tem o dever de declarar quaisquer interesses
particulares que tenham relação com seus deveres públicos e de tomar medidas
para resolver quaisquer conflitos que possam surgir de forma a proteger o
interesse público.
Liderança
Os ocupantes de cargos públicos devem promover e apoiar estes princípios
através da liderança e do exemplo.135
Infelizmente, o Plano idealizado por Luiz Carlos Bresser PEREIRA tem
influência direta dos aspectos mais marcantes da mentalidade pragmatista, cuja prática
confere muito mais ênfase à privatização do que à "boa conduta pública". Aliás, a sua
NOLAN, Lord. Normas de conduta para a vida pública. Tradução de Isabel Taveira, Istvan Vajda,
Patrícia Zimbres, Theresa Catarina e Vanira Taveira. Brasília: ENAP, 1997, p. 25.
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teoria do social-liberalismo tem assumidamente esta feição, na medida em que o
próprio autor propõe equivalência entre as denominações "pragmática" e "socialliberal".136 "Para que serve? Quanto custa? Que valor agrega? Estas são as três
perguntas fundamentais propostas por Derek Rayner, mentor da ejfidenty unit, e
largamente valorizadas pelo "social-liberalismo".137
Em termos concretos, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado
desenhou uma estrutura organizacional diferenciada para o Brasil, baseada na
estruturação de setores, na definição de objetivos, na elaboração de uma estratégia de
transição e na firmação de projetos específicos. Os setores são quatro: núcleo
estratégico, de atividades exclusivas, de serviços, e de produção de bens e serviços para
o mercado.138 A definição de objetivos se dá justamente em função da divisão setorial,
além da adoção de metas globais, que são a descentralização (fundada no princípio da
subsidiariedade), o aumento da efetividade e eficiência do governo na implantação de
políticas públicas e a imposição de limites à ação estatal nas funções que não lhe forem
próprias (reserva-se os serviços ditos não-exclusivos para a propriedade pública n ã o
estatal e a produção de bens e serviços ao mercado para a iniciativa privada).139
A

estratégia

de

transição

visa

a

adoção

de

três

dimensões

complementares: a institucional-legal (reforma total do sistema jurídico, constitucional
e infraconstitucional); a cultural (transição da cultura burocrática para a gerencial); e a
de gestão (modernização da estrutura e da atividade mediante a adoção dos novos
métodos a partir de diretrizes e objetivos).140 Como a modificação da estrutura de
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gestão é a peça mais importante na transformação do modelo burocrático para o
gerencial, ele comporta uma série de projetos, divididos em "básicos" e "adicionais".
Os primeiros são: 1. da "avaliação estrutural" (destinada a analisar de forma global a
organização do Estado); 2. da criação de agências autônomas (partindo-se da
transformação das autarquias e fundações que exerçam atividades exclusivas de
Estado); e 3. da instituição de um programa de publicização, especialmente através das
organizações sociais (que são entidades de direito privado que obtêm autorização para
celebrar contrato de gestão a fim de conquistar direito ao financiamento público). Os
outros, adicionais, correspondem: 1. ao projeto cidadão (através do aperfeiçoamento
das relações entre os órgãos da Administração e os cidadãos, objetivando o melhor
atendimento); 2. aos indicadores de desempenho (definição de índices quantitativos
inerentes ao desempenho das atividades exclusivas de Estado); 3. à qualidade e
participação (adoção de programas de qualidade total e produtividade mediante a
participação de funcionários em nível operacional); 4. à alocação de uma nova política
de recursos humanos (aprimoramento da prestação de serviços públicos notadamente
através da profissionalização e valorização do servidor); 5. à valorização do servidor
para a cidadania (motivação psicossocial do servidor a fim de resgatar o seu talento
individual e promoção da "sinergia dos grupos e organizações" da Administração); 6.
ao desenvolvimento de recursos humanos (através da formação e capacitação dos
servidores no sentido da agilidade e eficiência); 7. à revisão da legislação
infraconstitucional (no sentido de regulamentar as reformas constitucionais e promover
a desregulamentação geral); 8. à adoção de sistemas de gestão públicos pautados por
controles e informações gerenciais (ou seja, com maior transparência a fim de gerar
confiabilidade).141
Em um resumo exclusivamente ilustrativo, este é o modelo gerencial,
fundado no ideário neoliberal, que vem tentando-se adotar no Brasil, com ênfase a
partir de 1994, e que apesar de suas pretensas boas intenções, vem sendo veemente
criticado por parcela significativa da doutrina especializada, cujos principais
representantes são Celso Antônio Bandeira de MELLO, Cármen Lúcia Antunes
ROCHA, Carlos Ayres BRITTO, Paulo BONAVIDES, Eros Roberto GRAU e Lúcia Valle
FIGUEIREDO.142 Porém, para outra parcela da doutrina administrativista, o fenômeno
BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Op. cit., p. 71 e ss.
Sobre a opinião dos autores ver, respectivamente: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
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da introdução da racionalidade gerencial no Brasil foi extremamente positivo. Diogo de
Figueiredo MOREIRA NETO, por exemplo, é árduo defensor da Escola da Public
Choice:
Ora, o que a recente teoria da escolha pública pôs à disposição das Ciências
Política e do Direito vem a ser um novo instrumento de análise mais apto para
avaliar o impacto das decisões públicas sobre o seu destinatário final, o povo, do
mesmo modo que esse instrumental tão bem já tem servido para avaliar a
qualidade das decisões privadas consideradas em seu impacto sobre os atores
econômicos. 14®
Independentemente da filiação ou não aos postulados da "Escolha
Pública", esta perspectiva otimista procura exaltar as vantagens das novas formas de
atuação administrativa através de instrumentos jurídicos de cunho privado. Segundo
Maria João ESTORNINHO, tais benefícios podem ser sistematizados a partir de seis
pontos de vista fundamentais: criação, autonomia, organização, atuação, gestão
financeira, e relações exteriores. Primeiramente, da perspectiva da criação, haveria
uma maior facilidade de instituição e extinção dos entes, pela flexibilização das
amarras jurídicas; já no tocante à autonomia, o "lucro" decorreria da descentralização,
da atomização da responsabilidade e da redução da influência político-partidária; na
organização, a principal vantagem estaria na desregulação das estruturas; na atuação, a
possibilidade de adoção de processos de decisão mais flexíveis e céleres, além da
incorporação de princípios da economia de mercado (como a concorrência, a
rentabilidade e a economicidade), que seriam mais eficientes; na ótica financeira, o
principal benefício conquistado seria a ampliação dos investimentos privados no setor
público (ainda que através de financiamentos); e, finalmente, no tocante às relações
exteriores, a fuga para o regime privado possibilitaria (a) a maior facilidade de
cooperação entre as entidades administrativas, (b) a maior participação da sociedade
civil local, e (c) o incremento de intercâmbios com o estrangeiro . 144

Administrativo. 13 ed., São Paulo: Malheiros, 2001; ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios
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A fuga do Direito Administrativo, em maior ou menor grau, já faz parte
das realidade jurídica do Estado contemporâneo. E, como visto, tal fenômeno não
implica para todos uma involução jurídica. No entendimento de parte da doutrina,
prevalecem as pretensas vantagens, como as acima exemplificadas, sobre os prejuízos
possivelmente causados. Vera Scarpinella BUENO, apoiada em Caio TÁCITO,
caracteriza este momento atual do Direito Público como: valorizador da participação
popular,

restaurador

da

importância

da

iniciativa

privada,

ampliador

da

responsabilidade estatal em áreas essenciais, reduzido, mas mais voltado à eficiência
(em função, inclusive, da política de privatizações), e ainda, no plano internacional,
propiciador de uma maior comunhão entre nações. 145 Dessa forma, o programa
gerencial, apoiado na revitalização do ideário liberal ao nível das mentalidades e na
correspondente ascensão da racionalidade pós-modema, apresenta-se como "salto
qualitativo" em termos de estrutura e gestão, em comparação à rigidez obsoleta do
regime jurídico administrativo característico do Estado Burocrático.146 Cabe refletir até
que ponto esta pretensão é justificada.

3.1.4 A mudança de racionalidade e afuga do regime jurídico administrativo
O ideal de eficiência administrativa ganhou destaque a partir dos anos
setenta com a problemática inerente à crise do Estado. De acordo com Luciano Parejo
ALFONSO, este fenômeno compreende primeiramente um descrédito da idéia de
progresso indefinido, que emerge de uma certa desconfiança na racionalidade até então
hegemônica. Como conseqüência lógica, esta desconfiança transforma-se em descrença
na capacidade do Estado em ser o promotor da integração social justa.147 Do ponto de
BUENO, Vera Scarpinella. As leis de procedimento administrativo: uma leitura operacional do princípio
constitucional da eficiência. In: SUNDFELD, Carlos Ari e MUNÕZ, Guillhermo Andrés. As leis de processo
administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 353.
146
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cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas, que
afinal se expressam na administração pública”. C£: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma
do Estado no Brasii: para uma nova interpretação da América Latina. Op. cit., p. 272.
147
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estúdios. Op. cit., p. 112.
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vista jurídico, o autor coloca que ocorre a construção de um novo modelo jurídico
fortemente descentralizado e caracterizado pela "devolução" das decisões à sociedade.
Esta fuga para a sociedade não poderia ocorrer sem uma intensa fragmentação do
Direito, com prevalência do individualismo. Neste contexto, a inversão de
racionalidade é patente, pois, passa-se a afirmar o "caráter privado" de forma
dogmática, a fim de exigir do "caráter público" contínua justificação. Sob o fundamento
de revalorização da sociedade, ressalta-se o seu descompasso com o Estado, colocando
este sob uma "luz negativa", haja vista sua inadequação à lógica privada. Ocorre,
portanto, uma maior valorização da realidade "como é" do que a partir do "dever ser",
imposto juridicamente pelo Estado.148 Perante esta circunstância social, toma-se fértil o
terreno para o desenvolvimento das doutrinas da direção por objetivos e metas, que
passam a influenciar reformas administrativas promovidas nos Estados ocidentais seja
em nível constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, especialmente a partir dos anos oitenta, um culto à empresa
privada, sem o real desejo de construção de um novo projeto de sociedade; na
expressão de Jacques Le MOUÈL, uma verdadeira "empresomania", destinada a
defender a falaciosa tese de que os princípios da empresa destinam-se ao bem
comum.149O ceme desta nova racionalidade repousa na crença de que se algo funciona,
tem êxito, e então, pode-se concluir que é verdadeiro. Todavia, ALFONSO refere-se a
análises empíricas que demonstram não ser o modelo gerencial garantidor de nenhum
melhor resultado, na medida em que a definição de objetivos representa só uma
clarificação das opções subjetivas da organização.150 Nesta seara, Le MOUEL destaca a
existência de um "sofisma da administração", que pode assim ser representado:
O eficaz é verdadeiro.
O verdadeiro é justo.
Logo, o eficaz é justo.151
Esta representação eficientista, de que "a coisa funciona, por isso é
verdadeira",152provoca ao menos duas conseqüências negativas para o atendimento do
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 112.
149
MOUÈL, Jacques Le. Critica de la eficacia - etica, verdad y utopia de un mito contemporâneo.
Barcelona: Paidós, 1992, p. 10.
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ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia e administración - tres estúdios. Op. cit., p. 113.
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MOUÈL, Jacques Le. Op. cit., p. 15 [tradução livre].
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interesse público: a despreocupação com as externalidades negativas (afinal, os custos
sociais e globais são mais difíceis de serem medidos que os econômicos e específicos); e
a despreocupação com a correspondência entre as avaliações e a realidade (ocorre a
constante readequação dos critérios de averiguação da eficiência, pois estes devem
tomar-se mais simples e fáceis de serem medidos, em razão da busca pela justificação
estatístico-matemática).153
No mais, Le MOUÈL destaca que a doutrina gerencial: a) despreza e
prescinde das evidentes contradições entre o que se diz e o que se faz; b) promove
regras, receitas e esquemas notadamente simplistas em face de uma realidade complexa
e incerta; c) desprestigia a visão a longo prazo em benefício do imediatismo; d) por
basear-se em um novo empirismo, outorga a primazia da ação sobre o conhecimento; e)
possui um caráter formal-abstrato de aplicação universal (justamente por sua
despreocupação com os porquês, não se interessa pelas peculiaridades da organização
específica); f) entroniza a "moral da eficácia", que pode ser representada pela máxima
pragmática "só é verdadeiro o que funciona para mim"; g) através da idealização de
um projeto de empresa (excelência, motivação, comunicação, qualidade, gerência
participativa, etc.), mascara-se a realidade e se propaga a ilusão de que o verdadeiro é
justo.154
A partir desta realidade, ALFONSO pondera que o fenômeno da fuga
para a mentalidade privatística, em que pese seja justificado pela busca de uma
legitimidade perdida pelo Estado, causa uma nova deslegitimação. A tentação
reformista de superar a crise reproduz o problema, em decorrência de alguns fatores
chaves, como: a) o descrédito pelo próprio Estado do caráter público, devido a crença
despropositada e excessiva na realização do interesse público através da iniciativa
privada; b) a fragmentação da ação do Estado sob o princípio da eficiência, que conduz
a uma utilização do Estado conforme as conveniências e não a partir dos princípios
estabelecidos, com grave desprestígio ao Estado de D ireito.155
Há uma face paradoxal no pretenso "descentralismo gerencial", pois ele
na realidade esconde um aspecto centralizador no campo político. Mesmo na GrãBretanha, a prática neoliberal thatcherista utilizou-se de uma forte centralização, pois

ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 118.
MOUÊL, Jacques Le. Op. cit., p. 29 e ss. [tradução livre das partes citadas diretamente].
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 119.
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só através dela, e de seu autoritarismo disfarçado, é que foi possível implantar a
política desejada. Francisco Corrêa GUEDES recorda que as local authorities "perderam
em 1984 o direito de fixar as taxas dos seus impostos, direitos que detinham desde
1601". Dessa forma, parcela significativa dos juristas britânicos viram em tal
procedimento uma clara inconstitucionalidade perante a Constituição não escrita da
Inglaterra. E não foi somente no campo tributário que o gerencialismo burlou a
Constituição inglesa, mas também no campo financeiro (obrigando à redução de
despesas), no administrativo (impondo a privatização de serviços locais) e no
trabalhista (aniquilando a oposição referente à redução da proteção social). Quebrou-se,
assim, um compromisso tácito, de longa e forte tradição, de autonomia local.156
O problema constitucional agrava-se sobremaneira quando se tem em foco
uma Constituição rígida e, mais que rígida, dirigente. A simples integração da
eficiência na perspectiva gerencial promove incompatibilidades com os demais
princípios da Carta Magna. Isto ocorre pela heterogeneidade entre Administração
Privada e Pública, na medida em que a primeira rege-se pelos princípios da autonomia,
da capacidade universal e da vinculação negativa ao Direito; já a segunda pelos
princípios da heteronomia, da capacidade por atribuição legal, e da vinculação positiva
ao Direito.157Nesse sentido, é precisa a observação de Adilson DALLARI:
A Administração do interesse público apresenta radicais diferenças em relação à
gestão dos negócios privados. Nas relações jurídicas entre particulares o que
importa é a vontade de cada um, que deve ser livre, pois os interesses dos
particulares são disponíveis. Já os interesses públicos são indisponíveis, motivo
pelo qual as relações de direito público são presididas pelo conceito de função,
ou seja, de um comportamento obrigatório determinado por um objetivo a se
atingido. A atuação da administração pública como gestão de interesses
qualificados como públicos, é condicionada por uma série de fatores, cuja
relevância os eleva à categoria de princípios.158
A modernização exigida em razão do descrédito do regime jurídico
administrativo tem vinculação direta com a crise de confiança no Estado e sua
capacidade de gestão dos bens públicos. Contudo, a desconfiança no aparelho público é
um fato congênito às sociedades políticas, que historicamente vêm adm inistrando a

GUEDES, Francisco Corrêa. O manto do rei. Venda Nova: Bertrand Editora, 1991, p. 172.
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DALLARI, Adilson Abreu. Administração Pública no Estado de Direito. In: Revista Trimestral de
Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 5, 1994, p. 35.

218

relação entre o indivíduo e o grupo social organizado. 159 Dessa forma, como ressalta
Boaventura de Sousa SANTOS, a substituição da Administração Pública pela privada
não é a melhor saída, na medida em que somente amplia o déficit dem ocrático.160 Isso
ocorre porque o processo de fuga do regime jurídico administrativo contrasta com o
modelo constitucional do Estado Social. Nesta ótica, reflete Jessé Torres PEREIRA
JUNIOR:
... na empresa privada, a eficiência é instrumento para a perseguição do lucro, o
que é legítimo. Na Administração, a axiologia é outra. O lucro não é vedor
justificador das funções públicas. Cabe ao Estado promover o bem comum, a
dignidade da pessoa humana, a paz social, o que já se deduz do Preâmbulo da
Constituição de 1988.161
Não se pode concordar, portanto, com o entendimento de Teodoro
González ESTEBAN, que afirma: "los rasgos principales que distinguen a una cultura
administrativa efectiva (eficiente y eficaz) y funcional son los mismos, se trate de una empresa
privada o de un organismo público".162Chi seja, para o autor, embora existam diferenças (e
nem sempre) nos fins, os setores não se diferenciam nos meios. Tal visão comporta um
grave equívoco, pois não somente nos fins (interesse público e bem-estar social), mas
também nos meios (legalidade, publicidade, etc.) não há equivalência entre eficiência
administrativa e "qualidade total". É absolutamente incongruente asseverar que se
pode afastar os preceitos do regime jurídico administrativo porque os mesmos
"atrapalham" a satisfação do interesse público. 163 Certamente que a eficiência da
Administração Pública não pode ser idêntica à da Administração Privada, mas sim, no
máximo, análoga, pois diferenciam-se quanto ao sujeito, à finalidade, ao meio e ao
controle.164

1
Tanto é assim que Pierre BOURDIEU aponta idêntico problema até mesmo no Egito Antigo. C£:
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Vários exemplos da inadequação, quando não completa inutilidade, dos
programas de qualidade total no exercício das funções públicas poderiam ser
apontados. Um deles é o do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, que foi um dos
pioneiros a conquistar seu certificado de qualidade total, e logo após, também um dos
primeiros a ser suspeito de má gestão de recursos, superfaturamento de obras, e
nepotismo.165 Mas o mais ilustrativo, sem dúvida, é o caso do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo. Em 1996, foi implementado neste Tribunal o Programa de
Gestão pela Qualidade. Foram criados dois comitês: o QTCM - Comitê Interfuncional
da Gestão pela Qualidade Total e o CEDETEP - Comitê de Desenvolvimento
Educacional e Treinamento Profissional, além do ETQC - Escritório de Controle da
Qualidade Total, ligado diretamente à Presidência. Foi desta forma, que muito
rapidamente, o Tribunal recebeu o Certificado ISO 9001. Finalmente, os paulistanos
podiam dormir sossegados, pois o British Standards Institution atestara a excelência do
ente no cumprimento de sua missão: fiscalizar a gestão dos recursos públicos em São
Paulo. Todavia, ainda que adotando em seu programa a teoria oriental do
"gerenciamento por golpes marciais", defendida por Vicente Falconi CAMPOS, o
TCM/SP foi nocauteado pelo peso pesado dos escândalos: o "Pitagate". Mesmo o
Certificado ISO 9001 não conseguiu salvar o TCM/SP do completo descrédito. Não
adiantaram nem os "golpes faixa preta". 166 Também fora do Brasil podem ser
identificados exemplos:
Cegados por seu dogmatismo ou por seus interesses materiais, os
' fundamentalistas' da economia neoclássica parecem não ser capazes de perceber
que o recorde de empresas privadas de aviação, como a US Air (a quem caíram
cinco aviões nos últimos cinco anos) ou as falecidas Pan Americam ou Eastem,
empalidecem diante do que exibem empresas estatais ou com ampla maioria
acionária estatal como a Swissair, a Lufthansa ou a Air France. Ou que eis
estradas de ferro estatais da França, da Suíça e da Alemanha são infinitamente
superiores em qualidade, eficiência e preço do que a empresa privada norteamericana Amtrak; ou que a empresa estatal telefônica da França é
incomparavelmente superior a qualquer das privadas dos Estados Unidos e que,
apesar de sua crise, o Royal Mail britânico é muitíssimo melhor do que os
'correios privados' que pululam por toda a América Latina graças às políticas de
165
Sobre o assunto, ver: CAVALCANTI, Hylda. TST poderá fechar regionais sob suspeita. In: Gazeta do
Povo, 26/12/2000.
166
A teoria do gerenciamento por diretrizes defendida por CAMPOS e adotada no TCM/SP é fundada em
três etapas: a dos “golpes faixa branca”, dos “faixa marrom” e dos “fàixa preta”. Cf.: CAMPOS, Vicente Falconi.
Gerenciamento pelas diretrizes (Hoshin Kanri) —o que todo membro da alta administração precisa saber
para entrar no terceiro milênio. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1996.

220

destruição do Estado patrocinadas pelos governos neoliberais da região. Diante
dessa evidência, como se pode falar da 'superioridade' - em termos de
efidência/radonalidade/preço/qualidade/serviço - da empresa privada, em
qualquer tempo, lugar e drcunstânda?167
Reforça-se o entendimento, portanto, que o problema não está na
racionalidade procedimental da burocracia, e sim na sua autonomização e deturpação.
É interessante o comentário de Maurício Antonio Ribeiro LOPES, no sentido de que não
adianta ser prescrito pelo Direito o dever de eficiência da Administração, "se persistir a
miserável remuneração de grande contingente de seus membros, se as injunções
políticas, o nepotismo desavergonhado e a entrega de funções do alto escalão a pessoas
inescrupulosas ou de manifesta incompetência não tiver um paradeiro".168 A busca de
resultados através do estabelecimento de metas jamais, por si só, poderá resolver toda a
problemática que envolve a organização administrativa. Ao contrário, ao escapar dos
procedimentos

através

da

utilização

da

descentralização

e

flexibilização

administrativas, estar-se-á promovendo um paradoxo: abdicando do controle
procedimental (notadamente mais eficiente), sob a justificativa de que a exasperação
burocrática o tomou ineficiente, reduz-se o procedimento, mas não necessariamente são
atacados os elementos que o problematizaram. Como esclarece Stefano COGNETTI, é
um equívoco de interpretação presumir que a eficiência possa se realizar fora das
regras procedimentais do regime jurídico administrativo. Como decorrência da
progressiva racionalização da Administração, acabaram sendo duas faces indissociáveis
do procedimento a "eficiência" e a "garantia", devendo "convergirem e moderarem-se
uma com a outra e uma na outra".169 Neste contexto, o futuro não parece nada
promissor, bem como quase uma década de desburocratização gerencial não parece ter
consistido em uma solução para o incremento da eficiência da Administração.170 Como
coloca Peter EVANS, "a falta de burocracia pode estar mais próxima do diagnóstico
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correto", porque o que vem ocorrendo é que as organizações patrimoniais têm se
disfarçado de burocracias weberianas.171
Na realidade, o verdadeiro objetivo das reformas com vistas à
flexibilização procedimental é ideológico, ou seja, de legitimação simbólica. O novo
modelo que se tem buscado implantar é bom porque é (parece) mais eficiente. Para
tanto utiliza-se sabiamente da conotação repulsiva que a burocracia possui perante o
imaginário popular. Explora-se o que Douglas BRAGA denomina de "consenso da
insatisfação",172 mas na realidade, não se atacam os elementos que pervertem a
Administração (seja no regime burocrático, no neoliberal, ou qualquer outro), como
corrupção, nepotismo, fisiologia, má utilização de recursos públicos, corporativismo,
falta de investimento físico e humano, entre outros. Como coloca Maria João
ESTORNINHO, permanece a promiscuidade entre o público e o privado, mas em uma
situação muito pior, na qual pode-se diagnosticar um estado de "esquizofrenia", cujos
sintomas básicos "são a destruição da unidade do ego e da imagem do corpo". O
regime jurídico administrativo vê-se, então, "fragmentado, rasgado, disperso": um
"fantasma de corpo desconjuntado".173
Tanto é assim que os governos que se sucederam na tentativa de incultar
uma mentalidade gerencial, em momento algum se preocuparam com a valorização do
aparato humano da Administração. Ao contrário, a grande preocupação está somente
na

sua redução remuneratória, até porque, na última década, a grande e real

preocupação se concentrou no ajuste do déficit público com a finalidade de redução
inflacionária. Todas as outras finalidades ou foram acessórias ou tiverem o condão de
legitimar simbolicamente a finalidade primordial. No tocante a este assunto, é
extremamente ilustrativo o resumo das medidas para a contenção de gastos com
pessoal, integrante do plano interministerial para o ajuste do setor público federal,
anunciado em 11 de outubro de 1997. São vinte e três medidas, sendo somente duas
referentes à moralização na contratação administrativa (extinção de tíquetes-refeição e
regulamentação dos contratos de serviços de higiene e vigilância); já as demais, ou são
inúteis, ou somente em tuna interpretação muito extensiva teriam alguma ligação com o

171
Apud, ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Op. cit., p. 127.
172
BRAGA, Douglas Gerson. Conflitos, eficiência e democracia na gestSo pública. Rio -de Janeiro:
FIOCRUZ, 1998, p. 36.
173
ESTORNINHO, Maria João. Op. cit., p. 79.

