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RESUMO 

ALVES, André Guilherme Bello Teixeira. A eficiência da Administração como 

preceito fundamental. 193 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Com as crescentes demandas sociais, em que o Estado é o responsável pela 

prestação de serviços elementares, como saúde e educação, verifica-se uma 

preocupação cada vez maior com a eficiência da Administração Pública, 

principalmente, em momentos de crise econômica, que exigem o 

contingenciamento de recursos orçamentários e resta evidente a necessidade de 

aprimorar a estrutura e a atividade administrativas. Apesar de iniciativas isoladas 

durante o século XX, a eficiência só foi elevada a um novo patamar a partir da 

reforma gerencial da década de 1990. Assim, com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, foi inserido o Princípio da Eficiência no caput do artigo 

37 da Constituição Federal, que trata dos princípios regentes da Administração 

Pública. Preocupação semelhante ocorreu no Direito Europeu com a consolidação 

do direito fundamental à boa Administração. Essas alterações propiciaram uma 

nova análise sobre o desempenho do Estado, orientando a atuação do gestor 

público e dos órgãos de controle. Nesse sentido, o próprio tema do controle se 

desenvolveu, possibilitando o controle da eficiência. Paralelamente, a Constituição 

Federal de 1988 deu atenção especial à matéria do controle de constitucionalidade 

e instituiu no ordenamento jurídico um novo instrumento de controle concentrado, 

a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Após o advento de sua 

regulamentação (Lei nº 9.882/1999), definiu-se que o novo instituto seria cabível 

para evitar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, 

permitindo a análise de constitucionalidade sobre leis municipais, recepção de 

normas anteriores à atual Constituição Federal, atos regulamentares e, inclusive, 

atos materiais. Demonstra-se, então, a possibilidade de considerar a eficiência da 

Administração como preceito fundamental, para fins de controle de 

constitucionalidade, via arguição de descumprimento, esclarecendo-se as 

condições para tal subsunção. 

 

 

Palavra-chave: Princípios Constitucionais, Eficiência, Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, Controle de Constitucionalidade.  



 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

ALVES, André Guilherme Bello Teixeira. Public Administration efficiency as a 

fundamental precept. 193 p. Dissertation (Master) – Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

With the growing social demands, in which the State is responsible for the provision 

of elementary services, such as health and education, there is a major concern with 

the efficiency of Public Administration, especially in times of economic crisis, which 

require budget contingency and there is a clear need to improve the public 

administrative structure and activity. Despite isolated initiatives during the twentieth 

century, efficiency was only raised to a new level from the management reform of 

the 1990s. Thus, with the promulgation of Constitutional Amendment n. 19/1998, 

the Efficiency Principle was inserted in the caput of the article 37 of the Federal 

Constitution, which deals with the governing principles of Public Administration. 

Similar concern has occurred in European law with the consolidation of the 

Fundamental Right to Good Administration. These changes provided a new analysis 

of state performance, guiding the actions of public managers and control agencies. 

In this sense, the theme of control has developed, enabling the control of efficiency. 

At the same time, the Federal Constitution of 1988 gave special attention to the 

matter of controlling constitutionality and established in the legal system a new 

instrument of concentrated control, the fundamental precept non-compliance claim. 

After the advent of its regulation (Law n. 9.882 / 1999), it was defined that the new 

institute would be appropriate to avoid injury to the fundamental precept resulting 

from an act of the public authority, allowing the analysis of constitutionality on 

municipal laws, reception of rules prior to Federal Constitution, regulatory acts and 

even material acts. It is then demonstrated the possibility of considering the 

efficiency of the Public Administration as a fundamental precept, for purposes of 

constitutionality control, through the non-compliance claim, clarifying the conditions 

for such subsumption. 

 

 

Keywords: Constitutional Principles, Efficiency, Fundamental Precept Non-

compliance Claim, Constitutionality Control.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da presente dissertação aborda a eficiência administrativa como 

preceito fundamental, por meio da qual se buscará definir os contornos da aplicação 

do Princípio Constitucional da Eficiência como fundamento para a propositura da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trata-se de analisar o 

controle da Administração Pública, simultaneamente, sob a perspectiva da 

eficiência e a partir de um recente e instigante instrumento de controle de 

constitucionalidade, a arguição de descumprimento. 