222

ideal de eficiência. 174 Dessa forma, aos que são incumbidos de suprir a insuficiência
lógica do mercado, não são dados meios (eles são iludidos ou desautorizados). E no
caso dos funcionários dos quadros inferiores (notadamente os que não são de direção),
o desprezo pela função se manifesta desde logo pela remuneração mais ou menos
irrisória que lhes é atribuída.175 Para quem procura incessantemente eficiência
administrativa, ao menos no plano simbólico, as práticas governamentais têm deixado
muito a desejar, como relata Michel PINHEIRO:
São nada menos que 45 mudanças verificadas, nos últimos dez anos, nos
organogramas e nas estruturas de ministérios e secretarias, com a fusão, criação,
recriação ou extinção de órgãos, numa sistemática extremamente nociva. Os
reflexos estão sendo sentidos com o desmantelamento do sistema de produção
de informações para a tomada de decisões governamentais, a desestruturação
dos centros decisórios e a perda, em muitos casos, da memória administrativa.176
Claro que esta política não é divulgada na mídia, como é a bolsa-escola, os
sete anos do plano real, o programa amigos-da-escola, entre outros. E quando alguma
referência é feita ao ajuste fiscal (que nada tem a ver com eficiência, porque esta exige
investimentos), as ações são justificadas pela busca da maior eficiência do serviço
público. Assim se manifesta o discurso simbólico: "não se deseja arranjar dinheiro para
pagar juros, mas sim para investir no social"; "não se deseja desmontar o Estado para
permitir maior interferência (direta) da iniciativa privada, mas sim para tornar mais
174
Vale a pena mencioná-las: 1) ampliação do prazo para pagamento de gratificação de substituição de
chefia; 2) diminuição do prazo para reposição ao Tesouro, por parte do servidor, de valores recebidos
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programas de demissão voluntária; 10) extinção dos tíquetes de alimentação pelo pagamento em pecúnia; 11)
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ocorrência de horas extras; 18) idem ao item 7; 19) centralização da emissão de ordens de pagamento no ministério
da fazenda; 20) endurecimento da contratação onerosa de entidades privadas para ministrar cursos de capacitação
fimcional; 21) alteração da regulamentação dos contratos de serviços de higiene e vigilância; 22) aumento do
tempo para concessão de adicional por tempo de serviço; 23) aumento do prazo para percebimento pelo servidor de
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eficiente a prestação de serviços públicos". E veja-se, para driblar algumas críticas dos
intelectuais, descobriu-se um eufemismo para a desburocratização: a "publicização".
Este discurso, que somente vem em desprestígio da Administração e do
Estado, é claramente desvelado em uma breve análise da prática política. Aliás, longe
da mídia, a preocupação com o disfarce é intensamente reduzida. Exemplo interessante
deste fato pode ser identificado na medida (única) defendida no plano interministerial
de 97 no tocante às privatizações: "reafirmação do princípio de que todas as receitas da
privatização serão utilizadas para abater a dívida pública". Deve ser ressaltada a
expressão utilizada, "princípio", num sinal claro de que a política adotada não segue a
orientação constitucional, preconizadora da avaliação "personalizada". Carlos Ayres
BRITTO explica bem a questão:
Em síntese, optar pela protagonização estatal da atividade econômica, tanto
quanto optar pela privatização, é ato deliberativo que exige cuidadosa valoração
de todo um quadro factual personalizado - digamos assim -, e daí a absoluta
necessidade de uma lei para cada decisão a tomar. "O vento que venta lá é o
mesmo que venta aqui", e exatamente por isso é que não se pode falar, em rigor,
nem de um programa de estatização, nem de um programa de privatização.
Uma e outra modalidade de decisão estatal são vocacionadas para o atacado,
quando a sistemática da Constituição, em matéria de empresa estatal, é pela
decisão ao nível do varejo. Incompatibilidade absoluta.177
Michel PINHEIRO também lembra que "a falta de eficiência é tida como
principal argumento para sustentar a carruagem de reformas, com prestígio da
desconcentração pelo chamamento de entes privados para assumirem tarefas
destinadas originariamente ao poder público."178 Todavia, como visto, a verdadeira
justificativa não é essa. A privatização, no Brasil, prestou-se a dois objetivos
fundamentais: obtenção de fundos para o financiamento do déficit fiscal e
incrementação da participação do capital estrangeiro na ordem econômica nacional.
Sobre o assunto, afirma Maria Sylvia Zanella di PIETRO:
Essa circunstância, aliada à tradição brasileira de desprezo à legalidade, de
nepotismo, de apadrinhamento, somada aos ideais do neo-liberalismo, do
Estado subsidiário, levaram à procura de mecanismos de fuga ao regime jurídico
administrativo. É possível mesmo dizer, sem receio de errar, que a própria
privatização não esconde o anseio de fugir ao regime jurídico de direito público.
7
BRITTO, Carlos Ayres. A privatização das empresas estatais à luz da Constituição. In: Revista
Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 12,1995, p. 130.
178
PINHEIRO, Michel.. Op. cit., p. 5.
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Sob o pretexto de ineficiência da Administração Pública, procuram-se os meios
privatísticos de atuação.179
Na retórica do sistema de gerência por resultados, a privatização é
requisito de eficiência. Todavia, Manuel Villoria MENDIETA lembra vários pontos
obscuros que exigiriam uma análise mais apurada, mas que são solenemente excluídos
da questão. Uma visão mais acurada, teria que levar em consideração que : 1. a atuação
pública se produz em muitas ocasiões devido justamente à incapacidade privada para
oferecer serviços com qualidade e eficiência; 2. nem sempre que existe privatização,
existe concorrência e que, sem esta, não se justifica nunca o monopólio privado frente
ao público; 3. existem caminhos para gerar concorrência sem a necessidade de
privatizar; 4. a privatização não evita a responsabilidade pública final pelo resultado do
serviço; 5. por detrás das privatizações existem custos ocultos para o setor público,
derivados, sobre tudo, de sua perda de know-how, informação, e controle de dados
estratégicos; 6. a maior eficiência no setor privado pode ser conquistada a custa de
valores como a segurança ou a igualdade; 7. benefícios a curto prazo podem ocasionar
prejuízos a longo, sobre tudo nos setores de saúde e educação. 180 Toma-se necessário
que sejam retomadas estas questões, sempre relegadas a segundo plano, para evitar o
fenômeno da exacerbação da patrimonialização do Direito Público, em detrimento do
que Marçal JUSTEN FILHO chama de sua "personalização", no qual a eficiência
assume características absolutamente diferenciadas:
É necessário evitar que a prevalência do chamado princípio da eficiência faça-se
às custas do aviltamento do indivíduo. Equivale a dizer que a solução da crise
fiscal do Estado não pode fazer-se pela patrimonialização do Direito Público. A
configuração de um Estado Democrático de Direito depende de que a atividade
da Administração Pública seja norteada pela concepção de que todos os seres
humanos merecem idêntico respeito.181

PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão,
franquia, terceirização e outras formas. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 225.
180
MENDIETA, Manuel Villoria. Op. cit., p. 129. No tocante ao processo de privatização brasileiro, Aloysio
BIOND1 traça um quadro íiinesto. O governo empresta à iniciativa privada dinheiro para a compra de empresas
estatais; investe na empresa antes de vender às vezes dez vezes mais que o preço pago; não cobra as metas
traçadas; aceita como forma de pagamento moedas podres; empresta dinheiro a empresas já privatizadas para que
elas invistam; assume dívidas das estatais para que sejam vendidas, etc. Sobre o assunto, conferir: BlONDl,
Aloysio. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São Paulo: Perseu Abramo, 1999, p. 5 e ss.
181
JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do Direito Administrativo.
In: Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 26, 1999, p. 136.
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No Brasil, o modelo privatista que justificou o sucateamento do setor
elétrico, com intenso recuo de investimentos, já está exibindo uma pequena mostra dos
problemas que podem vir a acontecer. A crise de energia (e os seus desdobramentos)
tem apresentado estranhas nuanças, notadamente em detrimento dos cidadãos. Célio
Heitor GUIMARÃES, retrata de forma perfeita a situação calamitosa vivenciada:
Pois veja o que o eminente ministro das Minas e Energia acaba de anunciar, sem
nenhum constrangimento, como de praxe! Deu na primeira página dos jornais
desta pobre Nação, como a Folha de São Paulo:
'Segundo o Ministério das Minas e Energia, pelo fato de o racionamento ter sido
imposto pelo govemo, as distribuidoras têm direito de pedir reajuste
extraordinário, fora da data normal'.
Em outras palavras:
você é obrigado a economizar luz, senão é sobretaxado e sofre o apagão. Mas,
como o consumo passou a ser reduzido, as concessionárias merecem um reajuste
extra pela energia que você foi obrigado a poupar e elas deixaram de faturar...
Não é coisa de louco?!182
Para que se possa disfarçar esta conjuntura vivenciada, tomou-se
característico dos tempos pós-modernos a presença de estratégias de convencimento.
Muito melhor do que os regimes opressores são aqueles que se apresentam através de
uma legitimação simbólica, impondo seu controle de forma suave e perene. Como
destaca Sidney OLIVEIRA, embora o gerencialismo se pretenda eminentemente
científico, seus postulados "extrapolam o aspecto técnico, convertendo-se em uma
estratégia de controle psicossocial dos indivíduos. A meta dessa ideologia é obter um
controle político, cognitivo e afetivo do comportamento."183 Quando se observa os
defensores das reformas gerenciais afirmando junto aos meios de comunicação que as
privatizações têm como escopo primordial o melhor atendimento do "usuário", através
da eficientização dos serviços, omite-se peremptoriamente o "discurso intrínseco",
claríssimo, que é tomado como meta das política adotadas. Assim é que, conforme
constata Juremir Machado da SILVA, "a mídia tomou-se o principal espaço de
circulação de argumentos numa época de declínio da esfera pública".184 Argumentos
estes que não necessitam ter respaldo nas práticas, porque funcionam pela sua simples
existência retórica. Le MOUEL retrata com adequação esta realidade simbólica:

1S2
GUIMARÃES, Célio Heitor. Obrigação cívica. lm Jornal O Estado do Paraná, 02 set. 2001,
183
OLIVEIRA, Sidney Nilton de. Op. cit., p. 86.
184
SILVA, Juremir Machado da. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in) certezas da mídia. Petrópolis:
Vozes, 2000, p. 40.
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... a linguagem empresarial transmite uma ideologia, ou seja, um sistema
(possuidor de uma lógica própria e rigor próprios) de representações (imagens,
mitos, idéias ou conceitos conforme o caso) dotado de uma existência e um papel
históricos no seio de uma sociedade determinada, para recorrer a celebre
definição de Louis Althusser. Esta ideologia quer fazer tábula rasa do passado (o
taylorismo) e anuncia um feliz porvir (a gerência participativa), tem seus mestres
de pensamento, seus heróis, seus militantes e sua propaganda, e sabe organizar
perfeitamente o todo em forma de espetáculo.185
Segundo Le MOUÊL, nesta "sociedade de aparências" o manager nada
mais é do que um "organizador de espetáculos", que apesar da abundância de
informação, inibe a comunicação.186 Busca-se incessantemente a mudança, para que
tudo fique como está, sem que sejam atacados os reais problemas. Assim é que o
princípio da eficiência transforma-se em mito; uma mera representação dentro de um
espetáculo maior, cujo título é neoliberalismo e o cenário, a pós-modemidade.

MOUÊL, Jacques Le. Op. cit., p. 59 [tradução livre].
MOUÊL, Jacques Le. Op. cit., p. 15.
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3.2

A eficiência como princípio constitucional de Direito Administrativo

No Brasil, a eficiência, mais que um princípio de Direito Administrativo, é
um princípio de Direito Constitucional, condicionante de toda a atividade
administrativa do Estado, inclusive a enquadrada como da ordem econômica
(constitucional ou não). Todavia, isso não implica que tal condicionamento se refira à
imposição de meros critérios econômicos, pois é muito mais larga sua natureza e
abrangência. Em uma divisão exclusivamente didática, Roberto DROMI e Carlos
MENEN separam em duas as espécies de atuação da eficiência: 1. na "organização
econômica", que seria destinada ao planejamento (imposição de metas), regulação (de
contratos e serviços), descentralização (privatização, competição e desmonopolização),
fiscalização, estabilização e promoção (fomento e investimento); e 2. na "organização
administrativa",

que

visaria

a

obtenção

de

uma

Administração

racional,

desburocratizada, moderna e não-legalista.1 Dicotomia esta que, embora interessante,
não é a terminologicamente mais adequada. Mais produtivo é ressaltar que o princípio
da eficiência não somente se aplica à organização (aspecto estático), como também à
própria atividade administrativa (aspecto dinâmico). Entretanto, mesmo utilizando-se a
distinção proposta, cabe salientar que por eficiência administrativa deve-se
compreender

não

só

a

chamada

organização

e

atividade

eminentemente

administrativas, como também, e muito, a econômica.
Por outro lado, em uma concepção abrangente, não seria correto falar em
"eficiência administrativa", mas sim em "eficiência de Estado", pois não se pode
acreditar que somente nas funções administrativas o Estado precisaria ser eficiente.2
1
MENEN, Carlos e DROMI, Roberto. El Estado hoy - integración, participación, solidariedad. 2 ed.,
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 46.
2
Parejo ALFONSO pondera que a afirmação política e social dos valores do Estado se dá
fundamentalmente sobre a vertente administrativa. Mas que é possível extrair da Constituição (no caso espanhol,
mas o exemplo é compatível com o sistema constitucional brasileiro) a imposição da eficiência ao Poder
Legislativo, quando impõe critérios de eficiência e economia na programação orçamentária; e também ao
Judiciário, quando estabelece o Direito Fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Cf.: ALFONSO, Luciano
Parejo. Eficacia y Administración - tres estúdios. Madrid: Instituto Nacional de Administración Publica, 1995,
p. 90.
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São, portanto, passíveis de submissão ao ideal de eficiência também as funções
judiciárias e legislativas (além daquelas de cunho propriamente governamental). Aliás,
a chamada crise do "aparelho" do Estado não retrata a am plitude da problemática, 3
que não é só brasileira, tendo seu berço na esfera internacional. A crise administrativa é
somente uma das manifestações de um fenômeno geopolítico, como descreve Diogo de
Figueiredo MOREIRA NETO: "as experiências internacionais têm todas um
denominador comum de fato: a crise do Estado. As várias doutrinas explicativas
chegaram depois, analisando todas as suas expressões - política, econômica e social que, fatalmente, terminam por desembocar numa crise administrativa."4 Segundo o
autor, a eficiência deve estar presente, através de sua racionalidade, tanto nas escolhas
públicas do "que fazer" (políticas) quanto as do "como fazer".5 É claro que o ideal de
eficiência não aparece somente por conta da crise do Estado, mais especificamente, uma
crise do Estado Providência, estando presente desde a fundação do Estado moderno,
quando se incorporou à esfera pública a noção iluminista de racionalização. Entretanto,
por questões ideológicas, como o sucesso do neoliberalismo, e por fenômenos sóciopolíticos, como a globalização, o problema fez-se pauta inexorável de discussão nas
sociedades contemporâneas.6
Pode-se concluir, então, que em uma interpretação abrangente, o referido
"mito da eficiência" liga-se não somente à ordem positiva institucional, mas a este
"espírito eficientista", que vem permeando todas as manifestações do Estado, bem
como a Constituição por completo. Afinal, como bem assevera Pierre BOURDIEU: "O
Estado não existe só como ente físico, mas também como mentalidade". 7 A partir desta
realidade, torna-se necessário um discurso de reação, que congregue outras idéias e
símbolos, mas que, notadamente, possua uma proposta jurídico-normativa.

3
Segundo Paulo MODESTO, “o Estado concretizado em estruturas burocráticas (Estado-aparato) é
atualmente muito menos significativo do que o Estado percebido em sua dimensão normativa e econômica”. Cf.:
MODESTO,
Paulo.
Notas
para
um
debate
sobre
o
princípio
da
eficiência.
In:
<http.//www.jus.com.br/doutrina/prefici3.html>. Acesso em: 26 dez. 2000.
4
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação gerencial da Administração Pública. Revista de
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 214, out.-dez., 1998, p. 39.
5
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação gerencial da Administração Pública. Op. cit., p.
40.
6
Sobre a influência do processo de globalização no desenvolvimento da exigência de eficiência
administrativa, ver: BARBOSA, Sandra Pires. Impacto da globalização sobre o princípio da eficiência. In: Revista
de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 224, abr./jun., 2001.
7
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - titicas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy
Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 47.
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Jamais poderá a eficiência sobrepor-se aos outros ideais presentes em
nosso sistema constitucional, como a democracia social. Aliás, deve ser frisado
repetidamente que não existe eficiência quando não há respeito aos direitos
fundamentais consagrados constitucionalmente, pois ela se descaracteriza separada do
seu locus de determinação. De acordo com a doutrina alemã, a eficiência consiste em
um "princípio constitucional pré-dado" (vorgegebenes Strukturprinzip der Verfassung),
mas, como bem destaca João Carlos S. G. LOUREIRO, tal construção teórica nem seria
necessária, pois para identificá-lo "basta lançar mão da cláusula do Estado Social".8 No
mesmo sentido, ressalta Paulo MODESTO:
E o Estado Social que não pode descuidar de agir com eficiência, justificando os
recursos que extrai da sociedade com resultados socialmente relevantes. Essas
exigências hoje não são mais percebidas em termos meramente políticos ou
econômicos. Foram positivadas, foram entronizadas no sistema jurídico,
juridicizaram-se como exigências do ordenamento nacional.8
Por outro lado, a mentalidade pós-modema congrega uma visão restritiva
do princípio da eficiência (de caráter economicista), que tende a acarretar, no tocante à
observação prática do princípio da eficiência administrativa, também uma concepção
equivocada, na qual a eficiência somente compreenderia a qualificação do serviço
público e do servidor. Esta, aliás, era a orientação embrionária do princípio, que na sua
primeira redação denominava-se "qualidade do serviço prestado", com a intenção de
qualificar o planejamento, a execução e o controle das atividades do serviço público,
conforme descreve Cláudia Fernanda de Oliveira PEREIRA.10 Todavia, esta formulação
não vingou e o ideal genérico de eficiência acabou prevalecendo, embora, para alguns,
como se fosse um mero equivalente ao projeto de "qualidade total",11 característico da
iniciativa privada deste último quartel de século.12