A escolha do tema justifica-se pela evolução das expectativas sociais e pela 

necessidade de maior legitimidade da atuação estatal. Essas ideias vão de 

encontro a um movimento de refinamento do controle da Administração Pública, 

que, embora já tenha passado por diversas reformas, precisa estar em compasso 

com o constante desenvolvimento da sociedade.  

Trata-se de matéria que possui grande relevância, não apenas para a 

evolução do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, mas também de 

grande impacto e significado para a Gestão Pública. Na atual conjuntura de crise 

econômica e política no Estado Brasileiro, verifica-se a necessidade de criação de 

políticas públicas urgentes com o máximo de eficiência. No entanto, é nítida a 

carência desta qualidade na atuação da Administração, repleta de procedimentos 

burocráticos e de mecanismos de controle excessivos, que, ainda assim, são 

ineficazes no tocante à repreensão dos abusos praticados. É, portanto, imperativo 

alcançar a modernização dos procedimentos administrativos e de seu controle. 

Nesse sentido, a partir do momento em que o Estado começa a ser avaliado 

pela sua eficiência e não apenas por simples conformidade às normas legais e 

constitucionais, quando a sociedade se organiza para pleitear melhorias nas 

políticas públicas e nos controles sobre a atividade estatal, torna-se evidente a 

necessidade de rever antigos entendimentos sobre a dimensão da eficiência 

administrativa e o alcance do seu controle, principalmente, diante de um contexto 

marcado por inúmeras críticas acerca de desvios de finalidade e da morosidade de 

seus procedimentos. 
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Com o intuito de estudar a atuação eficiente do Poder Público e, em especial, 

o seu controle via arguição de descumprimento de preceito fundamental, a estrutura 

do desenvolvimento da presente dissertação é segmentada em três partes. A 

primeira tem a missão de delimitar o Princípio Constitucional da Eficiência, a 

segunda tratará da arguição de descumprimento, esclarecendo seus principais 

aspectos processuais, e a terceira demonstrará a possibilidade de utilização do 

referido instrumento de controle de constitucionalidade para os casos de violação 

ao princípio da eficiência. 

Assim, inicialmente será apresentado o conceito jurídico da eficiência 

administrativa, ressaltando sua abrangência e efeitos, bem como o contexto 

histórico da reforma administrativa gerencial. Nesse sentido, embora a ideia de 

eficiência administrativa tenha se consolidado no ordenamento jurídico brasileiro 

após a reforma administrativa gerencial, que culminou na elaboração da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, elevando expressamente esse comando à categoria de 

princípio constitucional da Administração, nos termos do artigo 37 da Constituição 

Federal, já era possível encontrar menções à eficiência na legislação ordinária, 

desde as primeiras décadas do século XX. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que se elencarão as diversas disposições 

que se refiram expressamente à eficiência no ordenamento jurídico brasileiro, que 

servem para conferir concretude à diretriz constitucional, será igualmente abordada 

a possibilidade de aplicação direta do princípio da eficiência. 

Trata-se de um conceito em desenvolvimento, cuja abrangência é cada vez 

mais ampla e que ganha novas funções a partir das reformas administrativas 

implantadas. Se o foco na reforma burocrática era o procedimento, na reforma 

gerencial foi o resultado. Dessa forma, a eficiência administrativa pode ser aplicada 

do início ao fim da concepção e execução dos atos do Poder Público, envolvendo 

desde o planejamento até a avaliação de desempenho. 

Portanto, a dissertação pretende evidenciar as hipóteses de incidência do 

Princípio da Eficiência, relacionando-o com os demais Princípios Constitucionais 

da Administração Pública, bem como definindo as possibilidades e limitações para 

o exercício do seu controle, sob um enfoque teórico e prático. Essa relação será 
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necessária para averiguar a qualidade de preceito fundamental atribuída a todos 

esses princípios. 

Ademais, com o desiderato de enquadrar a eficiência como preceito 

fundamental, independentemente de sua qualidade diretamente atribuída a ela pela 

relevância de ser um dos princípios insculpidos no caput do artigo 37 da 

Constituição Federal, será estabelecido de forma complementar o seu vínculo com 

o direito fundamental à boa Administração, de modo classificar a eficiência como 

um preceito reflexo. Para tanto, será examinada a definição do referido direito 

fundamental, cujo conteúdo é bastante desenvolvido no Direito Europeu, com 

gênese nas decisões da Corte Europeia, mas que não recebeu o mesmo 

tratamento no Brasil, onde o tema continua bastante tímido e dependente de 

trabalhos doutrinários isolados. 

Do mesmo modo, para delimitar o alcance da eficiência administrativa, serão 

abordados os principais aspectos do seu controle. Será exposta a evolução 

histórica do controle da Administração Pública, sua tipologia e classificações, de 

maneira a entender em qual contexto se verifica o embrião do controle da eficiência 

na atuação administrativa. Assim, tratar-se-á do desenvolvimento do controle da 

eficiência na esfera administrativa, a partir da ideia de sua racionalização, definindo 

os parâmetros mais adequados para o seu exercício. 

Além disso, visar-se-á a esmiuçar a relação entre controle e eficiência, que 

pode ser vista sob três vertentes: como realizar o controle da eficiência, analisando 

a possibilidade e limitações de sua incidência sobre a discricionariedade 

administrativa; qual a importância da contribuição do próprio controle como 

instrumento autônomo de incremento da eficiência na Administração Pública; como 

aprimorar o controle, verificando a eficiência de seus mecanismos de atuação, de 

maneira a apresentar um conjunto de medidas essenciais para alcançar tal 

finalidade, assim como importantes propostas e alterações legislativas que 

almejam aperfeiçoar os diplomas legais existentes nessa área. 

Considerando esses pressupostos, será possível verificar a forma de 

operacionalização do controle da eficiência no ordenamento jurídico brasileiro e o 

seu alcance nos dias hodiernos, na qualidade de garantia constitucional. Por fim, 
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será analisada a responsabilidade dos agentes públicos com fundamento na 

ineficiência. 

A partir dessa configuração da eficiência administrativa, demonstrar-se-á 

sua condição de preceito fundamental, permitindo o manejo da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, considerando esta como o único 

instrumento de controle de constitucionalidade específico para atos do Poder 

Público que não fica adstrito aos atos normativos. 

Nessa medida, o controle das atividades da Administração Pública deve ser 

ainda considerado como um mecanismo de proteção dos direitos individuais e 

coletivos dos cidadãos, garantindo-os e visando à sua efetivação de um modo mais 

eficiente.  

Em virtude da evolução dos mecanismos de controle, há necessidade de 

avaliar não só a legislação vigente, tais como os artigos 37 e seguintes da 

Constituição Federal, o Decreto-Lei nº 200/1967 e, mais recentemente, a Lei 

Anticorrupção, mas também as proposições legislativas pertinentes, como o 

Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública Federal e Entes de 

Colaboração e os diversos projetos visando à reforma da Administração Pública, 

que podem alterar significativamente o tratamento jurídico do tema.  

Só o fato de existir uma norma instituída em 1967, durante o regime militar, 

que trate de um tema tão importante e dinâmico quanto o controle, principalmente 

no grau de informatização atual, demonstra o quão imprescindível se faz uma 

mudança legislativa com esse objetivo. A própria grafia da palavra “Contrôle” que 

identifica o capítulo específico para o tema, ilustra bem a defasagem do referido 

diploma. 