8
LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. O procedimento administrativo entre eficiência e a garantia
dos particulares - algumas considerações. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 133.
9
MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit.9p. 1.
10
Em redação anterior, quando do trâmite legislativo da Emenda Constitucional n° 19/98, o princípio da
eficiência era denominado da “qualidade do serviço prestado”. Em assim sendo, segundo a autora, voltava-se à
proteção dos usuários dos serviços públicos. No próprio substitutivo que promoveu tal agregação, assim justificava
o autor: “deverá servir como balizamento para o planejamento, a execução e o controle das atividades
desenvolvidas pelo serviço público em geral, alcançando mesmo aqueles prestados por meio de concessão,
permissão ou autorização”. Cf.: PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. Reforma Administrativa: o Estado, o
serviço público e o servidor. 2 ed., Brasília: Brasília Jurídica, 1998, p. 111.
11
Além do já referido, muito se poderia falar sobre a onipresente exigência de “qualidade total”, tão
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Aliás, o que mais impressiona é que os cientistas da Administração,
notadamente aqueles que se envolveram no planejamento da reforma do Estado,
acreditam que a exigência de eficiência é uma novidade importada da iniciativa
privada, quando a realidade é absolutamente oposta. Somente na Administração
Pública, mesmo que implicitamente, há a obrigatoriedade legal de eficiência, ainda que,
ao revés do sistema jurídico, não se tenha conseguido eficácia social da norma. Na
esfera privada, a eficiência é uma opção apresentada ao alvedrio do empreendedor, que
pode, se quiser, ser ineficiente e até mesmo perdulário. Isso jamais poderia ocorrer na
Administração Pública, desde que predominou o modelo republicano e democrático de
Estado.
Uma mentalidade que ultrapasse as fronteiras economicistas é apropriada
para contemplar a verdadeira natureza jurídica do princípio constitucional da eficiência
administrativa, que se refere às funções administrativas do Estado, incluindo as
referentes à sua atuação na esfera econômica, mas que não se restringem só aos serviços
públicos. O ambígüo conteúdo terminológico inerente à expressão "eficiência", que
torna complexa a delimitação do princípio, não é justificativa para a negação de sua
normatividade jurídica. Até porque, a dificuldade de precisão terminológica, conceituai
e empírica não se refere somente à questão da eficiência, pois estende-se a todo o
Direito Administrativo, cuja crise, segundo Lafayete PONDÉ, "sempre estará centrada
nas questões relativas à definição das categorias fundamentais e delimitação de seu
campo de atuação".13

propalada na atualidade. Para não se alongar muito no assunto, remete-se a melhores pesquisas, entre outros a:
ESTEBAN, Teodoro González. La administración por calidad total y la administración publica. In: Seminário
Regional “ Los desafios de las Administraciones Públicas frente a la integración regional. Montevideu:
Oficina Nacional dei Servicio Civil da Presidência da República Oriental do Uruguai, 1997.
12
Nesse sentido, Egon Bockmann MOREIRA afirma: “consideramos que não há crítica positiva a ser feita,
no âmbito estritamente politico-jurídico. É um despropósito a transposição de parâmetro da administração
gerencial privada competitiva, elevando-se, sem mais, à condição de princípio constitucional da Administração
Pública”. Todavia, bem se sabe que o princípio da eficiência não é, nem nunca foi, “parâmetro da administração
pública gerencial privada”, não passando tal prerrogativa neoliberal de um mito, infelizmente muito arraigado,
como comprova a contundência do autor (que, logo depois, acaba sendo bastante amainada, quando MOREIRA
propugna por uma “interpretação proveitosa” do princípio). Cf.: MOREIRA, Egon Bockmann. Processo
Administrativo e eficiência. In: SUNDFELD, Carlos Ari e MUNOZ, Guillermo Andrés (Coord.). As leis de
processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 326.
13
PONDÉ, Lafayete. A doutrina e a jurisprudência na elaboração do Direito Administrativo. Revista de
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3.2.1 A natureza jurídica do princípio da eficiência administrativa
Assevera J. Guimarães MENEGALE, que visa a Administração "à
realização prática de fins do Estado, no prover a suas próprias necessidades e às da
coletividade, que o Estado representa. Para isso, tem que ordenar os meios de que
dispõe e utilizá-los convenientemente". Complementa o autor que nesta tarefa
aglutinam-se dois elementos fundamentais: o econômico e o jurídico. A função do
Direito Administrativo, nesta perspectiva, é justamente demonstrar que não pode a
Administração Pública escapar à regulação por normas jurídicas, ou seja, "pôr em
evidência o limite jurídico à ordenação e utilização dos meios econômicos".14 Vital
MOREIRA tece suas considerações na mesma linha de raciocínio, ou seja, propondo
que as categorias econômicas são condicionadas pela ordem jurídica:
... ainda mais importante é o facto de as categorias econômicas terem entrado a
fazer parte constitutiva das categorias jurídicas. Com efeito, no modelo clássico o
único sujeito jurídico era o indivíduo, tout court. Hoje esse indivíduo abstracto
entra qualificado (como empresário, como trabalhador), daí advindo certos
efeitos jurídicos, precisamente por essa qualificação econômica. A ordem jurídica
da economia é uma ordem jurídica de categoria: os seus sujeitos surgem
qualificados pelo lugar (: função) que ocupam na vida econômica (: produção e
distribuição). De igual forma, o objecto deis relações jurídicas no modelo clássico
era a coisa, sem mais. Hoje também a coisa entra qualificada: como empresa,
como meio de produção, como bem de consumo, etc.15
Devido a uma grande influência da teorização econômica de Vilfrido
PARETO, a eficiência dificilmente consegue livrar-se do seu pejo economicista.16 Mas é
um duplo equívoco asseverar que a eficiência é um conceito exclusivamente econômico.
Primeiro, porque sua etimologia é independente de qualquer conotação intrinsicamente
econômica (no sentido moderno do termo, ou seja, com denotação plutocrática),
referindo-se exclusivamente a uma atividade racional, destinada a encontrar os
melhores meios para a obtenção otimizada dos fins almejados. Segundo, porque, ainda
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 196, abr.-jun., 1994, p. 196.
14
MENEGALE, J. Guimarães. Direito Administrativo e Ciência da Administração. 2 ed., Rio de Janeiro:
Borsoi, v. 1, 1950, p. 7-9.
13
MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3 ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 89.
16
O famoso ponto de equilíbrio denominado “ótimo de pareto” implicava a imposição de limites à
possibilidade de utilidade. O modelo pauta-se na existência de um plano abstrato de atribuições dos recursos
disponíveis no sistema econômico enfocado. Na medida em que for promovida a máxima satisfação das
necessidades de uma pessoa sem redução da satisfação de outra, incrementa-se a eficiência até o grau ótimo, que se
apresenta quando este progresso não for mais possível. Sobre o assunto conforir: ALFONSO, Luciano Parejo.
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que fosse um conceito intrínseca,, exclusiva, e inafastavelmente econômico, perderia tal
significação ao ser absorvido e condicionado pela ordem jurídica. No Direito, a
eficiência assume uma caracterização inexoravelmente particular, como bem sintetiza
Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO:
A "eficiência" para o tecnocrata tem sentido mais restrito que a eficiência
juspolitica: para aquele, basta o atingimento ótimo dos objetivos a que
imediatamente se propõe o agir do Estado. Para o Direito e para a Política a
eficiência tem mais duas dimensões: a legalidade - conformar-se externamente à
lei - e a legitimidade - atender ao interesse público.17
Não é possível concordar, portanto, com Egon Bockmann MOREIRA,
quando afirma que a eficiência não é princípio jurídico, "muito menos poderia ser
alçado à condição de norma constitucional".18 Até porque seria questionável se existe
algum

princípio

que

nasce

como

eminentemente

jurídico,

ontologicamente

considerado. Por exemplo, o princípio democrático tem clara essência política; o
princípio da moralidade, essência ética; e, notadamente, o princípio da justiça, nasce
como um instrumento de tutela privada (caráter social). No âmago da questão, talvez
somente sobrasse o princípio da legalidade. Sendo assim, não parece plausível o
argumento de que eficiência é um ente metajurídico, como os outros princípios também
não o são. Paulo MODESTO sintetiza bem este entendimento:
O termo eficiência não é privativo de nenhuma ciência; é um termo da língua
natural, apropriado pelo legislador em sua acepção comum ou com sentido
técnico próprio. São os juristas, como agentes ativos no processo de construção
do sentido dos signos jurídicos, os responsáveis diretos pela exploração do
conteúdo jurídico desse princípio no contexto do ordenamento normativo
nacional.19
Como afirma Odete MEDAUAR, "a eficiência é princípio que norteia toda
a atuação da Administração Pública", impondo, entre outras exigências, a de rapidez e
precisão, contrapondo-se à lentidão, ao descaso, à negligência, à omissão.20 Estas

Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 93.
17
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade - novas reflexões sobre os
limites e controle da discricionariedade. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 29.
18
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo - princípios constitucionais e a Lei 9.784/99.
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 124.
19
MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit., p. 2.
20
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.
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imposições, todavia, não são mero aconselhamento ao agente administrativo,
possuindo clara natureza jurídica. Aliás, não é recente a afirmação do caráter jurídico
das regras de Administração Pública, cabendo a Santi ROMANO tal reconhecimento.21
Não se discorda de Celso A. Bandeira de MELLO, de que a eficiência é de "difícil
controle ao lume do direito".22 Todavia, a dificuldade de controle não implica ausência
de juridicidade. Seu caráter jurídico já podia ser identificado antes mesmo de sua
expressão na Constituição Federal de 1988; em constando de forma explícita, reforça-se
a sua característica de norma jurídica,23 nos termos em que é conceituada por Luís
Roberto BARROSO:
As normas jurídicas têm, por si mesmas, uma eficácia 'racional ou intelectual',
por tutelarem usualmente valores que têm ascendência no espírito dos homens.
Quando, todavia, deixa de ocorrer a submissão da vontade individual ao
comando normativo, a ordem jurídica aciona um mecanismo de sanção,
promovendo, por via coercitiva, a obediência a seus postulados. 24
Segundo Luis Ortega ÁLVAREZ, o caráter jurídico das regras de
organização se manifestou óbvio quando verificado que estas eram, inclusive,
pressuposto das próprias normas, na medida em que delimitavam a atuação da pessoa
jurídica de direito público. São normas de administração pública, como o princípio da
eficiência, que determinam a capacidade jurídica de atuar do agente administrativo e
ordenam o processo de manifestação da vontade institucional dos entes. Ademais, é a
partir de tais normas que derivam e são reconhecidas as garantias para os afetados pela
atuação administrativa.25 Sendo assim, o princípio da eficiência possui as mesmas
funções que os demais princípios constitucionais, e que, de acordo com Odete
MEDAUAR:
152.
21
Apud, ÁLVAREZ, Luis Ortega. Teoria de la organización y la gestión administrativa. In: ALFONSO,
Luciano Parejo, JIMÉNEZ-BLANCO, A. e ÁLVAREZ, Luis Ortega: Manual de Derecho Administrativo. 4 ed.,
Barcelona: Ariel, v.l, 1998, p. 219.
22
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed., São Paulo: Malheiros,
2001, p. 75.
23
De acordo com Paulo MODESTO, não é possível “recusar a positividade, a operatividade e a validade
jurídica do princípio da eficiência sob o argumento de que o seu conceito foi tradicionalmente desenvolvido pela
sociologia e pelas ciências econômicas. Todos sabemos que os princípios jurídicos são normas, prescrições,
dirigem-se a incidir sobre a realidade, referindo sempre algum conteúdo impositivo. Cf.: MODESTO, Paulo. Notas
para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit., p. 2.
24
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1999,
p. 240.
25
ÁLVAREZ, Luis Ortega. Op. cit., p. 219.
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... revestem-se de função positiva ao se considerar a influência que exercem na
elaboração de normas e decisões sucessivas, na atividade de interpretação e
integração do direito; (...) sua função negativa significa a rejeição de valores e
normas que os contrariem.26
A linha principiológica da eficiência vem, segundo MOREIRA NETO,
propiciar e facilitar "a ação concertada de entes públicos, integrando e potencializando,
nos pactos de cooperação administrativos".27Mais que isso, propicia o condicionamento
de toda a legislação infraconstitucional, que passa a ter mais um princípio delineador,
que é próprio do sistema jurídico-constitucional brasileiro. Na medida em que a
eficiência pode assumir diferentes dimensões dependendo das peculiaridades de cada
sistema jurídico, não se pode querer importar o conceito nos moldes exatos em que é
entendido no Direito Comparado. A partir desta perspectiva, é possível ver com bons
olhos a sua constitucionalização, que, segundo parte da doutrina, seria desnecessária e
inútil.28Jessé Torres PEREIRA JUNIOR, por exemplo, assevera que no concernente "ao
arrolamento da eficiência entre os princípios reitores da atividade administrativa
estatal, só se pode compreender como uma figura de estilo, um reforço de linguagem
para enfatizar o que é inerente à Administração Pública e dela é reclamado pelos
administrados, justificadamente."29 Impossível aceitar que o ordenamento positivo se
compadeça com meras "figuras de estilo", de caráter estético ou moral. Não que a mera
positivação implique uma resolução da problemática, mas já possibilita, no mínimo, um
ponto de partida normativo expresso, principalmente quando a prescrição se dá no
nível constitucional. Nesse sentido, sintetiza de forma clara Simone GOYARD-FABRE:
As regras jurídicas do estado não são preceitos morais que obrigam em
consciência, in foro interno; são máximas reguladoras que impõem aos cidadãos,
in foro externo, uma coerção legal adequada, em caso de falta, de uma escala de
sanções. Segue-se que o Estado, na medida em que é juridicamente organizado,
está sob o signo da legalidade: implica um Poder que sua autoridade soberana
habilita a legislar e que, pela mediação do corpus das leis, se manifesta como uma
instituição de comando e de domínio.30
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. Op. cit., p. 145.
27
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação gerencial da Administração Pública. Op. cit., p.
49.
28
Como, por exemplo, assevera LOPES. Cf.: LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à reforma
administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
29
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Da reforma administrativa constitucional. Rio de Janeiro: Renovar,
2000, p. 41.
30
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito político moderno. Tradução de Irene
A. Patemot. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 321.
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Na sua redação original, a Constituição Federal de 1988 não reconheceu
expressamente o "princípio da eficiência administrativa", em que pese a presença de
algumas figuras afins, como a economicidade, prescrita no caput do artigo 70. Todavia,
a eficiência não é uma absoluta inovação da Emenda n° 19, de 4 de junho de 1998. Com
o advento do racionalismo administrativo característico da modernidade, a idéia de
eficiência sempre esteve presente na Teoria do Estado e na Ciência da Administração,
ainda que muito pouco dela se tenha tratado na doutrina, principalmente na do Direito
Administrativo (que, é bom lembrar, conquistou seu locus epistemológico muito
recentemente).31 Isso não implica uma irrelevância desta valorização normativa tardia;
ao contrário, espanta pelo atraso considerável da constitucionalização de um princípio,
que de tão óbvio, importantes administrativistas entendem que nem precisava denotarse expresso, como comenta Lucia Valle FIGUEIREDO: "é de se perquirir o que muda
com a inclusão do princípio da eficiência, pois ao que se infere, com segurança, à
Administração Pública sempre coube agir com eficiência em seus cometimentos".32
Cumpre rememorar, então, que a legislação infraconstitucional já
incorporara tal princípio implicitamente através do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro
de 1967, por vezes até mesmo citando-o em regras expressas, como as do artigo 26, III e
100.33 Atualmente, além de tal dispositivo, também podem ser encontradas outras
regras que concretizam o princípio, como a Lei Orgânica do Município de São Paulo34, a
Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos35 e a recente Lei Federal de
Procedimento Administrativo36.
A importância da eficiência como princípio jurídico e constitucional ainda
não está bem delimitada na jurisprudência brasileira, até por conta da sua novidade. Já

Sobre a sistematização e autonomia do Direito Administrativo ver: MENEGALE, J. Guimarães. Op. cit.
32
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 63.
33
“Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará assegurar,
essencialmente: I (...), II (..), III - A eficiência administrativa” e “Art. 100. Instaurar-se-á processo administrativo
para a demissão ou dispensa do servidor efetivo ou estável, comprovadamente ineficiente no desempenho dos
encargos que lhe competem ou desidioso no cumprimento de seus deveres.”
34
De 04 de abril de 1990, cujo artigo 123 prescreve: “ao usuário fica garantido serviço público compatível
com sua dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto e
segurança, sem distinção de qualquer espécie”.
35
Lei 8.987/95, cujo parágrafo 1° do artigo 6° aponta como serviço adequado aquele “que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
e modicidade das tarifas”.
36
Lei 9784/99, cujo artigo 2° assim prescreve: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
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no Direito Comparado,37 há farta referência,38 ainda que em sentido contrário ao seu
caráter jurídico, como é a doutrina contundente de Garrido FALLA.39Todavia, acreditase que a trilha a ser seguida não poderá ser outra que não a já reconhecida pelo
Tribunal Constitucional Espanhol, que, segundo ÁLVAREZ, interpretou a eficiência
como "un verdadero principio jurídico que tiene como consecuencia el senalar a la
Administración un deber positivo de actuación de acuerdo con sus exigencias". 40 Neste
sentido, é oportuna a ponderação da professora Alice Gonzales BORGES:
Cabe destacar, inidalmente, a oportunidade da inclusão do princípio da
eficiência no caput do art. 37 da Constituição, à semelhança do que fez o art. 103
da Constituição espanhola. Este princípio, que marca a tônica da Administração
Gerencial, sempre foi entendido por Celso Antônio com o nome de 'boa
administração', como necessariamente implícito em toda a Constituição. Sua
inserção explícita e destacada no pórtico do capítulo da Carta dedicado à
Administração Pública, será rica de conseqüências jurídicas..." «
A eficiência como princípio administrativo expresso tem a função de
reforçar as preocupações da Administração, incrementando a mera reflexão estática
sobre o adequado uso das suas prerrogativas. ÁLVAREZ elenca três conseqüências
básicas do princípio: 1. a incrementação da avaliação dos fins públicos que introduzem
Na pesquisa de Alexandre de MORAIS, acredita-se a título de curiosidade, pode-se observar a positivação
constitucional do princípio da eficiência nas Constituições da República das Filipinas (Art. IX, B, seção 3: “a
Comissão do Serviço Público, na qualidade de órgão central do Governo encarregado do funcionalismo público,
estabelecerá um plano de carreira e adotará medidas destinadas a promover a disposição de ânimo, a eficiência, a
integridade, a pronta colaboração, o dinamismo e a cortesia no serviço público”); da República de Cuba (Art. 66, c:
“cada órgão estatal desenvolve amplamente, dentro dos limites de sua competência, a iniciativa dirigida ao
aproveitamento dos recursos e possibilidades locais e à incorporação das organizações sociais e da massa à sua
atividade”; e da República do Suriname (art. 122). Cf.: MORAIS, Alexandre de. Reforma Administrativa Emenda Constitucional n° 19/98.2 ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 26-27.
38
Como pode ser observado pelo interessante levantamento de Egon B. MOREIRA, que analisa o
entendimento a respeito do princípio nos ordenamentos espanhol, italiano e português. Para maiores detalhes,
conferir: MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo - princípios constitucionais e a lei 9.784/99.
Op. cit., p. 128-128.
39
Uma interessante síntese do pensamento de Garrido FALLA sobre o assunto pode ser observada em:
RICO, Manuel Alvarez. Princípios constitucionaies de organización de las administraciones públicas. 2 ed.,
Madrid: Dykinson, 1997, p. 166 e ss.
40
ÁLVAREZ, Luís Ortega. Op. cit., p. 228. Segundo ALFONSO, a jurisprudência espanhola entendeu que a
eficiência tem um conteúdo constitucional indissociável que afirma: a) um particular regime jurídico para os
serviços públicos; b) uma específica organização interna da administração; c) o âmbito de relações
interadministrativas; d) a existência de um dever para o agir administrativo. Portanto, a indeterminação jurídica de
seu conteúdo não impediria, segundo a jurisprudência, uma extração direta de conseqüências jurídicas,
notadamente, em razão da utilização do princípio como critério interpretativo e como justificador de decisões
administrativas ou distribuição (e exercício) de competências. Cf.: ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y
Administración - tres estúdios. Op. cit, p. 103-104.
41
BORGES, Alice Gonzales. A implantação da administração pública gerencial na Emenda Constitucional
n° 19/98. In: Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, fevereiro, 1999, p. 90.
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as normas e os meios disponíveis à organização encarregada de sua satisfação; 2. a
configuração de mais um critério jurídico para análise ponderada das possíveis
contradições entre os distintos fins públicos na sua aplicação tópica; e 3. a melhor
delimitação do exame da adequada distribuição dos meios disponíveis pelo poder
público entre as distintas organizações à sua responsabilidade, em função da
valorização dos fins e objetivos públicos atribuídos a todas elas.42
Cumpre, ainda, destacar que a ontologia do princípio da eficiência é
necessariamente compreensiva, pois não se pode afirmar que um ato é eficiente, ainda
que cumpridor de todos os critérios básicos a si inerentes, se ilegal, imoral,
irregularmente pessoal ou sigiloso.43 Quando se entende que a eficiência deve abranger
a análise dos meios e dos resultados, não significa que somente devem ser considerados
a celeridade, a prestabilidade, a racionalidade e a economicidade, ou quaisquer dos
critérios metajurídicos propostos pela doutrina especializada. Assim como uma afronta
à moralidade, à impessoalidade ou à publicidade necessariamente implica uma
ilegalidade (que acaba por compreender um megaprincípio) a eficiência não pode ser
analisada de forma isolada.44 O que não implica que, em casos específicos, seja possível
identificar ações administrativas formalmente corretas que não coadunam com a
eficiência, e, por este motivo, devem ser reformadas.45 Nesta linha de raciocínio, Michel
PINHEIRO tece adequada síntese da conotação jurídica do princípio da eficiência:

42
ÀLVAREZ, Luis Ortega. Op. cit., p. 228.
43
Nesse sentido, MOREIRA afirma: “Daí por que o princípio constitucional da eficiência pode ser
compreendido como a necessidade de o ato administrativo atingir e produzir o efeito útil ou adequado, tal como
previsto em lei, de forma transparente, moral ou impessoal. É o cumprimento da finalidade normativa, adequada a
gerar os efeitos esperados pelo ordenamento. Trata-se do contraste entre os resultados atribuíveis à ação
administrativa em vista das previsões normativas; relação entre o concretamente realizado e a perspectiva ideal da
atividade administrativa.” C£: MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: princípios
constitucionais e a Lei 9. 784/99. Op. cit., p. 141.
44
Nesse sentido, afirma MODESTO: “Em verdade, ao contrário de contrastar com o princípio da legalidade,
ou legitimar sua atenuação, poiso que o princípio da eficiência pode ser percebido como componente da própria
legalidade, percebida sob um ângulo material, e não apenas formal.” Cf.: MODESTO, Paulo. Notas para um
debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit., p. 4.
45
Cabe uma alusão a dois exemplos desta hipótese. No primeiro, dois policiais não foram aprovados no
malfadado “teste psicotécnico”, quando de seu concurso público, mas foram nomeados por força de medida liminar
em mandado de segurança. Foram aprovados em todas as outras provas, inclusive na escola de formação, com
excelentes resultados. Laboraram três anos e perderam a ação no mérito, embora a jurisprudência fosse
amplamente favorável ao pleito. Quando o ente administrativo foi comunicado, resistiu a exclusão dos servidores;
primeiro porque estes demonstraram-se ótimos profissionais em competência, disciplina e dedicação, com vários
elogios em suas fichas; segundo porque há carência de policiais; terceiro porque há interesse específico da chefia
imediata em mantê-los no projeto de segurança que vêm desenvolvendo. Solicitando respaldo jurídico para a
Procuradoria do Estado a fim de mantê-los nos quadros públicos, esta se mostrou irredutível no sentido de sua
exoneração. No segundo caso, ocorre que a legislação do Estado prevê prova de “datilografia” como última etapa
para o ingresso em cargo público. Todavia, é realizada prova de “digitação”, em computador, com previsão
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Pelo que se percebe, pretendeu-se, com a inclusão do dever de eficiência dentre
os princípios constitucionais aplicáveis às atividades da Administração Pública,
tomar induvidoso que a atuação do administrador, além de ater-se a parâmetros
de presteza, perfeição e rendimento, deverá se fazer nos exatos limites da lei,
sempre voltada para o alcance de uma finalidade pública e respeitados
parâmetros morais válidos e socialmente aceitáveis. E tudo isso mediante a
adoção de procedimentos transparentes e acessíveis ao público em geral.
Significa dizer que não bastará apenas atuar dentro da legalidade, mas que terse-á, ainda, necessariamente, que visar-se resultados positivos para o Serviço
Público e o atendimento satisfatório, tempestivo e eficaz das necessidades
coletivas.46
Por outro lado, isso não faz com que a eficiência perca a sua
especificidade. Uma concepção jurídica do princípio da eficiência refere-se, portanto, à
análise de todos os aspectos exclusivamente restritos à eficiência, no seu viés
economicista e sociológico, incrementada por caracteres eminentemente jurídicos. Do
resultado desta operação somatória é que nasce o princípio, que se qualifica ainda mais
pela sua natureza constitucional.
Os fins e os meios da atuação administrativa são aqueles fixados pelo
ordenamento, pois como salienta Vladimir da Rocha FRANÇA, "toda a ação
administrativa deve ser orientada para a concretização material e efetiva da finalidade
posta pela lei, segundo os cânones do regime jurídico administrativo".47 Isto ocorre
embora muitos deles careçam de clareza e de precisão, causando confusões em
decorrência de sua falta de racionalidade. Em decorrência deste fato, Luciano Parejo
ALFONSO assevera que a avaliação do princípio da eficiência (eficacia), implica a
promoção de um julgamento sobre a aplicação dos meios e consecução dos objetivos,
sendo que os critérios e medidas para realizar tal julgamento não têm um sentido
unívoco e concreto.48 É a Constituição, através de seus valores e princípios,
notadamente os impostos ao regime administrativo, que subsidiarão a concreta
expressa em edital, haja vista que a repartição pública em que as funções serão exercidas está totalmente
informatizada. Inconformado com a reprovação, um candidato requereu anulação administrativa da prova e a
conseguiu; com a determinação para sua nova realização, em máquina de escrever. Nestes dois exemplos, denotase clara a prevalência de um formalismo inadmissível em um sistema constitucional pautado pela eficiência e
razoabilidade dos atos administrativos. Por certo que em ambos os casos, era obrigatória a convalidação da
situação. Só a título de informação, o mais esdrúxulo é que, no segundo exemplo, a legislação foi alterada após o
concurso (mas antes da decisão de anulação), no sentido de ser permitida a prova de digitação. Resta, portanto, o
derradeiro controle jurisdicional, que deverá ser pautado pelo princípio da eficiência.
46
PINHEIRO, Michel. O princípio da eficiência na Administração Pública e o cidadão. In:
<http//www.jus.com.br/doutrina/prefici2.html>, Acesso em: 26 dez. 2000, p. 8.
47
FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na Constituição Federal. In: Revista de
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 220, abr./jun., 2000, p. 168.
48
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 90.
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avaliação jurídica da eficiência. Eficiência esta que, segundo ALFONSO, além de
princípio, é um "valor jurídico", pois autoriza uma valoração, um juízo, com
repercussões jurídicas sobre a atuação administrativa.49
Toma-se difícil compreender, neste contexto, a interpretação de Maurício
Antônio Ribeiro LOPES, que se opõe peremptoriamente ao caráter principiológico e
jurídico da eficiência administrativa, sob o estranho argumento de que "nada é eficiente
por princípio, mas por conseqüência".50 Como bem coloca FRANÇA, é jurídico porque
impõe um "dever": a boa administração.51 Afinal, é preciso ressaltar, a eficiência
administrativa na Constituição não é um princípio da Ciência da Administração, como
desejaram alguns de seus mentores,52 mas sim um

princípio de

"Direito

Administrativo".