Assim, a dissertação compreenderá o estudo das normas criadas com a 

finalidade de tornar mais eficiente o atual sistema legal e constitucional que 

regulamenta a atividade administrativa e o seu controle, destacando-se questões 

como as diretrizes para a atuação administrativa e para a responsabilização de 

agentes inseridas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-

Lei nº 4.657/1942). 
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Também há necessidade de atentar para as hipóteses de colidência entre o 

Princípio da Eficiência e o Princípio da Legalidade, que poderão ocorrer em casos 

concretos. Assim, analisar-se-á o caráter complementar entre estes Princípios 

Constitucionais da Administração Pública, inclusive, a possibilidade de eventual 

isenção de responsabilidade por desrespeito a um comando legal, quando a ação 

questionada buscou com razoabilidade à satisfação de interesse público de forma 

mais eficiente. Para tanto, deverão ser estabelecidos critérios adequados de 

aplicação do regime jurídico da eficiência administrativa. Serão ainda expostos os 

contornos da responsabilidade do agente público por atos de improbidade 

administrativa que sejam relacionados especificamente com a não aplicação do 

Princípio da Eficiência. 

Nesse sentido, considera-se a ampliação do controle como concreta 

satisfação dos interesses da sociedade, de modo a garantir o cumprimento de uma 

legalidade finalística, que contemple a eficiência administrativa. Ou seja, a partir de 

uma concepção integrada dos princípios que garanta legitimidade democrática à 

atuação administrativa na concretização dos direitos fundamentais. 

Em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, serão 

analisados os seus aspectos históricos, ressaltando os institutos similares previstos 

no Direito Comparado, como o recurso de amparo espanhol e o recurso 

constitucional alemão. Além disso, será examinado o conteúdo do artigo 102, § 1º, 

da Constituição Federal que instituiu essa modalidade de controle de 

constitucionalidade, assim como sua tardia regulamentação legal, com o advento 

da Lei nº 9.882/1999. 

A partir de então, serão esmiuçadas as características processuais mais 

pertinentes ao objeto da presente dissertação, como o seu caráter autônomo e 

incidental, a questão da legitimidade, além de outros pressupostos, incluindo-se o 

requisito de subsidiariedade. 

A fim de demonstrar a amplitude do cabimento da arguição de 

descumprimento e de ilustrar as situações concretas em que haveria afronta ao 

princípio da eficiência, serão apresentados os atos do Poder Público passíveis 

dessa modalidade de controle, os quais diferem bastante dos atos impugnáveis 
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pela Ação Direta de Inconstitucionalidade e pela Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, até mesmo em razão do princípio da subsidiariedade. 

Verifica-se que hodiernamente é cada vez mais frequente a utilização da 

arguição de descumprimento, de acordo com novos parâmetros de participação 

social e de transparência, que culminam na disposição de mais informações e maior 

engajamento dos cidadãos, inclusive para a cobrança das instituições. Trata-se de 

instrumento de controle de atos oriundos do Poder Público e, portanto, espécie de 

controle de atuação da Administração Pública, cujo uso acentuado pelos 

legitimados decorre em grande parte de questionamentos efetuados pela 

sociedade, inclusive via representação ao Procurador-Geral da República. 

É o que se pode constatar com as estatísticas apresentadas no portal 

eletrônico do Supremo Tribunal Federal,2 em que a quantidade de arguições de 

descumprimento propostas cresceu mais de oito vezes desde os anos 2000, 

quando houve a autuação de apenas dez medidas, enquanto em 2019 já foram 

autuadas oitenta e duas ADPFs. É o segundo instrumento de controle concentrado 

de constitucionalidade mais demandado, perdendo apenas para a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, cuja quantidade total inclusive diminuiu durante o período 

comparativo citado. 

Assim, a presente dissertação traz uma importante contribuição para o 

estado da arte, na medida em que desenvolve os caminhos que abrem a 

possibilidade de controle de constitucionalidade, com eficácia erga omnes, fundado 

na observância da eficiência administrativa e sobre diversas espécies de atos do 

Poder Público, dentre os quais se incluem os atos materiais. Incrementa-se, 

portanto, o controle da Administração Pública, o uso da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental e, especialmente, o alcance do Princípio 

da Eficiência. 

Em que pese o objetivo tão específico da presente dissertação, buscar-se-

ão seus alicerces em bases doutrinárias, legais e jurisprudenciais que possibilitem 

o desenvolvimento do tema, de forma a conectar as diversas hipóteses em uma 

 
2 STF. Dados estatísticos relativos a todas as ações de controle concentrado. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral>, acesso em 
28 dez. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral
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conclusão lógica que demonstre sua viabilidade, utilizando-se de um raciocínio 

majoritariamente dedutivo. 

Dessa forma, a metodologia empregada possuirá um predominante caráter 

dogmático, embora o enfoque zetético também se revele existente, de acordo com 

a própria característica científica da dissertação, que exige constantes indagações. 

Nesse sentido, conforme esclarece Tércio Sampaio Ferraz, toda a averiguação 

possui ambos os aspectos, apenas optando por conceder maior destaque a um 

deles.3 

 

  

 
3  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 5ª ed. 2ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 41. 
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CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, buscou-se delimitar a aplicação do Princípio da Eficiência, 

inserido no artigo 37 da Constituição, após a Emenda Constitucional nº 19/1998. 

Assim, foi possível verificar o seu conceito jurídico, concluindo-se que a eficiência, 

nesse sentido, pode ser definida como a realização de melhor desempenho 

possível, em busca da qualidade da atuação administrativa, a partir da excelência 

no uso racional dos meios e do atingimento dos resultados ao máximo. 

Analisou-se ainda as diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade, além 

de sua integração quanto à densidade do conteúdo previsto no princípio da 

eficiência. Dessa forma, o sentido jurídico pleno de eficiência pressupõe o 

cumprimento das metas propostas e o alcance do devido impacto da medida, 

compreendendo assim a eficácia e a efetividade. 

Apresentou-se o contexto histórico da reforma administrativa gerencial no 

Brasil, de modo a constatar que a reforma administrativa gerencial foi marcada pela 

busca da eficiência e da melhoria de gestão, com o aproveitamento de práticas da 

iniciativa privada. Qualifica-se ainda por visar ao incremento da participação 

democrática, mediante o controle social, da avaliação de desempenho, com foco 

no controle de resultados, além da descentralização administrativa, por meio de 

contratos de gestão. Trata-se, assim, de uma resposta ao regime burocrático então 

vigente. 

No Brasil, procurou-se atribuir um novo desenho institucional, inovando-se 

nos métodos de gestão e controle, eliminando-se o excesso de formalismos e 

voltando-se para a participação social e a qualidade dos serviços públicos. Dessa 

forma, a reforma gerencial brasileira promoveu inúmeras alterações legislativas e, 

em especial, deu origem à Emenda Constitucional nº 19/1998, bem como almejou 

uma mudança cultural para uma visão gerencial, enfatizando a autonomia do gestor 

e a análise de seus resultados. 

Por todo o exposto, verificou-se que o Princípio Constitucional da Eficiência 

se tornou parte integrante do regime jurídico administrativo, seja ao estabelecer 
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diretrizes para a atuação do agente público, seja pela repercussão direta na 

legislação, com a crescente presença de dispositivos que expressa ou 

implicitamente busquem a eficiência administrativa. 

Assim, a necessidade de modernização da máquina pública implica em 

repensar a organização administrativa, aprimorando sua estrutura e atividade de 

modo eficiente. Para tanto, há uma série de vetores, dentre os quais se destacam 

a transparência, a celeridade, a economicidade e a sustentabilidade, além da 

prevenção e do combate à corrupção.  

Preocupou-se, outrossim, com a aplicação direta dos princípios, ao tentar 

entender o avanço dos critérios de avaliação da discricionariedade do agente 

público. De modo que a análise acerca da conveniência e oportunidade do ato 

administrativo também deve ser pautada pela obediência aos princípios 

constitucionais, utilizando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não se 

pode deixar que o juízo de discricionariedade seja transformado em verdadeira 

arbitrariedade do agente público, considerando que este deve zelar pela 

manutenção do regime de Estado Democrático de Direito. 

Tratou-se, igualmente, da relação entre os Princípios da Legalidade e da 

Eficiência, demonstrando que ambos não são excludentes, mas complementares, 

na medida em que a eficiência deve orientar a produção e a aplicação das normas, 

atribuindo-lhe legitimidade e um caráter finalístico. Assim, a Administração Pública 

não deve aplicar as regras indiscriminadamente, mas de maneira racional, 

buscando o interesse público. Ademais, a norma deve possuir real aptidão para 

cumprir eficientemente o objetivo que a motivou.  