3.2.2 O princípio da eficiência na práxis jurídico-administrativa
Definida a natureza jurídica que se pretende conferir ao princípio da
eficiência administrativa, ainda que não se esquecendo das outras possibilidades
interpretativas, deve ser estudada a sua aplicação na atuação administrativa. Sendo
coerente com um discurso enaltecedor de uma interpretação constitucional do
princípio, obviamente que, de pronto, denota-se descartada a hipótese de resumi-lo a
uma verificação econômica da relação custo-benefício. Já é notório que a ordem
jurídico-social posta na Constituição de 1988 impede tal interpretação.
Deve-se considerar, primeiramente, a peculiaridade ontológica do
princípio, que tem como ponto nuclear o ideal de que, nas palavras de Juarez FREITAS,
"o administrador público está obrigado a obrar tendo como parâmetro o ótimo".53
Obviamente este ótimo deve ser entendido no sentido mais abrangente possível, de

ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 100.
50
LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Op. cit., p. 108.
51
FRANÇA, Vladimir da Rocha. Op. cit., p. 170.
52
Como, por exemplo, Bresser PEREIRA e Cecília V. ARAGÃO. Cf.: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.
Reforma do Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. São
Paulo: Ed. 34, 1998, p. 17 e ss.; e ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Burocracia, eficiência e modelos de gestão
pública: um ensaio. In: Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP,ano 48, n° 03,set-dez, 1997, p. 105 e ss.
53
FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e osprincípios fundamentais. 2ed., São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 85.
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forma a representar um ideal de, "qualificação" estrutural e funcional.54 Mas, para não
se alongar muito na questão terminológica, cumpre salientar que englobam a eficiência
vários outros conceitos afins, tais como a eficácia, a efetividade, a racionalização, a
produtividade, a economicidade e a celeridade. E ainda, a eficiência compreende os já
tradicionais princípios do bom andamento e da boa administração, embora Celso
Antônio Bandeira de MELLO prefira o caminho inverso ao afirmar: "Finalmente, anotese que este princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já
superiormente tratado, de há muito, no Direito Italiano: o princípio da 'boa
administração'."55 O que não significa que a Administração seja uma mera "boa
executora", pois o ideal de eficiência ou boa administração representa a formalização
jurídica de um interesse público geral definido politicamente e que é retroalimentado
pela existência de uma estrutura pública organizacional.56
João Carlos S. G. LOUREIRO ressalva a importância da comparação entre
a eficiência e o princípio do bom andamento ou da boa organização (característico do
Direito italiano)57 e o da boa administração (como comumente expresso na doutrina
portuguesa), afirmando a sua distinção, pois o primeiro enfocaria tanto a organização
quanto a procedimentalização funcional, enquanto o segundo se restringiria a esta
última. Já na interpretação de Guido LANDI, Giusepe POTENZA e Vittorio ITALIA, o
bom andamento é representado pela imposição de controles à Administração (o
interno, para a avaliação orgânica e o externo, enfocado na gestão e nos resultados,
ligados à idéia de eficiência).58 A eficiência, portanto, ainda que um conceito
indeterminado, representaria um universo contido no princípio do bom andamento,
que, por ser mais amplo, compreenderia também o próprio bom senso na definição de
objetivos e na programação, além da busca pela maior responsabilização, coordenação
e especialização funcionais (questão estrutural).59
34
Nesse sentido, assevera Adilson DALLARI: “é certo que as necessidades a satisfazer são sempre maiores
que as disponibilidades, até porque o atendimento daquilo que é mais premente desperta ou aviva novas aspirações.
Não é possível fazer tudo, mas aquilo que for feito deve ser bem feito.” Cf.: DALLARI, Adilson Abreu.
Administração Pública no Estado de Direito. In: Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n°
5,1994, p. 39.
33
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit., p. 92.
36
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y administración - tres estúdios. Op. cit., p. 126.
37
Assim prescreve o artigo 97 da constituição italiana: “I pubblici uffici sono organizzati disponizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e Vimparzialità dell’amministrazione.”
58
LANDI, Guido, POTENZA, Giuseppe e ITALIA, Vittorio. Manuale di Diritto Amministrativo. 11 ed.,
Milão: Dott. A. Giuffrè, 1999.
39
Ênfase esta, na esfera organizacional, uma clara influência da doutrina norte-americana nodireito
italiano. Cf.: HARRIS, Joseph. Dinamica delia Pubblica Amministrazione nello Estato contemporâneo.
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Já a boa administração teria seu conceito muito mais centrado na busca de
resultados positivos (questão funcional), sendo, portanto, mais restrita (pelo menos de
acordo com esta perspectiva de análise, que, de certa forma, caminha em sentido
inverso à impressão terminológica). Para outros autores, como Luigi GALANTERIA e
Massimo STIPO, não há interesse nesta distinção, restando o "tradicional" princípio da
boa administração positivado na Constituição italiana como o princípio do bom
andamento, a fim de exigir que a ação da Administração estabeleça-se "segundo regras
que concretizam a eficiência, a economicidade, a simplicidade, a celeridade, o
rendimento, etc.".60 Na mesma linha, pode ser observada a doutrina espanhola,
conforme aponta Manuel Alvarez RICO, ao admitir a possibilidade de identificação de
eficiência e boa administração com o dever de adequação entre meios e fins
administrativos:
Este deber de adecuación de los médios a losfines supone, por outra parte, la exigencia de
conseguir un determinado standard de calidad en la acción y que ésta se produzca dentro
de un tiempo determinado (deber de puntwdidad), como elementos integrantes de la
acción administrativa, convirtiendo a eficacia en um requisito dei acto administrativo y
de la actividad administrativa en general. «
De qualquer forma, a tradição brasileira, inspirada de forma genérica na
doutrina européia, até mesmo antes da constitucionalização do princípio, assevera a
equivalência entre os três conceitos afins. Por exemplo, Diógenes GASPARINI, Hely
Lopes MEIRELLES,62 e Adilson Abreu DALLARI,63 há muito, estudavam o então o
"dever de eficiência" que, traduzido do princípio do bom andamento ou boa
administração, significa a realização rápida, responsável, maximizada, abrangente e
Bolonha: Zanichelli, 1957.
60
GALATERIA, Luigi e STIPO, Massimo. Manuale di Diritto Amministrativo. 2 ed., Torino: UTET,
1995, p. 230 [tradução livre]. Deve ser ressaltado que se optou por abordar o assunto pelo pensamento mais recente
do direito italiano. Todavia, para abordagens mais tradicionais, são muito citados na doutrina dois livros básicos,
de Antonio ANDREANI e de Guido FALZONE, sobre o princípio do bom andamento ou da boa administração.
Cf.: FALZONE, Guido. II dovere di buona amministrazione. Milão: Gnifrè, 1953; e ANDREANI, Antonio. II
principio costituzionale di buon andamento delia publica amministrazione. Padova: CEDAM, 1979.
61
RICO, Manuel Alvarez. Op. cit., 160.
62
Segundo o autor: “Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.” Cf.: MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 90.
63
Segundo o autor, “A atuação da Administração Pública deve ser dimensionada em função dos objetivos a
atingir. A configuração da estrutura administrativa deve ser determinada pelas possibilidades de uma atuação
concreta, permanente, generalizada e eficiente.” Cf.: DALLARI, Adilson Abreu. Op. cit., p. 39.
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perfeita da atividade, evitando-se gastos além dos necessários, dentro da adequada
estrutura institucional.64 Não poderia ser diferente, pois, como ressalta MODESTO: "o
exercício regular da função administrativa, numa democracia representativa, repele não
apenas o capricho e o arbítrio, mas também a negligência e a ineficiência, pois ambos,
violam os interesses tutelados na lei".65
Em síntese deste enfoque, deve ser esclarecido, a partir de J. Guimarães
MENEGALE, que existem duas acepções básicas para o termo "administração".
Primeiro, em um sentido lato, seria toda "atividade humana desenvolvida para
alcançar determinados fins"; atividade esta cujos meios, precisam ser regrados,
ordenados e encaminhados a um objetivo. Em outro sentido, a Administração é "a
atividade do Estado para realizar seus fins".66 O ideal de eficiência é, portanto, inato à
conotação dinâmica da "atividade" administrativa, como ação; como atuação ótima
(sem dúvida econômica, mas sobretudo jurídica). Mas, também no tocante específico da
"organização" administrativa faz-se presente, ou seja, no aspecto estático, de
estruturação legal. Nesse sentido, é claro Hely Lopes MEIRELLES:
Nesse campo estrutural e funcional do Estado atua o modemo Direito
Administrativo organizatório, auxiliado pelas contemporâneas técnicas de
administração, aquele estabelecendo o ordenamento jurídico dos órgãos, das
funções e dos agentes que irão desempenhá-las, e estas informando sobre o
modo mais eficiente e econômico de realizá-las em benefício da coletividade. (...)
Assim, embora sendo disciplinas diferentes, ambas devem coexistir em toda
organização estatal, autárquica, fundadonal e paraestatal, a fim de bem ordenar
os órgãos, distribuir, fixar as competências e capacitar os agentes para a
satisfatória prestação dos serviços públicos ou de interesse coletivo, objetivo final
e supremo do Estado em todos os setores do Governo e da Administração. 67
Em termos particulares de organização estrutural, o princípio da eficiência
pode ser subdividido em princípios específicos a fim de ser concretizado. Em meados
do século XX, na lição introdutória do Curso de Especialização em Ciência da
Administração da Universidade de Bolonha, o professor norte-americano Joseph P.
HARRIS ensinava que devem ser recordados princípios de organização ligados ao ideal
de eficiência e boa administração, dos quais é interessante apontar alguns, como: o
"princípio do escalonamento do pessoal" (que facilita a programação, a coordenação e a
64
65
66

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1993, p. 53.
MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit, p. 5.
MENEGALE, J. Guimarães. Op. cit., p. 41.
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especialização, a fim de "obter um resultado eficiente e uma máxima utilização do
pessoal e dos meios a disposição"); o "princípio da base funcional" (que afirma a
necessidade de estruturação da organização tendo em vista a função que ela se propõe
realizar); o "princípio da divisão das atividades consultivas e executivas" (pois a
atividade consultiva é de grande importância para a organização, nas atividades de
escutar, conciliar, assistir e opinar, sem que exista relação hierárquica com a executiva,
cujas funções são planejamento, controle, produção técnica, etc.); o "princípio da
unidade de comando" (deve-se saber exatamente de quem é a autoridade final de
comando, bem como a responsabilidade inerente ao exercício da função); o "princípio
da definição clara de funções" (que produz maior senso de unidade e maior
coordenação, pois uma organização eficiente requer clareza, precisão e boa definição de
atribuições); e, ainda, cabe mencionar o "princípio da especialização", (que implica
uma correta atribuição de funções a quem possa realizá-las da melhor forma, por ser
mais experto).68
Enfocando de forma contundente a atividade administrativa, embora
ultrapassando a mera qualificação dos serviços, Alexandre de MORAES propõe um
interessante plexo de oito características que podem ser atribuídas ao princípio da
eficiência. A primeira refere-se ao "direcionamento da atividade e dos serviços públicos
à efetividade do bem comum"; na medida em que a Constituição Federal prevê no
inciso IV do artigo 3o, como finalidade da República a promoção do "bem de todos",
sem discriminações, cabe ao legislador ordinário e ao intérprete concretizar o
mandamento. Conforme o autor, tem íntima ligação esta característica com o respeito
do princípio implícito do respeito ao interesse público.69 A segunda, é a
"imparcialidade", pois somente esta possibilita uma atuação independente de
interesses alheios aos inerentes ao exercício da função administrativa, expelindo
interferências indevidas, de cunho privado. A terceira, é a "neutralidade": o Estado
somente é eficiente se na resolução dos conflitos de interesse vedora igualmente e com
justiça as posições em "jogo". A quarta é a "transparência": "o princípio da eficiência
da administração pública pretende o combate à ineficiência formal, inclusive com
condutas positivas contra a prática de subornos, corrupção e tráfico de influência".70 A
67
68
69
70

MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 59.
HARRIS, Joseph P. Op. cit., p. 33 e ss.
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 30.
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 31.
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quinta afirma-se como a "participação e aproximação dos serviços públicos da
população", ou seja, coloca-se em prática o "princípio da gestão participativa", que é
decorrente direto da soberania popular e da democracia representativa, que são
princípios previstos no parágrafo único do artigo I o da Constituição.71 A sexta
característica é a "eficácia", que significa, na ótica do autor, a necessidade do
adimplemento pelos entes administrativos das finalidades que lhe são próprias,
impostas pela competência que lhes foi atribuída. A sétima é a "desburocratização",
que é entendida como a forma de evitar a burocracia enquanto "entidade substancial,
impessoal e hierarquizada, com interesses próprios, alheios à legitimação democrática,
divorciados dos interesses da população". E, finalmente, a oitava implica a "busca da
qualidade", que o autor define a partir da proposta da Secretaria Geral da Presidência
da República (Portaria n° 05, de 14 de novembro de 1991/Comitê Nacional da
Qualidade e Produtividade), ou seja, a partir da noção privatística de "qualidade
total".72
Das características que o autor propõe, as seis primeiras são fatalmente
imbricadas com o regime jurídico-administrativo imposto pelo sistema constitucional
brasileiro. As duas últimas, no entanto, carecem de uma reformulação, para adaptar-se
ao Direito Público. A desburocratização, em tese, não implica uma busca pela
eficiência, pois o regime burocrático é o eficiente por excelência. Dever-se-ia falar então,
em controle dos vícios da autonomização burocrática (e na realidade, é a isso que o
autor quer se referir). Já a busca pela implantação de programas de qualidade total é de
todo inconveniente, por incompatível com um regime formal, de principiologia
jurídica. A Administração deve encontrar meios próprios, que são particularmente
compatíveis para com a resolução de uma problemática que é inerente à organização
pública e que não se resolve pela adoção de mecanismos que foram construídos para
dirimir os problemas inerentes à ineficiência, ou falta de produtividade, do setor
privado.
O sistema constitucional brasileiro possui intensa regulamentação no
sentido de promoção da eficiência organizacional e funcional, e, embora o princípio
tenha aplicação genérica à toda estrutura e atuação administrativas (ou seja, é um
71
Esta característica implica, segundo o autor, na prática da “intervenção nos órgãos de gestão dos serviços
não apenas de profissionais burocratas, mas também de representantes das comunidades em que os serviços estão
inseridos (cogestão de serviços administrativos)”. Cf.: MOARES, Alexandre. Op. cit., p. 32.
72
MOARES, Alexandre. Op. cit., p. 34.

245

referencial para os dispositivos específicos), toma-se especialmente relevante no tocante
à prestação de serviços públicos e controle financeiro. A própria Emenda
Constitucional n° 19/98, além de incluir o princípio da eficiência no caput, o especificou
no tocante à prestação de serviços públicos no § 3o, inciso I, do artigo 37, ao prescrever
o direito de reclamação contra sua ineficiente prestação.73 Tal dispositivo vem em
complemento ao mandato constitucional já constante no artigo 175, § único, inciso IV,
que prevê a regulamentação em lei da obrigação de ser mantido o "serviço adequado".
Interessante observar que no caso da segurança pública, há menção constitucional
específica no § 7o do artigo 144, quando dispõe-se que: "a lei disciplinará a organização
e o fúncionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a
garantir a eficiência de suas atividades".
Há muito a doutrina vem afirmando que em correspondência ao dever de
boa Administração cabe um direito de reclamar do cidadão, como sintetiza Adilson
DALLARI ao ponderar que "desse dever da Administração emerge para o cidadão o
direito de exigir eficiência, presteza, qualidade, podendo e devendo reclamar quando
isso não estiver ocorrendo".74 A melhor regulação do direito de reclamar decorreu de
uma declaração constitucional expressa do direito de "participação do usuário", ainda
que o texto se utilize de termos inapropriados, pois, talvez, melhor seria ter dito
"controle social dos cidadãos". Nesse sentido, Carlos Ayres BRITTO defende a clara
distinção entre participação popular, que seria expressão do poder político decorrente
do exercício da democracia participativa, e controle social do poder, que é expressão de
um direito público subjetivo (pela ausência, no caso, de caráter normante).75
De qualquer forma, independentemente da terminologia, este direito
público subjetivo ao controle, segundo Vladimir da Rocha FRANÇA, "tem forte ligação
como princípio da eficiência, constituindo sua instituição, e as garantias constitucionais
nele inspiradas, um grande instrumental jurídico para a concretização normativa da
eficiência".76 Todavia, para que realmente este direito se efetive, principalmente no
tocante à real possibilidade de não somente o cidadão reclamar, denunciar, ou mesmo
73
Cumpre salientar que já havia disposição constitucional genérica anterior à Emenda, que apenas
modificou a redação, incrementando-a. Assim dispunha o texto original, contido no § 3° do artigo 37: “As
reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.”
74
E continua: “Não pode a autoridade molestar-se com reclamações, nem, muito menos, punir quem
reclama”. Cf.: DALLARI, Adilson Abreu. Op. cit., p. 39.
75
BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre controle social do poder e participação popular. In: Revista de
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 189, jul./set., 1992, p. 114 e ss.
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se informar, mas ter um pronto atendimento às suas preocupações, deve ser afastada a
perspectiva reducionista da proposta gerencial, reinterpretando-se os dispositivos, a
partir da principiologia do constitucionalismo social. Neste sentido, são as
preocupações de Adriana da C. Ricardo SCHIER:
Resta discutir, contudo, se a adoção de tais mecanismos de controle apresenta-se
como uma garantia de democracia e eficiência na prestação dos serviços
públicos, seja porque há quem discuta sobre a efetividade ou eficácia do direito
de reclamação, por exemplo, seja porque há necessidade, no Brasil, da
construção de uma cultura participativa, até hoje sufocada pelas experiências
autoritárias. Ademais, o próprio âmbito subjetivo do direito de reclamação entra
em debate com a adoção [pela proposta gerencial incutida no texto
constitucional] do conceito de usuário.77
Quem sabe, uma das maneiras de conferir maior efetividade ao direito de
controle como instrumento de eficiência da Administração, especialmente no
concernente à prestação de serviços, é revitalizar a figura do ouvidor, que foi
completamente desprestigiada pelo gerencialismo. Há muito este é o entendimento de
Regina Macedo Nery FERRARI, que advoga ser o ombudsman, "um eficiente
instrumento de participação cidadã visando proteger os valores básicos da própria
democracia expressos em direitos essenciais à pessoa humana".78 Na esfera
internacional, são profícuos os exemplos bem sucedidos do instituto, embora ele se
apresente com distintas feições, como, por exemplo, o defensor dei pneblo espanhol.79 No
mais, sempre podem ser lembradas outras possibilidades constitucionais de
fiscalização, como, por exemplo,

a proposição de ação popular (artigo 5o, inciso

LXXIII), a denúncia de irregularidades perante o Tribunal de Contas de União (artigo
74, § 2o) e o questionamento da legitimidade das contas do município (artigo 31, § 3o).80

FRANÇA, Vladimir da Rocha. Op. cit., p. 172.
77
SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. O direito de reclamação da administração burocrática à
gerencial. Curitiba, 2001. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Setor deCiência Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná, p. 173.
78
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Elementos de Direito Municipal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993, p. 23.
79
Sobre o assunto, ver: RICO, Manuel Alvarez. Op. cit., p. 197 e ss.
80
Art. 5°, LXXIII - “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência; Art. 74, § 2° - “Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na
forma da lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas da União”; Art. 31, § 3° - “As contas fios
Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, parao exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.”
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A Administração gerencial tem um discurso apologético consistente, que,
todavia, tende a esconder suas reais motivações. Sob a justificativa de racionalização do
serviço público, são tomadas atitudes absolutamente tópicas, pragmáticas, que ao invés
de estratégias, consistem em táticas sem o menor respaldo estrutural. Exemplo destas
táticas são os programas de demissão voluntária desenvolvidos largamente após o
advento da mentalidade neoliberal na Administração Pública Brasileira. Sobre o
assunto, merecem referência FREITAS JUNIOR, RUSSO FILHO e MASCHIETTO, ao
aduzirem:
De qualquer modo, essa enorme diversidade, quer sob o prisma jurídico, quer
sob o administrativo, parece indiciária do profundo vazio programático e da
absoluta falta de políticas públicas racionalmente sustentadas, destinadas à
gestão de recursos humanos no âmbito do setor público. Por sinal, resta sempre
a sensação de que, em realidade, ditos Programas de Desligamento Voluntário
obedecem mais ao propósito casuístico de singela redução do número de
empregados; sem que dita redução seja justificada por políticas de médio e longo
prazo concertadas em função de projetos relativamente acabados e
racionalmente articulados de gestão de recursos humanos.81
O gerencialismo procura a todo tempo elencar metas a serem cumpridas,
porém, sempre mediante o sacrifício do servidor. Os meios disponíveis para a
realização das atividades são cada vez mais escassos; seja pela redução dos recursos
para investimento (a até mesmo manutenção); seja pela redução constante de sua
remuneração; seja, até mesmo, pela política de desprestígio da função pública, que não
se consegue disfarçar, principalmente com a política de terceirizações (entre outros
motivos, sempre justificadas pela ineficiência do quadro permanente). Todavia, apesar
de toda a complexidade da questão, a culpa é sempre subjetivada na figura do
servidor. Cabe aqui o desabafo do professor José Carlos ABRAÃO: "De que vale
constituir o servidor público em 'bode expiatório' das mazelas que infelicitam o País?
Como profissionalizar uma classe perseguida, acintosamente, pretendendo-se reduzi-la
a uma subalternidade que só interessa ao partido político dominante?" 82 É realmente
problemático, o que toma ainda mais difícil a busca pela eficiência do serviço,
notadamente no aspecto da estruturação organizatória.
81
FREITAS JUNIOR, Antônio Rodrigues; RUSSO FILHO, Antônio; e MASCHIETTO, Mário Sérgio.
Administração pública e racionalidade gerencial: programas de desligamento voluntário, características e efeitos
alcançados. In: Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, setembro, 1998, p. 567.
82
ABRAÃO, José Carlos. Princípio da eficiência. In: Informativo Licitações e Contratos. Curitiba: Zénite,
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Segundo MORAES, deve-se garantir maior eficiência através da adoção de
um procedimento transparente e isento na "indicação, nomeação e manutenção de
cargos e funções públicas, exigindo-se, portanto, a observância tão-somente de fatores
objetivos, como mérito funcional e competência" com o objetivo de vislumbrar "a
qualificação da prestação de serviços, e, por conseqüência, afastar-se qualquer
favorecimento ou discriminação".83 Para tanto, ressalta Diogo de F. MOREIRA NETO,
que

intimamente ligado

ao princípio

da

eficiência está

o

"princípio

da

profissionalização". Segundo o autor, a administração deve ser cada vez mais exigente
no tocante ao aprimoramento do conhecimento técnico específico dos seus agentes, bem
como não deve ser "constrangida a atuar com recursos humanos de qualificação
inferior aos das entidades da sociedade".84
No entanto, muito mais preocupado do que com a profissionalização do
servidor como mecanismo de qualificação do serviço público, o gerencialismo tem
como escopo a redução do número de servidores, notadamente através da quebra da
garantia de estabilidade.85 Interessante observar que a primeira justificativa que se
busca é a de ineficiência (embora os reais motivos sejam o equilíbrio orçamentário86 e a
tentativa de fuga do regime jurídico administrativo). Assim, mediante a reforma
produzida pela Emenda n° 19/98, foi alterado o artigo 41, caput e parágrafo I o, da
Constituição87 pàra a inclusão de "nova" possibilidade de perda do cargo por
servidores estáveis: a insuficiência de

desempenho.88 Obviamente, conforme

n °6 4 ,1999, p. 445.
83
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 32.
84
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Apontamentos sobre a reforma administrativa. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 29.
85
Exemplo deste fato é o atraso na produção legislativa no tocante ao cumprimento do disposto no parágrafo
7° do artigo 40 da Constituição (com redação dada pela EC n° 19/98), que dispõe: “Lei da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia
com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.”
86
Objetivo este que justificou expressamente a modificação do texto constitucional pela EC n° 19/98, a fim
de possibilitar a exoneração de servidores estáveis, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 169 da
Constituição Federal.
87
“Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público. § Io - O servidor público estável perderá o cargo: I - (...); II (...); III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.”
88
Na realidade, a “insuficiência de desempenho” é fetor intimamente ligado, senão coincidente, com o
instituto da “desídia”, na medida em que a feita continuada deve ser grave o suficiente para justificar a exoneração
(demissão) do servidor. E em assim sendo, pelo menos em nível federal, já podia ser auferida em processo
administrativo mesmo antes da reforma, por determinação infraconstitucional (artigo 117, XV, da Lei 8.112/90).
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admoestam

vários

autores,

"tal

matéria

inequivocadamente

depende

de

regulamentação infraconstitucional", na medida em que se torna necessário "que essa
legislação observe as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como que
assegure ao servidor público critérios objetivos e claros para aferir a eficiência de sua
conduta funcional".89 A todo tempo, assevera-se que há um número excessivo de
servidores. Todavia, segundo levantamento realizado por Michel PINHEIRO no início
da década de 90, "a desprofissionalização do pessoal, a desorganização e a má
distribuição interna" são os reais fatores impeditivos da qualidade e produtividade do
serviço público." 90 Como se vê, quanto mais se reflete e se pesquisa sobre o assunto,
mais são destruídos os mitos a ele inerentes.
Interessante notar que um dos instrumentos de caráter simbólico adotados
para a qualificação do servidor foi a positivação constitucional, também promovida
pela Emenda n° 19/98, das "escolas de governo" (artigo 39, §2°). Primeiramente cabe
salientar que a nomenclatura é equivocada. Não que fosse desinteressante a idéia de
uma escola que ensinasse os políticos como governar. Talvez aí estivesse tuna
verdadeira solução para o problema da ineficiência do Estado. Mas por certo a norma
não quis a estes referir-se, mas aos servidores públicos, que, então, deveriam freqüentar
as "Escolas de Administração Pública". Também, infelizmente, tal dispositivo ainda
carece de maior efetividade.91
Cabe rememorar que o artigo 70 da Constituição Federal estabelecia em
seu caput, mesmo antes da Reforma Administrativa, que compete ao Congresso
Nacional o controle de eficiência específico para a gestão administrativo-financeira, em
que pese não se utilize do termo, pois há referência expressa a um aspecto da eficiência:
a economicidade. A expressão "economicidade" é justificável, haja vista que o artigo
tem referência direta com a atividade contábil, orçamentária e patrimonial (além da
operacional). Neste caso, o sentido econômico do princípio da eficiência recebe
destaque, principalmente no tocante à fiscalização da aplicação dos subsídios,
89
FRANÇA, Vladimir da Rocha. Op. cit., p. 173.
90
O autor pondera que não há número excessivo de funcionários, pois “houve até uma diminuição do
número total de servidores federais, de cerca de 1,3 milhão em 1988 para 1,3 milhão em 1992, número que, em
relação ao número de habitantes ou à força de trabalho, é muito inferior ao encontrado na França ou na Itália, por
exemplo.” Cf.: PINHEIRO, Michel. Op. cit., p. 4.
91
Notadamente nos Estados, porque em nivel federal, não tem sido incomum a tentativa de qualificação dos
servidores. Para ver exemplos do programa, basta acompanhar a TV Senado, que rotineiramente tem transmitido
os “shows ” de mentores da qualidade total e da auto-estima. Um verdadeiro exercício de “ilusionismo psicológico”,
através do exercício da oratória. Aparentemente, pelo menos os servidores relaxam e se divertem, ficando mais
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subvenções e renúncia de receitas. Fato este que não implica o abandono da submissão
geral ao princípio da eficiência.92Interessante salientar que tal prerrogativa ultrapassa a
mera fiscalização, cabendo ao Congresso Nacional, por exemplo, a sustação de
contratos administrativos ineficientes (artigo 71, §1° da CF/88).93
Quanto aos atos ineficientes, a sustação cabe ao Tribunal de Contas da
União.94 Aliás, cabe aos TC's em geral, em auxílio ao Poder Legislativo e na sua função
de controle da eficiência das ações do Estado, verificar o manejamento que faz o gestor
público de sua responsabilidade e capacidade funcionais. Ou seja, deve ser exigida a
persecução dos melhores resultados com os meios disponíveis, a fim de ser atendido o
interesse público, ainda que retomo financeiro algum decorra dos recursos
empregados.95 Controle este que já tem sido exercido, conforme observa-se na
"jurisprudência" do Tribunal de Contas da União, mas que a partir da EC n° 19/98
estende-se tanto às pessoas físicas quanto jurídicas, públicas ou privadas.96
A Constituição é tão exigente no tocante à fiscalização, que além da
verificação da eficiência a partir de fora, prescreveu a necessidade de controle interno,
que segundo o artigo 74, caput, deverá ser mantido sistematicamente pelos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, de forma integrada. Neste caso, ressalta aos olhos a
necessidade de avaliação da eficiência, pela própria redação do inciso II do mesmo
artigo, que dispõe como finalidade do controle: "comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficacia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado".
Somente a título de registro, cabe apontar que a Reforma Administrativa
positivou constitucionalmente uma figura estranha denominada de "contrato de

aptos ao exercício de sua funções, notadamente o atendimento do público.
92
Observe-se que é a partir da conjugação dos dispositivos constitucionais que tratam da eficiência, e não
somente do artigo 37, que Paulo MODESTO extrai seu amplo “conceito” do princípio da eficiência, que consiste
na “exigência jurídica, imposta à administração pública e àqueles que lhe fazem as vezes ou simplesmente recebem
recursos públicos vinculados de subvenção ou fomento, de atuação idônea, econômica e satisfatória na realização
das finalidades públicas que lhe forem confiadas por lei ou por ato ou contrato de direito público”. Cf.:
MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit., p. 7.
93
Art. 71, § 1° - “No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional,
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.”
94
Art. 71, X - X - “sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara
de Deputados e ao Senado Federal”.
93
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Op. cit., p. 45.
96
Embora, como aponta MORAES, esta exigência já havia sido inferida do sistema pelo Supremo Tribunal
Federa. Cf.: MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 80.
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gestão", que mais do que um poder, arroga-se de um "superpoder", capaz de
ultrapassar os limites da vinculação hierárquica, além de conferir maior autonomia,
sem necessidade de autorização por dispositivo legal específico. O argumento básico
para sua ascensão constitucional (a figura já existia por obra da Lei 9.637/98, com
natureza diferenciada), foi, é claro, a eficiência. Todavia, os reais objetivos têm a ver
com a política gerencial de flexibilização legal, a partir do controle de metas, com vistas
à implementação na Administração Pública de mecanismos da gestão empresarial.97
Compreendeu perfeitamente a questão o Deputado Aldo ARANTES, quando fez
objeção à inclusão do instituto na Emenda:
A razão de fundo que permeia a proposta de reforma administrativa do Govemo
é retirar responsabilidades estratégicas das mãos do Estado. Na verdade, o
mecanismo do contrato de gestão (...) tem como idéia central estabelecer o
chamado núcleo estratégico do Estado, que envolve segurança, fiscalização,
receita, diplomacia e informação, mas que exclui saúde e educação.98
Lucia Valle FIGUEIREDO, registra que parcela importante da doutrina
jus-administrativista brasileira condena ou "estranha" a figura criada.99 Sobre o
assunto, várias questões poderiam ser suscitadas, que todavia, não cabem na discussão
ora proposta. Destacam-se, somente a título ilustrativo, os comentários de Jessé Torres
PEREIRA JUNIOR, que: 1) não admite a possibilidade de alteração de autonomia
constitucional ou legislativa por contrato; 2) aponta a afronta ao princípio da hierarquia
quando se admite que entes em escalonamento organizacional diferenciado pactuem
entre si (considerando-se, inclusive, que a imposição de deveres, obrigações, ou até
mesmo "metas", já é ínsito à estruturação hierárquica); 3) ressalva a sobreposição do
princípio da legalidade sobre qualquer relação contratual.100

97
“No Distrito Federal, o DODF publicou, no dia 22 de outubro de 1997, a Lei n° 1.714/97, instituindo o
Programa de Gestão das Empresas Estatais, o PROGE, estabelecendo as diretrizes gerais para aplicação do
contrato de gestão, com o objetivo de promover a eficiência da empresa estatal no atendimento aos interesses dos
usuários, em especial quanto a custos, qualidade e continuidade dos serviços prestados. (...) A empresa estatal, ao
firmar o contrato de gestão, obriga-se a cumprir fielmentea missão que lhe for atribuída,bem assim aeficiência
empresarial, racionalização de custos, etc. Durante a vigência do referido contrato, o GDF compromete-se, perante
as empresas contratantes, a conferir-lhes autonomia de gestão dos recursos humanos, materiais, técnicos e
financeiros.” Cf.: PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. Op. cit., p. 309.
98
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Op. cit., p. 173.
99
FIGUEIREDO, Lucia Valle. Op. cit., p. 150 e ss.
100
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Op. cit., p. 173.
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Sendo assim, quando não inútil, pois como afirma Celso Antônio Bandeira
de MELLO, "não faz sentido contratar o que se pode impor",101 parece ser equivocada a
criação da figura, notadamente em se considerando a noção de eficiência extraída do
Estado Social. Mas, sempre é possível, como opta MORAES, admitir a possibilidade
teórica de uma interpretação sistemática que privilegie a unidade constitucional.102
Assim, quem sabe, possa ser possível aos intérpretes constitucionais (notadamente o
legislativo, que elaborará a lei regulamentadora) encontrar uma utilização para o
"rótulo" contrato de gestão afastada da sua concepção neoliberal, que o toma
"impossível ou inválido". Por óbvio, excetua-se desta possibilidade hermenêutica a
contratação entre órgãos, caso em que a força normativa do contrato de gestão é tão
juridicamente relevante quanto os "superpoderes do Pikachu". Interessante observar
que Celso A. Bandeira de MELLO identificou perfeitamente a presença de uma das
motivações básicas do projeto gerencial quando da criação deste "contrato" de gestão o caráter meramente simbólico:
Se isto impressiona os administradores públicos, economistas ou, mesmo, outros
agentes, levando-se a se esmerarem no cumprimento de certos objetivos e metas,
é importantíssimo que se realizem tais encenações, dada a utilidade concreta que
podem produzir, na medida em que psicologicamente influem de modo positivo
no espírito de seus agentes. Tratar-se-á, em tal caso, de dramatização muito
valiosa do ponto de vista da Ciência da Administração, pois, ao que parece,
figurações do gênero, conquanto sejam juridicamente irrelevantes, sensibilizam
muito administradores e economistas.100
Conforme destaca MORAES, a "busca de eficiência do Estado" promovida
pela Emenda n° 19/ 98 ainda implicou a alteração no artigo 241 da Constituição para a
inclusão de um dispositivo aparentemente adequado, que é a permissão

para a

cooperação entre os entes da federação na gestão associada de serviços públicos.104 Não
que esta permissão fosse insofismavelmente necessária. Cláudia Fernanda de O.
PEREIRA lembra que, no processo de tramitação da Emenda, o Relatório da Comissão
de Constituição e Justiça levantou a questão de não ser preciso regra constitucional para
afirmar que os entes federados possam pactuar entre si. De acordo com a autora, a idéia
do relatório fundamentava-se no fato de que para a formalização dos compromissos
101
102
103
104

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit., p. 187.
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 58.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit., p. 189.
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 30.
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apontados prepondera a competência político-administrativa dos entes estatais
envolvidos, "sendo igualmente desnecessária a previsão de lei complementar para
estabelecer critérios de incorporação ou cessão de pessoal, bens e instalações, que
melhor ficariam na legislação ordinária".105Todavia, esta posição não era unânime.
Desse modo, se não por outro motivo, o dispositivo constitucional é
pertinente por aplacar a controvérsia. A partir da EC n° 19/98 não somente no caso de
competência comum (artigo 23 da C F/88), mas de forma genérica, podem os entes
"cooperar" na gestão dos serviços públicos, o que, teoricamente, promove o ideal de
eficiência. Todavia, carece de lei que a regulamente, até porque, como bem ressalvado
por PEREIRA JUNIOR, é preciso que os convênios e os consórcios não acabem
redundando em uma manifestação do "poder de barganha", mediante a troca de
favores entre os entes da federação; o que não só iria de encontro ao princípio da
eficiência, como à própria idéia de cooperação em uma República Federal.106
Além da superficial notícia ora trazida, inúmeras outras possibilidades de
implicação prática do princípio da eficiência poderiam ser elencadas, ainda sem que
fosse esgotada a temática.107 Todavia, e muito brevemente, estas foram as aplicações
centrais no contextos da teoria da organização e atividade administrativas,
notadamente a partir da Reforma Administrativa de 1998, que merecem destaque pela
sua influência recente no Direito Administrativo, quando não no aspecto institucional,
ao menos no cultural. Caberá à doutrina e à jurisprudência, com o tempo, delinear as
outras facetas do princípio da eficiência, que, aos poucos, vai ganhando terreno no
cenário jurídico nacional, apesar das justificadas desconfianças que surgiram
sincronicamente à transformação na mentalidade administrativa característica da pósmodernidade.

PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. Op. cit., p. 106.
106
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Op. cit., p. 386.
107
Notadamente, cabe destacar a ausência, certamente sentida, de um estudo sobre a incidência do princípio
da eficiência sobre o processo administrativo. Contudo, entendeu-se que o tema já fora tratado por Egon Bockmann
MOREIRA de forma, se não exaustiva, bastante completa e adequada. Por este motivo, para maiores informações
sobre o assunto, remete-se ao autor. Cf: MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo —princípios
constitucionais e a Lei 9.784/99. Op. cit., p. 122 e ss.
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3.2.3 O controle judicial da busca pelo ponto ótimo na atuação discricionária
A tradicional teoria dos atos administrativos divide-os em vinculados
(que não deixam qualquer margem de apreciação subjetiva pelo agente, obrigando-o a
agir de tal ou qual forma em função da realização fenomenológica de determinados
pressupostos legais) e discricionários (cuja atuação do agente não estaria de forma
completamente descrita na lei, por conseqüência, restando margem de intelecção
subjetiva).108 Esta divisão, de extrema problematicidade, vem prestando-se como
fundamento para a não apreciação judicial de uma imensa gama de atos
administrativos.109
A atuação cujos pressupostos e conseqüências legais são de fácil
verificação no ordenamento carecem de maior discussão, pois são notoriamente
controláveis. No espaço da vinculação, a importância do princípio da eficiência é
aplacada pela preponderância dos princípios da legalidade e da finalidade.110 Sendo
assim, é notadamente no campo da discricionariedade que a inclusão expressa do
princípio da eficiência, vem, no bojo de uma hermenêutica mais adequada, ultrapassar
as barreiras da impossibilidade de sindicabilidade total dos atos administrativos.
Ponto chave inerente

à formatação

do

princípio

da

eficiência

administrativa é a sua relação com a atuação discricionária do administrador público.
Particularmente no que diz respeito ao importantíssimo tema do controle judicial, tão
caro ao Direito Administrativo brasileiro, torna-se premente a imbricação entre as
questões da gestão, eficiência, discrição e controle, pois, como rememora Adüson
Abreu DALLARI:

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p.
150.
109
Segundo Germana de Oliveira MORAES, a discricionariedade “nunca deixou, entretanto, de ser vista, por
alguns, tradicionalmente como a barreira para a sindicabilidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário,
estigma que ainda a acompanha inclusive em modernas compreensões teóricas da categoria. Conforme averba
Assmann, até agora a discricionariedade vem sendo definida como o âmbito no qual a Administração pode decidir
autonomamente sem vincular-se a parâmetros jurídicos.” Cf.: MORAES, Germana de Oliveira. Controle
jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 28.
110
Concorda-se, portanto, com a conclusão de Marcelo HARGER: “Os atos vinculados normalmente não são
afetados pelo principio da eficiência. É que, nesses casos, a lei já determina qual a única solução possível para o
atingimento do interesse público. A solução ótima, nesses casos, já está prevista em lei.” C£: HARGER, Marcelo.
Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência. In: Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, dez.,
1999.
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Na gestão empresarial pode ocorrer coincidência entre o administrador e o dono.
Na administração pública isso nunca ocorre; o administrador público é sempre
um gestor de coisa alheia, pois o dono do interesse público é a coletividade.
Sendo elementar que todo aquele que gere interesse alheio deve prestar contas
de sua gestão, é também elementar que toda e qualquer autoridade pública, de
qualquer nível hierárquico e de qualquer ramo do Poder, deve submeter-se a
alguma forma de controle de seus atos.111
Certamente que afirmar a possibilidade de controle judicial da atuação
discricionária do agente público através da avaliação do cumprimento do princípio da
eficiência pode ser considerado algo impossível - verdadeira utopia. Devido às raízes
históricas do controle judicial no Estado Moderno, que remontam à desconfiança dos
revolucionários franceses em relação ao Poder Judiciário, o sistema de jurisdição única
acabou por restringir ao máximo a sindicabilidade do ato administrativo. Todavia, esta
realidade vem alterando-se paulatinamente.112 Como lembra FRANCO SOBRINHO,
para muitos, a realidade parecia distante quanto à possibilidade de exame da
moralidade administrativa.113A recusa à consideração da moralidade como requisito de
validade do ato administrativo foi posição presente na doutrina e jurisprudência de até
bem pouco tempo atrás, embora hoje já não mais se discuta a pertinência de tal controle
(não somente em função da expressão constitucional do princípio, mas também da
maturação doutrinária relacionada ao tema). Parece que no tocante à eficiência, a
tendência de concretização do princípio se repete.
Toma-se mais clara a real possibilidade de controle quando é analisada a
íntima ligação entre o princípio da eficiência e os demais princípios constitucionais da
Administração Pública. Como ressalta Vladimir FRANÇA, "os princípios jurídicos não
devem ser encarados como compartimentos estanques, incomunicáveis. É preciso que o
operador jurídico compreenda que os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência são elementos que devem ser conjugados
para o melhor entendimento do regime jurídico administrativo."114 Nesta seara, deve
ser ressaltado que o liame entre tais princípios se dá através de um princípio
111
DALLLARI, Adilson Abreu. Op. cit., p. 35.
112
Sobre o assunto,. ver: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Breves reflexões sobre a jurisdição
administrativa: uma perspectiva de Direito Comparado. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Renovar, jan./mar., 1998.
113
Em uma passagem de sua obra clássica o autor pondera: “Dirão alguns administrativistas menos avisados
que não passa de utopia qualquer tipo de controle do ato administrativo no tocante ao exame da moralidade”.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O controle da moralidade administrativa. São Paulo: Saraiva,
1974, p. 20.
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constitucional, que apesar de implícito, segundo Bandeira de MELLO, é o mais
importante: a finalidade pública.115
O conteúdo jurídico do princípio da finalidade não possui grande
controvérsia na doutrina. Apresenta-se insofismável que a atuação do administrador,
em todos os atos de gestão, sejam de caráter político ou propriamente administrativo,
deve respaldar-se pela finalidade pública condicionada pela lei.116 Poder-se-ia alegar,
entretanto, que alguma discussão reside sobre o sentido em que é entendido o princípio
da legalidade como norteador da finalidade. Vários autores, entre os quais Maria Sylvia
Zanella di PIETRO,117entendem que o mesmo deve ser interpretado em sentido amplo,
congregando o Direito como um todo. Nessa linha é que se configura o "Princípio da
Juridicidade", segundo ressalta Cármen Lúcia Antunes ROCHA,118 ou ainda, Eduardo
Soto KLOSS.119 Adotando posição contrária, explica Romeu Felipe BACELLAR FILHO
que é mais adequado afirmar o controle jurisdieional da Administração pelo princípio
da legalidade em sentido estrito, e, separadamente, pelos demais princípios e regras
extraídos do sistema constitucional.120 Ressalvada esta dicotomia hermenêutica, é