Em seguida foi abordada sua relação com o direito fundamental à boa 

Administração, chegando-se à conclusão de que os direitos fundamentais e os 

princípios objetivos do Estado são semelhantes e complementares, ao possuírem 

um viés subjetivo e objetivo que permite simultaneamente o exercício do direito 

pelos cidadãos e o parâmetro norteador da atuação e estrutura da Administração 

Pública. Assim, percebeu-se que o viés subjetivo do princípio da eficiência poderia 

ser considerado um direito fundamental, com abrangência análoga ao da boa 

Administração. 



185 
 

Analisou-se, ainda, a evolução do controle da atuação administrativa, 

especialmente, no tocante à verificação dos resultados e de sua legitimidade. Do 

mesmo modo, foi abordada a importância dos instrumentos de controle para um 

funcionamento administrativo mais eficiente, incluindo-se o aperfeiçoamento de 

seus próprios mecanismos. 

Após, objetivou-se delimitar o controle da eficiência administrativa, 

analisando-se sua aplicação prática e extensão da responsabilidade do Estado e 

de seus agentes, apresentando-se jurisprudência sobre o tema. 

Dessa forma, persiste a necessidade de uma configuração normativa que 

apresente critérios mais objetivos e razoáveis de controle sobre a atuação 

discricionária do agente público, até para o seu próprio resguardo. Por isso, é 

fundamental estabelecer os parâmetros de incidência do Princípio da Eficiência, ou 

seja, determinar quais são os seus comandos diretamente derivados.  

No segundo capítulo, foi realizada a análise da arguição de descumprimento 

de preceito fundamental, ressaltando o histórico de sua inclusão na Constituição 

Federal de 1988 e sua regulamentação legal, objeto de veto e de questionamento 

de inconstitucionalidade, ainda pendente de julgamento. 

Também foram apresentados os seus principais aspectos processuais, 

como a questão da legitimidade ativa e passiva, concluindo-se, no caso da primeira, 

pela escolha de legitimados específicos em rol taxativo, nos mesmos moldes da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, 

analisando-se requisitos especiais, como a necessidade de alguns legitimados 

demonstrarem a pertinência temática.  

A proposta que inicialmente permitia a qualquer cidadão propor diretamente 

a arguição foi vetada pelo então Presidente da República, alegando-se, 

principalmente, o volume excessivo de demandas que seriam direcionadas ao 

Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, aos interessados não legitimados restou 

apenas a possibilidade de representar ao Procurador-Geral da República, a fim de 

requerer a propositura da arguição de descumprimento, conforme previsão contida 

no artigo 2º, §1º, a Lei nº 9.882/1999. 
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Além disso, foram abordados requisitos processuais específicos como a 

subsidiariedade e a relevância da controvérsia para efeito de conhecimento da 

arguição. Apresentaram-se os possíveis atos que podem ser impugnados, 

considerando o alcance da expressão ato do Poder Público, presente no caput do 

artigo 1º do referido diploma regulamentador. 

Nesse sentido, restou demonstrado que a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental é um dos mais importantes instrumentos de controle dos atos 

do Poder Público. Isso porque é o único que permite o controle concentrado de 

constitucionalidade das mais variadas espécies de atos estatais, como, por 

exemplo, os atos normativos, as decisões judiciais e os atos administrativos de 

cunho material. Além disso, a arguição de descumprimento destaca-se dos demais 

mecanismos de controle da Administração Pública porque possibilita de uma só vez 

a impugnação de múltiplas medidas que afrontem a preceito fundamental 

decorrente da Constituição Federal, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal 

Federal possuirá eficácia erga omnes. 

Por fim, no terceiro capítulo, que deu origem ao título da presente 

dissertação, buscou-se aplicar as ideias desenvolvidas nas premissas anteriores, a 

fim de demonstrar a possibilidade de considerar a eficiência da Administração 

Pública como preceito fundamental, para efeito de cabimento da arguição de 

descumprimento. 