114
FRANÇA, Vladimir. Op. cit., p. 172.
1,5
Segundo o autor, o princípio da finalidade não somente é critério de validação do ato, como de sua
interpretação. Vale a pena mencionar duas passagens de seu pensamento sobre o assunto: 1) “O fàto da finalidade
estar muitas vezes implícita ou de ser nomeada mediante conceitos fluidos não é impediente a que cumpra esta
função de mote orientador do intérprete...”; 2) “A conduta que não atingir de modo preciso e excelente a finalidade
legal, não é aquela pretendida pela regra de Direito. Se não é aquela pretendida pela regra de Direito, quem a
promoveu atuou em desconformidade com a finalidade legal e quando alguém atua em desconformidade legal, o
ato é inválido.” Cf: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdieional. 2 ed., São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 36 e 45.
116
Nesse particular, é interessante ser observado que Carlos Ari SUNDFELD liga a finalidade ao “princípio
da mínima intervenção estatal na vida privada”, ou seja ao valor “liberdade”, que deve condicionar a legalidade,
conferindo a ela legitimidade. Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo:
Malheiros, 1993, p. 68. Sem embargo das excelentes razões do professor, parece mais adequado ligar a finalidade
ao princípio que Juarez FREITAS denomina da “intervenção essencial do Estado”, que não é “nem mínima, nem
máxima, porém aquela que se exige de um Estado cumpridor das suas indeclináveis funções”. Cf: FREITAS,
Juarez. Op. cit, p. 90.
117
Assim pondera a professora: “...em sentido amplo, o princípio da legalidade adquire um conteúdo
axiológico, que exige conformidade da Administração Pública com o Direito, o que inclui, não apenas a lei, em
sentido formal, mas todos os princípios que são inerentes ao ordenamento jurídico do Estado de Direito social e
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1988. São Paulo: Atlas, 1991, p. 97.
118
Segundo a autora, o fundamento da juridicidade está na ausência de liberdade da Administração Pública,
pois esta seria “o Direito em movimento”. Sendo assim, ultrapassa-se a noção de legalidade para entender como
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possível aglutinar as noções (que em seu conteúdo não discrepam) a partir do
posicionamento de Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, para quem a atuação
administrativa, notadamente discricionária, deve ser controlada pela legalidade e pela
legitimidade (cuja justaposição decorre do necessário atendimento ao interesse
público):
Ora, a Administração Pública, como modo derivado de atuar do Estado, pois
pressupõe que a lei (lato sensü), modo originário, lhe atribua, poderes
(atribuições genéricas), pela Constituição, e competências específicas, pela lei
(strictu sensü), está, em conseqüência, duplamente vinculada: à legalidade, que
nada mais é que uma legitimidade positivada, e à legitimidade, naquilo que não
foi ou não pôde ser positivado.121
No tocante à atuação discricionária, a finalidade é, portanto, um
condicionante direto, cuja essência está delimitada pela legitimidade do ato.
Legitimidade esta que implica uma adequação do agir administrativo em
conformidade com os princípios, entre os quais, o da eficiência. Não seria coerente ser
admitido que um ato administrativo ineficiente atingiu a finalidade legal na amplitude
de sentido exigida pelo sistema constitucional. Nesta linha de raciocínio, seria possível,
ainda, refletir se o princípio da eficiência não coincide com o princípio da finalidade;
afinal, ambos objetivam o cumprimento ótimo do interesse público para além da
legalidade estrita. Sem dúvida, a aproximação é grande, mas não há coincidência.
Como esclarece Vladimir da Rocha FRANÇA, "enquanto que no princípio da eficiência
administrativa determina-se que a ação material da administração pública deve atingir
efetivamente, e de modo lícito, a finalidade legal, o princípio da finalidade esclarece
que o ato administrativo somente pode ter uma finalidade pública, estabelecida em
lei".122 A relação é de recíproco condicionamento, entre princípios estanques, que
devem, ambos, submeter-se ao controle jurisdicional.
Segundo MOREIRA NETO, "a discricionariedade não pode ser um
pretexto para decisões ineficientes, assim consideradas as que atendam deficientemente

princípios constitucionais da Administração Pública. Afinal, o que sobraria para os demais?” Cf.: BACELLAR
FILHO, Romeu Felipe. Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar. São Paulo: Max
Limonad, 1998, p. 160.
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade - novas reflexões sobre os
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ao interesse público definido na finalidade da lei".123 Este condicionamento entre o
respeito à finalidade e o atendimento à eficiência é melhor apreendido quando é
ampliado o universo de avaliação rumo à razoabilidade e à moralidade. Justamente
nesse sentido, é que propõe Alexandre de MORAES:
Ressalte-se a interligação do princípio da eficiência com os princípios da
moralidade e da razoabilidade, pois o administrador deve u tilizar-se de critérios
razoáveis na realização de sua atividade discricionária, e como salientado por
Diogo de Figueiredo, deve-se considerar como imoralidade administrativa
ineficiência grosseira da ação da administração pública.124
Celso A. Bandeira de MELLO reforça a idéia de que a Administração
Pública está sujeita ao "dever de boa administração", que é um dever jurídico, pois
quando não há boa administração, não há satisfação da finalidade legal, por
conseqüência não havendo respeito ao Direito, pois suas regras dependem inteiramente
da sua finalidade.125 Neste sentido, José Ribamar Barreiros SOARES ressalta que "a
moralidade administrativa está ligada a um dever de boa administração pública,
voltada para o interesse público, em que o administrador age com honestidade,
probidade, lealdade, justiça, retidão, equilíbrio, boa-fé, ética e respeito à dignidade do
ser humano". 126 De forma idêntica, Marcelo HARGER propõe que o princípio da
eficiência imputa a exigência "de alcançar a solução que seja ótima ao atendimento das
finalidades públicas". Sendo assim, impõe-se um "dever jurídico de boa administração
para o atendimento da finalidade legal".127 E é justamente através do dever de boa
administração que são ligados de forma íntima a eficiência, a moralidade e a
razoabilidade. Aliás, em suma, estas são as três características básicas da boa gestão da
res publica, cuja juridicidade é flagrante, ressalvado o entendimento contrário de alguns
doutrinadores, como, por exemplo, Germana de Oliveira MORAES, que afirma: "a
concretização das regras não positivadas de boa administração se faz a partir dos
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. Op. cit., p. 45.
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processos de valoração dos motivos do ato administrativo e de definição, mediante
escolha ou colmatação de seu objeto, com recurso a parâmetros alheios à lei e aos
princípios jurídicos".128
Conforme entende MOREIRA NETO, o ato ineficiente viola o princípio da
razoabilidade. Seria como igualar a "boa administração" à "má administração".129
Todavia, discorda-se do autor no tocante à exigência de "violação grosseira" da
eficiência para a caracterização da irrazoabilidade.130 A partir da doutrina de Bandeira
de MELLO, deve-se entender necessária a atuação ótima, para o atendimento razoável
da finalidade.131 E em assim sendo, não é inadmissível somente a ineficiência grosseira,
mas qualquer ato que se demonstre ineficiente. Para tanto, os atributos de conveniência
e oportunidade não mais podem escapar do controle jurisdicional, que deve realizar
juízo de compatibilidade entre o mérito do ato e o sistema constitucional como um todo
(princípio da juridicidade ou da legalidade em sentido amplo). Nesse sentido, defende
Cármen Lúcia Antunes ROCHA, cujo conceito de discricionariedade não elide o
controle jurisdicional, ao contrário, o exige:
A discricionariedade é qualidade de uma competência estatal (administrativa
para os efeitos deste estudo), segundo a qual o Direito impõe ao administrador
público o dever de buscar, no caso concreto e diante das circunstâncias
materialmente apresentadas e por ele apreciadas e demonstradas em sua
motivação, a finalidade pública especificada. (...)
Esta discricionariedade, que pouco tem daquela de dois séculos atrás, não veda o
controle sobre o desempenho do qual ela se mostre, antes o exige.132
Para Celso A. Bandeira de MELLO, não existe a figura do "ato
discricionário", pois a discricionariedade residiria no exercício da função através da
competência legal atribuída. Sendo assim, "quando a lei regula discricionariamente
uma dada situação, ela o faz deste modo exatamente porque não aceita do
administrador outra conduta que não seja aquela capaz de satisfazer excelentemente a
MORAES, Germana de Oliveira. Op. cit., p. 44.
129
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade - novas reflexões sobre os
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finalidade legal".133 Igualmente, Cármen Lúcia A. ROCHA explica que no passado os
administrativistas eram muitos ligados à noção de "ato discricionário", mas a partir de
um certo momento, passou-se a preferir a expressão "poder discricionário", embora,
segundo a autora, também esta seja uma noção contestável.134 Sobre o assunto, João
FÉDER esclarece que "a grande maioria dos analistas políticos reconhece que no Estado
contemporâneo o governante não dispõe de poder discricionário, uma vez que todo
governante está sujeito ao império da lei". Dessa forma, na medida em que não há
discrição, não há poder, no sentido de "poder livre-arbítrio" - ex propia autoritate. 135
Toma-se, então, perfeitamente justificável a expressão de Bandeira de MELLO, que
opta por entender existente um "dever discricionário".136 E é justamente a partir desta
noção que pode ser admitido, ou melhor, exigido, o controle de eficiência da atividade
administrativa. Entendimento este já presente na doutrina espanhola, como aponta
Manuel Alvarez RICO, ao verificar que mesmo a análise exaustiva da legalidade dos
atos administrativos não consegue promover um controle adequado da Administração,
fazendo-se necessária uma nova forma de controle da atuação administrativa:
Es preciso, además, tener en cuenta que el campo dei control de la actividad
administrativa en general y de la organizativa en concreto, se há ido dilatando poco a
poco y comprende, en la actualidad, no sólo el control clásico de legcdidad sino el de
eficacia y oportunidad. 13?
O potencial jurídico do princípio da eficiência, notadamente após sua
constitucionalização, é capaz de reverter o posicionamento dos Tribunais Superiores no
sentido de que não é possível ao Judiciário controlar a eficiência do ato administrativo.
Segundo Michel PINHEIRO, "agora, há possibilidade da análise pelo Judiciário de
questões que, conforme, a jurisprudência e a doutrina tradicionais, anteriormente lhe
eram vedadas por se referirem ao mérito administrativo".138 Da mesma forma, Vera
Scarpinella BUENO, entende que:

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Op. cit., p. 119.
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ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Op. cit., p. 117.
FÉDER, João. O Estado sem poder. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 72.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. Op. cit., p. 17.
RICO, Manuel Alvarez. Op. cit., p. 178.
PINHEIRO, Michel. Op. cit., p. 10.
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... a enunciação expressa do princípio da efidênda no caput do art. 37, da
Constituição Federal, abre a porta para o controle judicial dos atos
administrativos. Na terminologia de Canotilho, a efidênda como topoi serve para
descortinar o sentido do texto constitudonal, autorizando a interpretação mais
conveniente para o problema. Municia-se o Poder Judiciário com um novo fator
de controle da Administração Pública. Os particulares podem e devem
questionar judicialmente a efidênda dos atos administrativos.139
Não é demais repetir que isso sempre fora possível a partir da adoção do
regime republicano, mas o Judiciário, em uma interpretação restritiva, não promovia o
controle de eficiência. Embora não seja incomum serem encontradas decisões judiciais
que mencionam o princípio da eficiência, mesmo antes da Emenda Constitucional n°
19/98, em geral, não lhe tem sido dada a possibilidade de que surta efeitos
independentes no tocante ao controle dos atos administrativos.140 Com exceção de
alguns julgados antológicos, como é o caso da decisão proferida no mandado de
segurança n° 2.201/DF, de 7 de janeiro de 1954, que afastou o diretor do Colégio
Franklin Roosevelt, exclusivamente em razão de sua ineficiência,141 o Supremo Tribunal
Federal reiteradamente inadmite o controle da eficiência, justificando-se a partir do
princípio da independência dos poderes. Esta visão acabou por fazer predominar na
jurisprudência o entendimento de que o Administrador é livre para agir segundo a sua
vontade, quando a lei não o vincula de forma rígida. Diogo de F. MOREIRA NETO

BUENO, Vera Scarpinella. As leis de procedimento administrativo: uma leitura operacional do princípio
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levanta-se contra tal assertiva propondo que "não existe liberdade em nenhum grau de
decisão política".142
Todavia, em linha diversa, FRANÇA entende ser vedado ao Poder
Judiciário controlar integralmente a eficiência da atividade administrativa, pois cada
Poder teria a função de autocontrole. O autor propõe que, na apreciação dos critérios
técnicos indicados pela autoridade administrativa, o juiz necessariamente terá que
recorrer a técnicos e especialistas para aferir, tão somente, sua legalidade, seu respeito à
isonomia e sua compatibilidade ética, jamais, sua eficiência para fins de invalidação.143
Para justificar sua posição, utiliza-se de um argumento caracteristicamente neoliberal,
questionando ironicamente quem teria que dizer se a Administração atendeu às
expectativas sociais: o Juiz ou cidadão. Em assim o fazendo, o autor confunde a
"atenção à finalidade pública legal" (que obviamente deve ser verificada pelo Poder
Judiciário), com o "atendimento de expectativas sociais", a partir de uma clara
mentalidade pragmática. Tal posição não parece ser a mais acertada, como esclarece
Robertônio Santos PESSOA, ao defender que o juiz, quando provocado, e a partir de
argumentos técnicos claros, não precisa restringir-se a análise de legalidade, podendo
discernir sobre a atenção ao princípio da eficiência.144 Este entendimento é respaldado
por Alexandre de MORAES, que assevera:
Vislumbra-se, portanto, dentro dessa nova óptica constitucional, um reforço à
plena possibilidade do Poder Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), em defesa dos
direitos fundamentais e serviços essenciais previstos pela Carta Magna, garantir
a eficiência dos serviços prestados pela Administração Pública, inclusive
responsabilizando as autoridades omissas, pois, conforme, salienta Alejandro
Nieto, analisando a realidade espanhola, quando o cidadão se sente maltratado
pela inatividade da administração e não tem um remédio jurídico para socorrerse, irá acudir-se inevitavelmente de pressões políticas, corrupção, tráfico de
influência, violências individual e institucionalizada, acabando por gerar
intranqüilidade social, questionando-se a própria utilidade do Estado.145
Outro equívoco no tocante à formatação do controle jurisdicional consiste
na afirmação de que não é possível o controle de eficiência antes da execução do ato
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administrativo.146 Por certo que é possível, principalmente quando se trata de uma
medida de cautela a fim de evitar o dano decorrente de um ato ineficiente. Afirmar que
somente é possível avaliar a eficiência a posteriori, ou ainda, que "a eficiência da ação
administrativa somente é efetivamente comprovada quando o ato administrativo é
materialmente aplicado",147 além de ser uma temeridade, é uma negação à pretensão
normativa da Ciência da Administração, notadamente a partir de sua feição
tayloriana.148Nem sempre a avaliação será possível antecipadamente, mas este fato não
inibe a existência da possibilidade teórica, que será averiguada no caso concreto. 149
Cumpre salientar que a "emenda" oferecida pela doutrina que entende ser inviável o
controle a priori do ato ineficiente é "pior do que o soneto", pois prefere a
responsabilização do erário público "por perdas e danos".150 Ou seja, deve-se deixar
que o ato aconteça, cause prejuízos a terceiros, para depois o Estado ser obrigado a
indenizar. Um raciocínio de todo "ineficiente". Alexandre de MORAES comenta esta
impropriedade, que é comum no direito argentino, citando excelente comentário de
Guidò Santiago TAWIL:
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... quem se socorre ,ante os Tribunais para conseguir que a administração
implemente sua morada de energia elétrica, gás ou água corrente, pouco estaria
interessado em indenização em dinheiro. Persegue, pelo contrário, ter luz e
calefação, possibilidades que não constituem luxo, mas sim serviços essenciais
de toda a sociedade moderna.151
Além do que, os Tribunais, em grande número de vezes, evitam impor
reparação de danos ao particular em razão da ineficiência da atuação administrativa,
conforme comprova a pesquisa realizada pelo magistrado Wanderley José
FEDERIGHI.152 Sendo assim, parece muito mais consentâneo ao interesse público que
seja admitido ao Poder Judiciário a possibilidade de anulação do ato administrativo
inclusive em função de sua ineficiência. E isto não vai acarretar uma afronta ao
princípio da independência de poderes, ou mesmo uma substituição do administrador
pelo juiz.153 No entanto, deve ser ressaltado que em não havendo controle prévio, por
certo que se houver lesão a particular, não pode ser excluída a possibilidade de
responsabilização civil do Estado.
No tocante a este assunto, é preciso recorrer novamente à doutrina de
Celso A. Bandeira de MELLO, quando pondera sobre os limites do controle da
discricionariedade. Assim como nem sempre é possível afirmar que um ato é
"objetivamente reputável como incorreto", muitas vezes denotar-se-ão ausentes as
condições de avaliação da eficiência da atuação. Na prática administrativa podem
apresentar-se tanto situações em que há certeza absoluta, quanto em que há dúvida
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(neste último caso, admite-se mais de uma hipótese como razoável). Sendo assim, em
uma situação real, se o administrador agir de uma forma razoável (ainda que existindo
outra também razoável, embora divergente), não é possível reputar ilegítimo o ato.154
Mas, neste caso, emergiria a seguinte pergunta: há diferença então entre
eficiência e razoabilidade? Por certo que há. Quando se fala em duas ou mais
possibilidades razoáveis, não se está fazendo referência do "princípio da
razoabilidade", mas sim averiguando logicamente a possibilidade de duas respostas
igualmente admissíveis no tocante à eficiência (ou qualquer outro requisito de validade
a ser considerado). Se for relevado, como faz Juarez FREITAS, que não existem atos
exclusivamente políticos, "de sorte que o administrador tem o compromisso com ótimo
ou, ao menos, com a otimização,"155 toma-se mais fácil a compreensão do raciocínio. O
princípio da eficiência ultrapassa os limites da razoabilidade na medida em que
implica uma maior exigência, decorrente do cumprimento do princípio da finalidade,
que exige não somente uma atuação suficiente (razoável/racional), mas sim ótima (a
melhor possível). Ou seja, entre duas opções que observem o princípio da
razoabilidade, deve o administrador optar pela mais eficiente. Todavia, a decisão de
qual será o ato eficiente pode comportar mais de uma hipótese razoável. Nesse sentido,
o Judiciário ultrapassa a mera averiguação da existência de "desvio de poder" para
dirimir a possibilidade de tuna atuação inconveniente ou inoportuna, quando assim
puderem ser categorizadas. Todavia, isso não implica em interferência na atividade
administrativa por meio de escolhas a serem reputadas ao Judiciário, pois quando
apresentar-se uma decisão política juridicamente perfeita (a partir do juízo de
razoabilidade), não há possibilidade de inflingência no ato. Nesse sentido, bem resume
Juarez FREITAS:
É com este espectro ampliado que se deve operar, sem temor de que o juiz acabe
sendo um administrador positivo, atitude, essa, sim, que quebraria o equilíbrio e
a independência harmônica dos Poderes. Certamente, cautelas à parte, o
Judiciário não pode ser aquele Poder nulo, no pensar de Montesquieu, devendo
controlar todo e qualquer ato administrativo, vinculado ou de discricionariedade
vinculada, pela forte e insuperável razão de que nada, a teor da Constituição,
pode ser subtraído de sua apreciação.156
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Paulo MODESTO exemplifica ações ineficientes passíveis de serem
controladas: "compras de remédios específicos em excesso, com subsequente
vencimento do prazo de validade; construções iniciadas ao lado de obras inacabadas de
mesma finalidade; compras superfaturadas; construções nababescas; subsídios
injustificáveis a setores econômicos específicos, sem contrapartidas sociais; compras de
produtos tecnologicamente defasados." 157 Todavia, Egon B. MOREIRA, assevera que
não há como auferir a eficiência ou ineficiência de um ato, sem que previamente
estejam bem definidas as metas a serem perseguidas a fim de condicionar a ação.
Assim sintetiza seu posicionamento:
O controle da eficiência não parte de norma genérica e abstrata de conduta,
desprovida de mandamento legal. Ao contrário, exige configuração precisa e
minuciosa, mediante pautas de comportamento predefinidas - que estabeleçam
normativamente o alcance de específicos resultados, a utilização de recursos
certos e as conseqüências jurídicas daí derivadas. Caso contrário, inexistirá a
"relação" definidora da eficiência.158
Percebe-se que a posição do autor está permeada por um concepção
marcantemente gerencial em seu raciocínio. A eficiência é tomada como um
instrumento de adequada consecução de metas. Nesta perspectiva, somente poderia ser
controlado um ato administrativo que fosse precedido de um específico objetivo,
claramente descumprido. Não parece ser esta a melhor interpretação possível de um
princípio constitucional, cuja aplicabilidade é imediata sobre a atuação administrativa.
No Estado Social e Democrático de Direito a eficiência não pode ser reduzida a um
"princípio de cumprimento de objetivos formais". Aliás, ao contrário, parece ser
perfeitamente possível argüir a ineficiência de um ato justamente por cumprir suas
metas. Seria o caso, por exemplo, da adoção de metas em um contrato de gestão
firmado entre entes da administração, mas que no momento de seu cumprimento não
mais estejam de acordo com a eficiência administrativa, que é vetor geral da atividade
pública. Exemplo este que poderia estender-se, inclusive, no tocante à própria
formulação de objetivos. Aliás, Carlos Ari SUNDFELD caminha para além da atividade
administrativa, ao propor que até mesmo "as opções legislativas devem se apresentar
como escolhas racionais, aptas não só a conduzir aos efeitos desejados, como a fazê-lo

MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Op. cit., p. 6.
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo e princípio da eficiência. Op. cit., p. 326.
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do melhor modo possível".159 Também entendendo desnecessário um fundamento
apriorístico como requisito ao controle da eficiência, Michel PINHEIRO afirma que um
"provimento judicial pode determinar que a Administração execute reparação de obra
ou serviço prestado sem qualidade. Para isto, se vale o Judiciário de instrumentos para
formar a prova", sem que sejam necessárias metas específicas a serem cum pridas.160 O
que não implica ignorar que "a providência ideal em muitas situações é objetivamente
incognoscível" .161
A única razão para a existência da discricionariedade é a impossibilidade
de a lei prever de antemão o comportamento "pretendido como imprescindível e
reputado capaz de assegurar, em todos os casos, a única solução prestante para atender
com perfeição ao interesse público que inspirou a norma".162 Se a lei não pode (e não
deve) prever a melhor situação em abstrato, cabe ao agente realizá-la em concreto.
Como assevera Weida ZANCANER, "uma coisa é detectar discrição em uma norma
abstrata, outra é verificar se a discrição não se esvai quando da aplicação da norma ao
caso concreto".163Porque somente assim o ordenamento pode alcançar o eficiente, ou na
expressão que prefere Bandeira de MELLO, "o ótimo". 164 Por este motivo, torna-se
absolutamente plausível a possibilidade de controle jurisdicional da eficiência da
atuação administrativa, cuja participação dos cidadãos, das entidades de classe e das
organizações não-govemamentais pode ser crucial, inclusive no tocante à fiscalização
das políticas públicas. Alexandre de MORAES ainda lembra com propriedade que a
expressão do princípio da eficiência vem "reforçar a possibilidade de o Ministério
Público, com base em sua função constitucional", zelar pelo respeito dos poderes
públicos e dos serviços de relevância aos direitos assegurados na Constituição (artigo
129, inciso II). Cabendo-lhe, assim, a função de "promover as medidas necessárias,
judicial, e extrajudicialmente, à sua garantia".165No mesmo sentido, reforça PINHEIRO
a necessidade de, além do cidadão exercer diretamente a fiscalização sobre a atuação
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administrativa, o Ministério Público ingressar com ação civil pública, no sentido de
controlar a eficiência do ato administrativo.166
Como salienta Germana de Oliveira MORAES, o princípio da separação
dos poderes deve ser compatibilizado com o princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional.167 Tal compatibilização somente pode ser realizada através de uma
ponderação baseada no ideal de legitimidade do poder. E na atualidade, a legitimação
material do poder político do Estado está intimamente ligada à ampliação dos controles
e não à sua recusa ou restrição. Em resumo, o professor Manuel Alvarez RICO ressalta
que devem ser aplicados todos os controles possíveis à eficiência, sejam eles internos,
como o hierárquico (exercício da autotutela e garantia dos recursos administrativos), o
financeiro contábil (relativo à gestão patrimonial) e o organizativo específico (criação e
reorganização dos entes e órgãos, métodos de trabalho, procedimento e regime de
pessoal); externos, como o Parlamentar, o Jurisdicional e o realizado por instituições
independentes, como o Tribunal de Contas; ou os ditos sociais, realizado pelos partidos
políticos, pelos sindicatos, pela opinião pública, etc.168
Frente à excessiva auto-exaltação do Poder Executivo e à constante perda
de credibilidade do Poder Legislativo, resta a busca por um Poder Judiciário presente
no controle do atendimento ao interesse público primário extraído da Carta Magna, que
exige um Estado Social Eficiente. Nesse sentido, ninguém poderia melhor encerrar o
tema do que Cármen Lúcia Antunes ROCHA:
O que importa, mais do que nunca na história, é o ser humano, fim da
burocracia estatal. Esta não passa de um meio - o mais eficiente até agora
pensado - que tem que se adequar à Justiça para o universo deis pessoas que a
compõe. A Administração Pública teve, pois, que se pensar e se propor humana,
moral e justa. E a legalidade administrativa teve que se converter ao veio da
legitimidade para se ter como eficiente.169
Certamente não atende ao necessário caráter humanitário do Estado uma
estrutura ineficiente, mas é ainda mais certo que não preconiza o princípio da
dignidade da pessoa humana um Estado pretensamente eficiente, porém afastado dos
pressupostos principiológicos ora invocados. Por este motivo é que devem ser
questionadas as soluções apressadas, cujo fatalismo inexoravelmente esconde uma face
166
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antidemocrática. Da mesma forma, não deve ser rechaçado impiedosamente o novo,
pois tal proceder muitas vezes acarreta um "imobilismo imobilista" não compatível
com a humana necessidade de progresso, de mudança e de adaptação às contingências
sociais.
A reflexão, o pensamento crítico e a filosofia ainda são os melhores
instrumentos de luta política, pois "a busca do novo, o exame do passado e a crítica dos
poderes não se fazem em nome de um pretenso e pretensioso fim da história. Pode
haver arremate ou final em algumas práticas, mas não na esfera do pensamento, onde
tudo permanece, sempre, em aberto." Não há último, seja em Direito ou filosofia,
"porque pensar não tem fim." 170
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C o n c lu sã o

AO CONTRÁRIO DA OBRA DE ARTE, AQUI NÃO HÁ EDIFÍCIO TERMINADO E POR TERMINAR;
TANTO E MAIS QUE OS RESULTADOS, IMPORTA O TRABALHO DA REFLEXÃO
E TALVEZ SEJA SOBRETUDO ISTO QUE UM AUTOR PODE OFERECER,
SE É QUE ELE PODE OFERECER ALGUMA COISA.
A APRESENTAÇÃO DO RESULTADO COMO TOTALIDADE SISTEMÁTICA E BURILADA
(O QUE NA VERDADE ELE NUNCA Ê)
OU MESMO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO SOB A FORMA DE PROCESSO LÓGICO
ORDENADO E CONTROLADO, SÓ REFORÇA NO LEITOR A ILUSÃO NEFASTA
(PARA QUAL TODOS NÓS TENDEMOS NATURALMENTE)
DE QUE O EDIFÍCIO FOI CONSTRUÍDO PARA ELE
E DORAVANTE BASTA HABILITÁ-LO SE ASSIM LHE APRAZ.
CONSTRUIR CATEDRAIS OU COMPOR SINFONIAS NÃO É PENSAR.
A SINFONIA, SE EXISTE SINFONIA, DEVE O LEITOR CRIÁ-LA EM SEUS PRÓPRIOS OUVIDOS.

Trecho adaptado da Obra
“A instituição imaginária da sociedade",
de Comelius Castoriadis

271

A E f ic iê n c ia e n t r e P e d r a s e N o t a s

Está para além do poder da filosofia destruir os mitos políticos. Em certo sentido
o mito é invulnerável. É impenetrável aos argumentos racionais; não pode ser
refutado por silogismos. Mas filosoficamente pode prestar-nos outro serviço
importante. Pode fazer-nos compreender o adversário. É esse um dos primeiros
princípios de boa estratégia. Conhecê-lo não é apenas conhecer os seus efeitos e
fraquezas; é também conhecer a sua força. Todos nós menosprezamos essa força.
Quando ouvimos pela primeira vez falar de mitos políticos, achamo-los tão
absurdos e incongruentes, tão fantásticos e idiotas, que dificilmente os
tomaríamos a sério. Mas agora todos nós reconhecemos que cometíamos um
erro. Não devemos repeti-lo. Devemos estudar cuidadosamente a origem, a
estrutura, os métodos e a técnica dos mitos políticos. Devemos olhar o
adversário bem de frente a fim de saber como derrotá-lo.1
A idéia é esta. Concluir não significa encerrar, mas sim colocar mais uma
pedra em um edifício que não se acaba. A essência do ensaio é a reflexão, o
conhecimento pelo conhecimento. O pensamento é útil por si só. Não se reduz nunca
aos objetivos que o sustentam, pois a sua utilidade é sempre uma incógnita. Por isso,
pode também ser considerado uma sinfonia; uma música, que não se faz a não ser pelo
prazer de ouvir, e cujas notas são compostas pelo leitor, a partir de algumas instruções
da pauta. É paradoxal, mas o recurso de linguagem se justifica como metáfora.
Estudar os mitos políticos, ou mesmo tentar refutá-los, é uma tarefa sem
fim, embora necessária. Como um "Alien" ou mesmo um "Freddy Krueger", sempre
vê-se uma nova parte do mesmo filme. Dessa forma, não a título de finalização, mas de
recomeço, podem ser elencadas algumas observações, que nada mais são do que uma
súmula do que já foi dito, mas provavelmente, nem sempre bem compreendido, pela
dificuldade do texto em se expressar.

CASSIRER, Emst. O mito do Estado. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1976, p. 314.
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São apresentadas, então, algumas pedras, ou notas, que em olhos ou
ouvidos interessados, poderão, quiçá, transformar-se em pequenos edifícios ou
agradáveis estrofes:
1.

Uma das características que marcam o advento da mentalidade

moderna, eminentemente racional, é a crença na capacidade do homem de alterar sua
realidade. Sendo assim, a legitimidade do poder deixa de ser um mero a priori,
passando a depender da capacidade individual e, portanto, da eficiência do soberano
na condução dos negócios públicos.
2.

Na sua história política, o Estado utilizou-se de diferentes

mecanismos legitimatórios que, ao invés de comporem um processo de real
legitimação, configuram instrumentos simbólicos. A moral, a lei e a eficiência, cada
qual prevalente em determinada época, destacam-se como verdadeiros mitos a serviço
deste processo de legitimação simbólica. Com o advento do período que se
convencionou denominar de pós-modemidade, a eficiência vê um retomo de seu
tempo, emergindo novamente como mito, em detrimento de valores como a democracia
e, paradoxalmente, do próprio processo de racionalização.
3.

O Estado contemporâneo vê a eficiência surgir, no bojo da pós-

modernidade, como um mito neoliberal. A mentalidade pragmatista, característica da
nova racionalidade, volta-se contra o intervencionismo principiológico do Estado de
Bem-estar social. O mito visa encobrir a concreta ineficiência do Estado Liberal, no
atendimento das reais necessidades do cidadão, notadamente as de cunho social. Assim
é que a crise do Estado Providência é tomada como justificativa para um fetichismo
econômico neoliberal, que privilegia a crença em uma eficiência autônoma à justiça,
especialmente rto seu fundamento maior: a igualdade material.
4.

A real interpretação da eficiência no contexto do Estado Social não

pode restringir-se à perspectiva autônoma neoliberal, característica da mentalidade
pós-modema. Urge, então, uma interpretação desmitificadora, que entenda a eficiência
como um valor dependente de fundamentos por um lado éticos e, por outro, inerentes à
justiça como ideal maior do Estado. Dessa forma, é possível superar certas dicotomias,
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afirmando a compatibilidade entre o constitucionalismo social e a necessidade de
eficiência, ou, ainda, entre eficiência e segurança jurídica. Tomando, portanto, o sistema
constitucional como ponto de partida hermenêutico, é possível reverter o entendimento
economicista do princípio da eficiência administrativa, rumo a uma interpretação
conforme as diretrizes do Estado Social.
5.

A expressão eficiência possui múltiplos sentidos, com semelhanças

e afinidades, mantendo-se, contudo, suas diferenças, que variam conforme os autores e
as teorias a serem considerados. Mas é a partir do ideal comum de racionalização que
todos os conceitos afins são tomados pelas distintas racionalidades públicoadministrativas, a fim de construírem seus modelos de gestão do Estado.
burocrático,

legitimado

fundamentalmente

pela

idéia

O regime

principiológica

dos

procedimentos, vem sendo contestado veementemente pelo paradigma gerencial, de
cunho pragmatista, cuja legitimação funda-se no enfoque em resultados. Entretanto, a
fuga do regime jurídico administrativo, característica da nova mentalidade, que ganha
cada vez mais espaço na realidade legislativa nacional a partir das reformas em
andamento, não consegue apresentar-se como uma solução apropriada. O novo modelo
não resolve os reais problemas do Estado Burocrático, que não decorrem dos
postulados do sistema, mas sim da sua deturpação, através de vícios, que não são
estirpados pelo gerencialismo. Ao contrário, o abandono do controle a priori somente
colabora para um agravamento da problemática, devido à incorporação de uma
racionalidade privatística incompatível com a sistemática da Administração Pública.
6.

O princípio constitucional da eficiência administrativa, expressado

na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional n° 19/98, já era implícito à
estrutura do regime republicano. Sua natureza jurídica é, portanto, inconteste, haja
vista não só a sua formalização constitucional, mas, principalmente, a sua característica
de princípio constitucional, cuja ontologia é inafastavelmente normativa. Assim sendo,
verifica-se completamente plausível a existência de várias formas de aplicação tópica
do princípio, tanto como parâmetro de interpretação, como diretriz de organização e
atividade administrativas. Neste contexto, toma-se clara a possibilidade de controle
judicial dos atos administrativos a partir da análise de sua eficiência, de forma
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independente, embora imbricada com os demais princípios constitucionais explícitos e,
até mesmo, os implícitos, como o da razoabilidade e o da finalidade.
7.

Em suma: embora esteja para além da filosofia a destruiç

completa dos mitos políticos, é a partir do pensamento e da reflexão que se torna
possível, aqui a ali, algumas vitórias. Sendo assim, a grande utopia a ser levantada
como bandeira de uma vontade desmitificadora, no contexto do Estado Moderno, é a
defesa de revisão de uma idéia equivocada, surgida no bojo da pós-modernidade, de
que a eficiência é uma prerrogativa neoliberal. A origem da eficiência como símbolo,
valor e princípio, está intimamente ligada (1) ao advento da modernidade, com sua
crença na capacidade do homem de alterar o seu destino, (2) ao surgimento do Estado
Social, em razão de sua preocupação ética com a dignidade da pessoa humana, e (3) à
firmação do Estado Burocrático, por conta de sua racionalização anti-patrimonialista.
Neste contexto, tanto a eficiência (ética) como a legitimidade (democrática) são
fundamentos coerentes e imprescindíveis do ideal de Estado ora defendido. Afinal,
como bem diz Jacques GÉNÉREUX:
Todos queremos viver em um mundo que abra o maior espaço de liberdade
possível à iniciativa individual. Mas recusamos um mundo onde esse espaço de
liberdade é reservado apenas aos vencedores de uma competição implacável.
Todos, ou quase todos, esperamos um estado eficiente que controle a necessária
competição e faça prevalecer as exigências da solidariedade e da justiça.2
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275

R e f e r e n c ia l b ib l io g r á f ic o

a

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi e Ivone
Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ABRAÃO, José Carlos. Princípio da eficiência. In: Informativo Licitações e Contratos.
Curitiba: Zénite, n° 64.
AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina.
São Paulo: Nova Cultural, 1999.
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios
Constitucionales, 1993.
ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y Administración - tres estúdios. Madrid:
Instituto Nacional de Administración Publica, 1995.
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Tradução de
Joaquim José de Moura Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1970.
ÁLVAREZ, Luis Ortega. Teoria de la organización y la gestión administrativa. In:
ALFONSO, Luciano Parejo, JIMÉNEZ-BLANCO, A. e ÀLVAREZ, Luis Ortega.
Manual de Derecho Administrativo. 4 ed., Barcelona: Ariel, v.l, 1998.
ALVAREZ, Obdulia Taboadela. La inversión Gallega em la Latinoamérica - una
perspectiva sociológica. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Porto
Alegre: Síntese, n° 33,2000.
ANDREANI, Antonio. II principio costituzionale di buon andamento delia publica
amministrazione. Padova: CEDAM, 1979.
ARAGÃO, Cecília Vescovi de. Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública: um
ensaio. Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, ano 48, n° 03, set-dez, 1997.
ARGÜELLO, Katie. O ícaro da modernidade - Direito e política em Max Weber. São
Paulo: Acadêmica, 1997.

276

A VIDA É BELA. Roberto Benigni. Itália: Melampo Cinematográfica: Paris Video
Filmes, 1997.
AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1989.

B

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Breves reflexões sobre a jurisdição administrativa:
uma perspectiva de Direito Comparado. In: Revista de Direito Administrativo.
Rio de Janeiro: Renovar, jan./mar., 1998.
_________ . Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar. São
Paulo: Max Limonad, 1998.
BAGEHOT, Walter. The english constitucion. Oxford: Oxford University Pres, 1955.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: conceito e
evolução. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG,
1995.
BARBOSA, Sandra Pires. Impacto da globalização sobre o princípio da eficiência. In:
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 224, abr./jun., 2001.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed., São Paulo:
Saraiva, 1999.
BASTOS, Celso Ribeiro. Lei de Segurança Nacional. In: Reflexões, estudos e pareceres
de direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
BECHO, Renato Lopes. Princípio da eficiência da Administração Pública. In: Boletim
de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, julho, 1999.
BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São
Paulo: Perseu Abramo, 1999.
BIRNBAUM, Norman. Dove va daw ero la terza via? In: II Mulino. Bolonha, n° 383,
maio/jun., 1999.
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio - França e
Inglaterra. Tradução de Júlia Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
BOBBIO, Norberto. Diário de um século: autobiografia. Tradução de Daniela
Baccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
_________ . Direita e esquerda - razões e significados de uma distinção política.

277

Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora da Universidade
Estadual Paulista, 1995.
_________ . El futuro de la democracia. Tradución de José F. Femandez Santillán.
Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
_________ . Teoria Geral da Política - a filosofia política e as lições dos clássicos.
Coletânea organizada por Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia
Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
BOBBIO, Norberto e BOVERO, Miquelângelo. Sociedade e Estado na filosofia política
moderna. 2 ed., Brasília: Brasiliense, 1987.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9 ed., São Paulo: Malheiros,
2000.

_________ . Do Estado liberal ao Estado social. 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1996.
_________ . Do país constitucional ao país neocolonial - a derrubada da Constituição
e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. 2 ed., São Paulo: Malheiros,
2001.
BORGES, Alice Gonzales. A implantação da Administração Pública Gerencial na
Emenda Constitucional n° 19/98. In: Boletim de Direito Administrativo. São
Paulo: NDJ, fevereiro, 1999.
BORÓN, Atílio. A sociedade civil depois do dilúvio neoliberal. In: SADER, Emir e
GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o Estado
Democrático. 4 ed., São Paulo: Paz e Terra, 1998.
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos - táticas para enfrentar a invasão neoliberal.
Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
. O campo econômico - a dimensão simbólica da dominação. Tradução de
Roberto Leal Ferreira. Campinas: Papirus, 2000.
_________ . O poder simbólico. 3 ed., Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2000.
BOURDIEU, Pierre e HAACKE, Hans. Livre-troca: diálogos entre ciência e arte.
Tradução de Paulo Cesar da Costa Gomes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
BRAGA, Douglas Gerson. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1998.
BRASIL
Governo
Federal.
Ministério
da
Fazenda.
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/ajuste/mare.html>. Acesso em 22 jul.
2001.

278

_________ . Flano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasúia: Presidência da
República/Câmara da Reforma do Estado, 1995.
BRITTO, Carlos Ayres. A privatização das empresas estatais à luz da Constituição. In:
Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 12, 1995.
__________. A supremacia do poder executivo da União na partilha constitucional de
competências. In: Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n°
55/56, jul./dez., 1980.
_________ . Controle externo e a lei de responsabilidade fiscal. Trabalho apresentado
no XV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Curitiba, 2001.
_________ . Distinção entre controle social do poder e participação popular. In: Revista
de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 189, ju l./set., 1992.
BUENO, Vera Scarpinella. As leis de procedimento administrativo: uma leitura
operacional do princípio constitucional da eficiência. In: SUNDFELD, Carlos Ari e
MUNÕZ, Guillhermo Andrés. As leis de processo administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2000.
BURGUIÈRE, André (org.). Dicionário das ciências históricas. Tradução de Henrique
Araújo Mesquita. Rio de Janeiro: Imago, 1993.

C

CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e Legitimidade. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1999.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. São Paulo: Max Limonad,
1997.
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento pelas diretrizes (Hoshin Kanri) - o que
todo membro da alta administração precisa saber para entrar no terceiro milênio.
Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1996.
CÂNDIDO, Antonio. A culpa dos reis: mando e transgressão no Ricardo II. In:
NOVAES, Adauto (organizador). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador
- contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas.
Coimbra: Coimbra Editora, 1994 (reimpressão).
______. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4 ed., Coimbra:
Almedina, 2000.

279

CANOTILHO, José Joaquim Gomes CANOTILHO e MOREIRA, Vital. Fundamentos
da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991.
CAPELLA, Juan Ramon. Fruta Prohibida. Madrid: Editorial Trotta, 1997.
_________ (coord.). Transformaciones dei derecho en la mundialización. Madrid:
consejo General del Poder Judicial, 1999.
CARVALHO, Wagner. A reforma administrativa da Nova Zelândia nos anos 80-90:
controle estratégico, eficiência gerencial e accountability. In: Revista do Serviço
Público. Brasília: ENAP, n° 3, set./dez., 1997.
CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. Tradução de J. Guinsburg e Mirian
Schnaiderman, 3 ed., São Paulo: Perspectiva, 1992.
_________ . O mito do Estado. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1976.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy
Reynaud. 3 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
CAVALCANTI, Hylda. TST poderá fechar regionais sob suspeita. In: Gazeta do Povo,
26 dez. 2000.
CHANLAT, Jean-François. Ciências sociais e management - reconciliando o
econômico com o social. Tradução de Ofélia de Lanna Sette Tôrres. São Paulo:
Atlas, 2000.
CHARTIER, Roger. A história cultural - entre práticas e representações. Tradução de
Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER-KOUCHNER, Évelyne. História
das idéias políticas. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Zahar,
1997.
CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 25 ed., São Paulo: Brasiliense, 1987.
CHUEIRI, Vera Karam. Filosofia do Direito e modernidade - Dworkin e a
possibilidade de um discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM, 1995.
CÍCERO, Marco Túlio. Dos deveres. Tradução de Angélica Chiapeta. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
CLÉVE, Clèmerson Merlin. A atividade executiva do poder legislativo no Estado
contemporâneo. 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

280

_________ . A fiscalização abstrata da constitucionalidade no Direito brasileiro. 2
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
_________ . A teoria constitucional e o direito alternativo (para uma dogmática
constitucional emancipatória). In: Seminário Nacional sobre o uso alternativo do
Direito. Rio de Janeiro: COAD/Instituto dos Advogados Brasileiros, 07-09 jun.,
1993.
_________ . Constituição, revisão e reforma no plano estadual. Revista de Direito
Administrativo Aplicado. Curitiba: Gênesis, n° 14, jul.-set., 1997.
_________ . O Direito em relação - ensaios. Curitiba: Veja, 1983.
_________ . O Direito e os direitos. São Paulo: Acadêmica, 1988.
. Temas de Direito Constitucional - e de Teoria do Direito. São Paulo:
Acadêmica, 1993.
COELHO, Fábio Ulhoa. A análise econômica do Direito. In: SUNDFELD, Carlos Ari e
outros. Cadernos do Programa de Pós-graduação em Direito - PUC/SP. SãoPaulo:
Max Limonad, 1995.
COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. Curitiba: HDV, 1987.
COGNETTI, Stefano. Normative sul procedimento, regole di garantia ed efficienza. In:
Revista Trimestrale di Diritto Pubblico. Milão, n° 01,1990, p. 120 [tradução livre].
COSTALDELLO, Angela Cassia. A invalidade dos atos administrativos - uma
construção teórica frente ao princípio da estrita legalidade e da boa-fé. Curitiba,
1998. 160 f. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Setor de Ciência Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná.
COSTIM, Cláudia. A reforma do aparelho do Estado no Brasil. Palestra proferida no
Workshop - A Reforma do Aparelho do Estado no Brasil, UFPR, Curitiba, 24 nov.,
1998.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Globalização e direitos humanos. In: Revista
da Faculdade de Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, n° 33,2000.
CROZIER, Michel. O fenômeno burocrático: ensaio sobre as tendências burocráticas
dos sistemas de organização modernos e suas relações, na França, com o sistema
social e cultural. Tradução de Juan A. Gili Sobrinho. Brasília: Editora UnB, 1981.
CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. A emenda constitucional n° 19/98 e o princípio da
eficiência na administração pública. Revista do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Curitiba: TCE/PR, n° 129,1999.

281

D

DALLARI, Adflson Abreu. Administração Pública no Estado de Direito. In: Revista
Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n° 5,1994.
DARRELL, Huff. How to lie with statistics. New York: Norton, 1954.
DIAS, Cibele Fernandes. Princípios constitucionais do processo administrativo
disciplinar. In: Revista Interesse Público. São Paulo: Notadez, n° 02,1999.
DTNTIGNANO, Béatrice Majnoni. A fábrica de desempregados. Tradução de Maria
Helena Ktihner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
DREIFUS, Renè. Política, poder e força: uma leitura
Vozes, 1993.

de Weber. 2 ed., Petrópolis:

DWORKIN, Ronald. Uma quèstão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
_________ . Los derechos en serio. Tradução de MartaGuastavino. 2 ed. Barcelona:
Ariel, 1989.

E

ECO, Umberto. A estrutura ausente - introdução à pesquisa semiológica. Tradução de
Pérola de Carvalho.7 ed., São Paulo: Perspectiva, 1991.
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Tradução de Manuela Torres. Rio de Janeiro:
Edições 70,1989.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador - uma história dos costumes. Tradução de Ruy
Jungman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, v. 1,1994.
_________ . O processo civilizador: formação do Estado e civilização. Tradução de
Ruy Jungmann. Rio dè Janeiro: Jorge Zahar Editor, v. 2,1993.
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999.
ESTEBAN, Teodoro González. La administración por calidad total y la administración
publica. In: Seminário Regional "Los desafios de las Administraciones Públicas
frente a la integración regional. Montevideu: Oficina Nacional do Serviço Civil da
Presidência da República Oriental do Uruguai, 1997.

282

ESTORNINHO, Maria João. A fiiga para o Direito Privado: contributo para o estudo
da actividade de Direito Privado da Administração Pública. Coimbra: Almedina,
1996.

F

FALZONE, Guido. II dovere di buona amministrazione. Milão: Giufrè, 1953.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder - formação do patronato político brasileiro.
10 ed., São Paulo: Globo, v. 1 e 2,2000.
FARIA, Guiomar Theresinha Estrella. Interpretação econômica do Direito. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1994.
FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na democratização brasileira. São Paulo:
Malheiros, 1993.
_________ . Globalização econômica e reforma constitucional. In: Revista dos
Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n° 736, fev., 1997.
FÉDER, João. O Estado sem poder. São Paulo: Max Limonad, 1997.
FEDERIGHI, Wanderley José. Responsabilidade civil do Estado nos tribunais. São
Paulo: Universitária de Direito, 1994.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón - teoria dei garantismo penal. 3 ed., Tradução de
Perfecto Andrés Ibánez et al. Madrid: Trotta, 1998.
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery.
Efeitos
da
declaração
inconstitucionalidade. 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

de

_________ . Elementos de Direito Municipal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
_________ . Normas constitucionais programáticas - normatividade, operatividade e
efetividade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
FERRAZ, Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max
Limonad, 1998.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São
Paulo: Saraiva, 2001.
FERNANDES, Luis. Neoliberalismo e reestruturação capitalista. In: SADER, Emir e
GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o Estado democrático.
4 ed., São Paulo; Paz e Terra, 1998.

283

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição.
São Paulo: Max Limonad, 1996.
FERRO, Marc. A história vigiada. Tradução de Doris Sanches Pinheiro. Martins Fontes:
São Paulo, 1989.
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 5 ed., São Paulo:
Malheiros, 2001.
FIORI, José Luís. Estados, moedas e desenvolvimento. In: FIORI, José Luís (org.).
Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis: Vozes, 1999.
FONSECA, Ricardo Marcelo. Direito e história: relações entre concepções de história,
historiografia e história do Direito a partir da obra de António Manuel
Hespanha. Curitiba, 1998, 118 f. Dissertação (Mestrado em Direito das Relações
Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.
FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1998.
FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo:
Editora UNESP, 1997.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. 15 ed., Rio
de Janeiro: Graal, 2000.
FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na Constituição Federal. In:
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 220, abr./jun., 2000.
FRANCO, Augusto de. A reforma do Estado e o terceiro setor. In: PEREIRA, Luiz
Carlos; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação.
São Paulo: Editora UNESP, 1999.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O controle da moralidade administrativa.
São Paulo: Saraiva, 1974.
FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais.
São Paulo: Malheiros, 1997.
FREITAS JUNIOR, Antônio Rodrigues; RUSSO FILHO, Antônio; e MASCHIETTO,
Mário Sérgio. Administração pública e racionalidade gerencial: programas de
desligamento voluntário, características e efeitos alcançados. In: Boletim de Direito
Administrativo. São Paulo: NDJ, setembro, 1998.
FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 5 ed., Tradução de Luís Cláudio de Castro
e Costa. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
FRIEDMAN, Milton e FRIEDMAN, Rose. Liberdade de escolher - o novo liberalismo
econômico. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Record, 1980.

284

FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Tradução de Maria Goes.
2 ed., Lisboa: Gradiva, 1992.

G

GALATERIA, Luigi e STIPO, Massimo. Manuale di Diritto Amministrativo. 2 ed.,
Torino: UTET, 1995.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1993.
GASTALDI, José Petrelli. Elementos de Economia Política. 17 ed., São Paulo: Saraiva,
1999.
GAZETA DO POVO. Maioria dos jovens é indiferente à democracia - o Brasil aponta
os piores resultados de toda a América Latina. Curitiba: Caderno Paraná Política,
14 de maio de 2000.
GÉNÉREUX, Jacques. O horror político - o horror não é econômico. Tradução de Eloá
Jacobina. 3 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 53.
GIDDENS, Anthony. A terceira via - reflexões sobre o impasse político atual e o
futuro da social-democracia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de
Janeiro: Record, 1999.
GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. Tradução de Maria Lúcia Machado.
São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GOMES, Manoel Eduardo Alves de Camargo. Apontamentos sobre alguns impactos do
projeto neoliberal no processo de formação de tutelas jurídico-políticas. In: Direito
e neoliberalismo - elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ,
1996.
GOMES, Orlando. Procedimento jurídico do Estado intervencionista. In: Revista dos
Tribunais. São Paulo: RT, n° 482, dez., 1975.
GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 3 ed., Buenos Aires:
Fundación de Derecho Administrativo, 1998.
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Direito Político Moderno.
São Paulo: Martins Fontes: 1999.
GRAHAM JUNIOR, Cole Blease e HAYS, Steven W. Para administrar a organização
pública. Tradução de Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1994.

285

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. 4 ed., Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1980.
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4 ed., São Paulo:
Malheiros, 1998.
_________ . O direito posto e o direito pressuposto. 3ed., São Paulo: Malheiros, 2000.
GUEDES, Francisco Corrêa. O manto do rei. Venda Nova: Bertrand Editora, 1991.
GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia - um ensaio profundo e visionário
sobre o próximo milênio. Tradução de Howard Maurice Johnson e Amaury
Temporal. 2 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
GUIMARÃES, Célio Heitor. Crítica certa no local exato. In: Jornal O Estado do Paraná,
24 jun. 2001.
_________ . Obrigação cívica. In: Jornal O Estado do Paraná, 02 set. 2001.
GUTIERREZ, Monica Madariaga. Derecho Administrativo y seguridad jurídica.
Santiago do Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1965.

H

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional - a sociedade aberta dos intérpretes
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e "procedimental"
da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Fabris
Editor, 1997.
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia - entre facticidade e validade. Tradução
de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, v.l, 1997.
HARGER, Marcelo. Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência. In: Boletim de
Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, dez., 1999.
HARRIS, Joseph. Dinamica delia Pubblica
contemporâneo. Bolonha: Zanichelli, 1957.

Amministrazione

nello

Estato

HAYEK, Friedrich Auguste. O caminho da servidão. Tradução de Anna Maria
Capovilla, José ítalo Stelle e Liane de Morais Ribeiro. 4 ed., Rio de Janeiro:
Expressão e Cultura, 1987.
HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica européia.
Lisboa: Europa-América, 1997.

286

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.
HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções: Europa 1789-1848. Tradução de Maria
Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. 9 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
_________ . Era dos Extremos - o breve século XX. Tradução de Marcos Santarrita. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2
ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 24 ed., Rio de Janeiro: José Olympio,
1992.
HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 7 ed., São Paulo: Atlas, 1962.

I

IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 5 ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1999.

J
JAMES, Willian. Pragmatismo - nombre nuevo de antigos modos de pensar.
Traducción directa dei inglês de Santos Rubiano. Madrid: Daniel Jorro, 1923.
JELLINEK, Georg. Teoria General dei Estado. Mexico: Continental, 1958.
JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a "personalização" do Direito
Administrativo. In: Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros,
n° 26,1999.
_________ . União Européia - a esperança de um mundo novo. In: Revista da
Faculdade de Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, n° 31,1999.

K

KEANE, John. Introducci6n. In: OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado del
bienestar. Versidn espanola de Antonio Escohotado. Madrid: Alianza Editorial,
1990, p. 23.

287

KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 2 ed., São
Paulo: Martins Fontes, 1987.
KLOSS, Eduardo Soto. El principio de juridicidad. Santiago: Jurídica de Chile, 1996.
KORN, Alejandro. Sistema Filosófico. Buenos Aires: Editoria Nova, 1959.

L

LANDI, Guido, POTENZ A, Giuseppe e ITALIA, Vittorio. Manuale di Diritto
Amministrativo. 11 ed., Milão: Dott. A. Giuffrè, 1999.
LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 5 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2000.
LEAL, Rogério Gesta. Direitos humanos no Brasil - desafios à democracia. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
_________ . Perspectivas hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no
Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
_________ . Teoria do Estado - cidadania e poder político na modernidade. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
LEFORT, Claude. As formas da história - ensaios de antropologia política. 2 ed.,
Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes e Marilena de Souza Chauí, Brasília:
Brasiliense, 1990.
LESSA, Gustavo. Em busca da claridade. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1960.
LIMA, Abili Lázaro Castro de. Globalização econômica, política e Direito: análise de
algumas mazelas causadas no plano político-jurídico. Curitiba, 2000. 344 f. Tese
(Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná.
LIMA, Vergüio Mariano de. A reforma administrativa e suas repercussões nos
municípios - breves reflexões. Cascavel: Gráfica Universitária, 1998.
LIMA, Vivian Crístina. A relativização da soberania nacional dos Estados Latinoamericanos em face da expansão do Direito Comunitário. In: Revista da Faculdade
de Direito da UFPR. Porto Alegre: Síntese, n° 33,2000.
LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1983.
LOPES, Andréa Roloff. Alexandre Rodrigues Ferreira e a viagem filosófica: economia
e ciência na Amazônia Colonial. Curitiba, 1998. 115 f. Dissertação de Mestrado

288

(Mestrado em História) - Setor de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Federal do Paraná.
LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à reforma administrativa. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998.p. 108.
LOUREIRO, José Carlos Simões Gonçalves. O procedimento administrativo entre a
eficiência e a garantia dos particulares (algumas considerações). Coimbra:
Coimbra, 1995.
LUDWIG, Celso Luiz. A altematividade jurídica na perspectiva da libertação: uma
leitura a partir da filosofia de Enrique Dussel. Curitiba, 1993. 154 f. Dissertação
(Mestrado em Direito das Relações Sociais) - Universidade Federal do Paraná.
_________ . Formas da razão - racionalidade jurídica e fundamentação do Direito.
Curitiba, 1997. 217 f. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) Universidade Federal do Paraná.
LURKER, Manfred (editor). Dicionário de Simbologia. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-modema. 6 ed., Tradução de Ricardo
Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

M

MAMEDE, Gladston. Semiologia do Direito - tópicos para um debate referenciado
pela animalidade e pela cultura. 2 ed., Porto Alegre: Síntese, 2000.
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 20 ed., Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1997.
MARTINS, Ives Gandra (coord.). O Estado do Futuro. São Paulo: Pioneira, 1998.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 4 ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed., São Paulo:
Malheiros, 1990.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11 ed., São
Paulo: Malheiros, 1999.
_________ . Discricionariedade e controle jurisdicional. 2 ed., São Paulo: Malheiros,
1998.

289

MELLO, Magno A. Correia de. Burocracia, modernidade e reforma administrativa.
São Paulo: Brasília Jurídica, 1996.
MENDIETA, Manuel Villoria. La modemización de la administración como
instrumento al servicio de la democracia. Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública, 1996.
MENEGALE, J. Guimarães. Direito Administrativo e Ciência da Administração. 2 ed.,
Rio de Janeiro: Borsoi, v. 1,1950.
MENEN, Carlos e DROMI, Roberto. El Estado hoy - integración, participación,
solidariedad. 2 ed., Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2 ed., Coimbra: Coimbra
Editora Ltda., 1983.
MISSES, Ludwig von. Liberalismo - segundo a tradição clássica. Tradução de Haydn
Coutinho Pimenta. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1987.
MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. In:
<httpy/www.jus.com.br/doutrina/prefici3.html>. Acesso em: 26 dez. 2000.
_________ . Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil. In: Revista Interesse
Público. São Paulo: Notadez, n° 1, jan./mar., 1999.
MOITINHO, Álvaro Porto. Ciência da Administração. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1958.
MONCADA. Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 2 ed., Coimbra: Coimbra Editora,
1988.
MORAS, Juan Martin González. Los servicios públicos en la Unión Europea y el
principio de subsidiariedad. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000.
MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São
Paulo: Dialética, 1999.
MORAIS, Alexandre de. Reforma Administrativa - Emenda Constitucional n° 19/98. 2
ed., São Paulo: Atlas, 1999.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Advocacia pública e o princípio da eficiência.
In: Revista Interesse Público. Porto Alegre: Notadez, n° 4,1999.
. Apontamentos sobre a reforma administrativa. Rio de Janeiro: Renovar,
1999.
______. Coordenação gerencial da Administração Pública. Revista de Direito
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 214, out.-dez., 1998.

290

_________ . Legitimidade e discricionariedade - novas reflexões sobre os limites e
controle da discricionariedade. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1991.
_________ . Teoria do Poder - sistema de Direito político: estudo juspolítico do
poder. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
_________ . Reinstitucionalização da ordem econômica no processo de globalização. In:
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n° 204, abr./jun., 1996.
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo - princípios constitucionais e a
Lei 9.784/99. São Paulo: Malheiros, 2000.
_________ . Processo administrativo e princípio da eficiência. In: SUNDFELD, Carlos
Ari e MUNOZ, Guillermo Andrés (coord.). As leis de processo administrativo. São
Paulo: Malheiros, 2000.
MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3 ed., Coimbra: Centelha, 1978.
MORICE, Alain. Eterno retomo dei utilitarismo. Le Monde diplomatique, ano II, n° 24,
Junho, 2001.
MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências reguladoras de serviços públicos. Curitiba,
2000. 231 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Setor de Ciência
Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.
MOUÊL, Jacques Le. Critica de la efícacia - etica, verdad y utopia de un mito
contemporâneo. Barcelona: Paidós, 1992.
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? - a questão fundamental da democracia.
Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998.

N

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava Zaratustra. Tradução de Eduardo
Nunes Fonseca. Curitiba: Hemus, 2000.
NOLAN, Lord. Normas de conduta para a vida pública. Tradução de Isabel Taveira,
Istvan Vajda, Patrícia Zimbres, Theresa Catarina e Vanira Taveira. Brasília: ENAP,
1997.
NOVAES, Adauto. Cenários. In: NOVAES, Adauto (organizador). Ética. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992.
NOVAES, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito - do Estado de

291

Direito liberal ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra: Coimbra,
1987.
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia - introdução do Direito Econômico. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1997.

O

OFFE, Claus. A atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições
da sociedade. Tradução de Eduardo César Marques. In: PEREIRA, Luiz Carlos
Bresser; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado e transformação.
São Paulo: UNESP, 1999.
_________ . Capitalismo desorganizado - transformações contemporâneas do
trabalho e da política. 2 ed., Tradução de Wanda Caldeira Brant. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
_________ . Contradicciones en el Estado dei bienestar. Versión espanola de Antonio
Escohotado. Madrid: Alianza.
OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de
Janeiro: Campus, 1996.
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audiências públicas e processo
administrativo brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília: Secretaria
Especial de Editoração e Publicações, n° 135, jul./set., 1997.
OLIVEIRA, Sidney Nilton de. As estratégias de gerenciamento do trabalho nas
organizações modernas. In: História - questões & debates. Curitiba: Editora da
UFPR, n° 29, ago./dez, 1998.

p

PASCAL, Blaise. Pensamentos. Tradução de Olivia Balduh. São Paulo: Nova Fronteira,
1999.
PASTOR, Javier Viciano. Libre competência e intervención pública en la economia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, p. 53.
PÉCORA, Antonio Alcir Bemárdez. Política do céu (antí-maquiavel) In: NOVAES,
Adauto (organizador). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

292

PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. Reforma Administrativa: o Estado, o serviço
público e o servidor. 2 ed., Brasília: Brasília Jurídica, 1998.
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil - para
uma nova interpretação da América Latina. São Paulo: Editora 34,1996.
_________ . Desenvolvimento e crise no Brasil. 7 ed., São Paulo: Brasiliense, 1977.
_________ . Reforma do Estado para a cidadania - a reforma gerencial brasileira na
perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34,1998.
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Da reforma administrativa constitucional. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999.
PESSANHA, José Américo Motta. As delícias do jardim. In: NOVAES, Adauto (org.).
Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
PESSOA, Robertônio Santos. Princípio da eficiência e controle dos atos discricionários.
In: <http^/jus.com.br/doutrina/preficie.html> Acesso em 26 dez. 2000.
PETERMANN, Rolf. Reflexões sobre o Direito Econômico e Mercosul. In: CASELLA,
Paulo Borba (org.). Contratos internacionais e Direito Econômico no Mercosul.
São Paulo: Ltr, 1996.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade Administrativa na Constituição
de 1988. São Paulo: Atlas, 1991.
_________ . Parcerias na Administração Pública - concessão, permissão, franquia,
terceirização e outras formas. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1999.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Cenário internacional, direito e sociedade no processo de
mundialização. In: PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Mercosul no cenário
internacional - direito e sociedade. Curitiba: Juruá, v. 2,1998.
PINHEIRO, Michel. O princípio da eficiência na Administração Pública e o cidadão. In:
<http//www.jus.com.br/doutrina/prefici2.html>, Acesso em: 26 dez. 2000.
PINHO, Diva Benevides. Evolução da Ciência Econômica. In: PEREIRA, Wlademir
(coord.). Manual de introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 1985.
POLITZER, Georges. A filosofia e os mitos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
PONDÉ, Lafayete. A doutrina e a jurisprudência na elaboração do Direito
Administrativo. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n°
196, abr.-jun., 1994.

293

R

RAMOS FILHO, Wilson. Direito pós-moderno: caos criativo e neoliberalismo. In:
MARQUES NETO, Agostinho Ramalho et al. Direito e neoliberalismo - elementos
para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996.
REICH, Norbert. Intervenção do Estado na economia - reflexões sobre a pósmodernidade na teoria jurídica. Tradução de Fernando Herren Aguillar. Cadernos
de Direito Econômico e Empresarial - Revista de Direito Público. São Paulo:
Revista dos Tribunais, n° 94, abr.-jun., 1990.
REIS, Fábio Wanderley. Política e racionalidade - problemas de teoria e método de
uma sociologia crítica da política. 2 ed., Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.
REVISTA ISTO É. Corda no pescoço - oposição está perto de conseguir criar CPI, mas
governo negocia assinaturas. 02 de maio de 2001, n° 1648.
RIBEIRO, Renato Janine. A última razão dos reis - ensaios sobre filosofia e política.
São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
RICO, Manuel Alvarez. Princípios constitucionales de organización de las
administraciones públicas. 2 ed., Madrid: Dykinson, 1997.
ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração
Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.
_________ . Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva,
1999.
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e Direito Alternativo. São Paulo:
Acadêmica, 1993.
ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-providência. Tradução de Joel Pimentel de
Ulôa. Goiânia: Editora UFG, 1997.
ROTH, André-Noêl. O Direito em crise: fim do Estado moderno? Tradução de Margret
Cristina Toba e Márcia Lopes Romero. In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e
globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1999.
ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio da loucura. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo:
Martin Qaret, 2000.
RUSCHEL, Ruy Ruben. Direito constitucional em tempos de crise. Porto Alegre: Sagra
Luzzatto, 1997.
RUSSEL, Bertrand. O poder - uma nova análise social. Tradução de Brenno Silveira.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957.

294

S

SADER, Emir e GENTILI, Pablo (org.). Pós-neoliberalismo - as políticas sociais e o
Estado democrático. 4 ed., São Paulo: Paz e Terra, 1998.
SAMPSON, Anthony. Os credores do mundo. Tradução de Ruy Jungmann. 2 ed., Rio
de Janeiro: Record, 1981.
SANTOS, Alvacir Correa dos. Eficiência da Administração Pública: princípio que se
ajusta à consolidação de um Estado Democrático de Direito. Curitiba, 2001. 296 f.
Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Setor de Ciências Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente - contra o desperdício da
experiência. 2 ed., São Paulo: Cortez, 2000.
_________ . Pela mão de Alice - o social e o político na pós-modemidade. 7 ed., São
Paulo: Cortez, 2000.
_________ . Una concepción multicultural de los derechos humanos. Bogotá: Revista
Memoria, n° 101, jul., 1997, p. 12.
SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-modemo. 4 ed., São Paulo: Brasiliense, 1987.
SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. O direito de reclamação da administração
burocrática à gerencial. Curitiba, 2001. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito do
Estado) - Setor de Ciência Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.
SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem Constitucional - construindo uma nova dogmática
jurídica. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1999.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador - D. Pedro II, um monarca dos
trópicos. 2 ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SHAKESPEARE, William. Vida e morte de el rei Ricardo II. Tradução de Helen Braga.
Lisboa: Aillaud & Lellos, 1948.
SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2 ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1982.
_________ . Curso de Direito Constitucional Positivo. 10 ed., São Paulo: Malheiros,
1995.
SILVA, Juremir Machado da. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da
mídia. Petrópolis: Vozes, 2000.

295

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. Tradução de
Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta, São Paulo: Companhia das Letras,
1999.
SMITH, Plínio Junqueira. Para além do relativismo e do absolutismo. In: Revista de
Sociologia e Política. Curitiba: Editora da UFPR, n° 03,1994.
SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para qual democracia? O lugar da política. In:
PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em
transformação. São Paulo: Editora UNESP, 1999.
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e
terceirizações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.
SOUZA, Antonio Francisco de. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo.
Coimbra: Almedina, 1994.
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros,
1993.
_________ . Fundamentos de Direito Público. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2001.

T

TAYLOR, Frederick W. Princípios de Administração Científica. Tradução de Arlindo
Vieira Ramos. 8 ed., São Paulo: Atlas, 1990.
TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 4 ed., Tradução de Elia Ferreira Edel.
Petrópolis: Vozes, 1997.
TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o Estado se compromete.
Tradução de Maria Luíza de Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 2001.

U

UNGER, Roberto Mangabeira. A segunda via: presente e futuro do Brasil. São Paulo:
Carta Editorial, 1999.

296

V

VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva,
1982.
VERNANT, Jean-Pierre. Entre mito e política. Tradução de Cristina Murachco. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
VILLA, Jesús Leguina. A Constituição espanhola e a fuga do direito administrativo. In:
Revista de Direito Administrativo Aplicado. Curitiba: Gênesis, n° 6, set., 1995.

w

WALD, Arnold. Novas tendências do direito administrativo: a flexibilidade no mundo
da incerteza. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n°
202, o u t./dez., 1995.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de M. Irene de
Q. F. Szmrecsányi e Tamás J. M. K. Szmrecsányi. 12 ed., São Paulo: Pioneira, 1996.
_________ . Economia e Sociedade - fundamentos de sociologia compreensiva.
Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 3 ed., Brasília: Editora
Universidade de Brasília, v. 1,1994.
_________ . Ensaios de Sociologia. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro:
Zahar, 1963.
_________ . Metodologia das ciências sociais. 2a parte, 2 ed., São Paulo: Cortez, 1995.
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 2 ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995.
WOLLMANN, Sérgio. O conceito de liberdade no Leviatã de Hobbes. 2 ed., Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1994.

z

ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2
ed., São Paulo: Malheiros, 2001.