Trata-se de hipótese nada ou, ao menos, pouco explorada na doutrina, que 

permite análise desse princípio constitucional da Administração Pública 

diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, em face de atos normativos que não 

podem ser impugnados pelas ações diretas de constitucionalidade e, 

principalmente, de outras espécies de atos, como decisões judiciais e medidas 

administrativas, desde que respeitados os demais requisitos de cabimento da 

ADPF. 

Para tanto, no derradeiro capítulo, procurou-se trazer o conceito de preceito 

fundamental e exemplificar quais os objetos que se poderiam enquadrar nessa 

classificação. Houve, ainda, uma abordagem sobre a utilização de conceitos 

indeterminados, suas vantagens, problemas e desafios. 
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Finalmente, concluiu-se pela possibilidade de utilização da eficiência 

administrativa como fundamento para a propositura da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Assim, conforme foi explanado, a 

designação de preceito fundamental abrange muito mais do que os princípios 

fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, as demais cláusulas pétreas e 

os princípios sensíveis.  

É reconhecida essa natureza a diversos outros dispositivos, incluindo-se o 

Título III que trata da organização do Estado. Dessa forma, o caput do artigo 37 da 

Constituição é claramente incluído nessa classificação, de modo que os princípios 

constitucionais da Administração Pública, como demonstrado por meio de 

precedentes judiciais, são tipicamente preceitos fundamentais. 

Ocorre que, ainda que não fosse reconhecida diretamente a inclusão de 

outros preceitos fundamentais além dos princípios, direitos e garantias 

nomeadamente fundamentais, das demais cláusulas pétreas e dos princípios 

sensíveis, há possibilidade de garantir a defesa da eficiência administrativa, por 

meio da arguição, utilizando-se do seu caráter subjetivo que a aproxima da 

condição de direito fundamental à boa Administração, nos termos do artigo 5º, §2º, 

do texto constitucional, ao dispor que “direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte”. 

A partir da verificação do enquadramento da eficiência da Administração 

como preceito fundamental, passou-se à análise das conjecturas em que seria 

possível sua aplicação. Foram apresentados julgados, com casos práticos a 

respeito, e relacionados os atos que possibilitam o controle via arguição, os quais 

já haviam sido explicados quando da análise do objeto da arguição, entendido como 

ato do Poder Público. 

Sob este prisma, a avaliação da eficiência compreende o próprio mérito da 

atuação, passando pelas estruturas e procedimentos, até o resultado efetivamente 

alcançado. Pretendeu-se, assim, a caracterização bem definida de um regime de 
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direito orientador da atividade administrativa, de forma a preservar a segurança 

jurídica sobre os procedimentos da Administração Pública. 

Outro aspecto estudado se refere à rigidez e à complexidade em excesso de 

algumas normas que disciplinam os procedimentos administrativos. Dessa forma, 

é imprescindível manter a prudência e a coerência em seu sistema de 

responsabilização, para que a atribuição descomedida de obrigações aos agentes 

púbicos não paralise a atividade da Administração Pública, de modo a causar 

despesas desnecessárias e, assim, os mesmos prejuízos que procurou evitar ao 

Erário. 

Assim, o presente trabalho buscou apresentar as principais consequências 

jurídicas do controle de constitucionalidade da eficiência administrativa, prevista no 

caput do artigo 37 da Constituição Federal, por meio de parâmetros mais objetivos 

e, também, de sua caracterização como direito fundamental à boa Administração.  

Em um período de intensificação de antigos anseios sociais, que clamam 

pela eficiência da Administração Pública, foi de extrema importância verificar a 

relação entre controle e eficiência, a fim de conferir concretude à enunciação 

principiológica, oriunda da reforma administrativa gerencial. 

Portanto, a arguição de descumprimento de preceito fundamental zela pela 

preservação da ordem constitucional em face de atos estatais, de natureza 

normativa ou não, que violem princípios ou regras responsáveis pela definição e 

limitação de poderes do Estado, como é o caso dos princípios constitucionais da 

Administração Pública, especialmente, do princípio da eficiência. Restou 

demonstrada, assim, a hipótese proposta por esta dissertação, com a sua 

contribuição para a evolução do tema.  
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