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PARECER JURÍDICO-REGULATÓRIO

DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL A PARTICULARES. MERCANTILIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DE
ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
E FORMAL SUBJETIVA. RISCO MORAL INTOLERÁVEL. TEMA 532 SOB REPERCUSSÃO GERAL.
SUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA DA OAB E
DE CONSELHOS PROFISSIONAIS.

I.
1.

DOS FATOS
Em agosto de 2017, foi proposto o Projeto de Lei do Senado PLS 280, de autoria

do Senador Antônio Anastasia, versando sobre diretrizes e requisitos para a delegação, no âmbito
da Administração Pública Federal, do serviço público de fiscalização administrativa a particulares.
2.

Ao referido projeto, foram apresentadas 6 emendas pelos Senadores Antônio

Carlos Valadares e José Pimentel.
3.

Atualmente, o PLS 280 encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania, sob relatoria do Senador Flexa Ribeiro.
4.

É o relatório.
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II.

DA ANÁLISE
2.1 DO TEOR E DA JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO SENADO 280/2017

5.

Muito embora tenha apenas doze artigos e sua gênese claramente denote o desejo

de que sejam prestados melhores serviços públicos aos brasileiros, sua proposta incorre em
diversas inconsistências e inconstitucionalidades sobre o que se passa a discorrer.
OBJETO DA LEI E RESPECTIVO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
ART. 1o ESTA LEI ESTABELECE DIRETRIZES E REQUISITOS PARA A
DELEGAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,
DO SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A
PARTICULARES.

6.

Ao estabelecer que se trata de permissivo para toda a administração pública

federal, deve-se ter a clareza acerca de quem o PLS.280 se refere. A administração pública federal
é o conjunto de órgãos e de personalidades jurídicas, de direito público e privado, que compõe a
administração pública direta e indireta, respectivamente.
7.

Apenas para mera referência, o próprio Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão faz alusão1 a setenta e seis2 órgãos e entidades da administração no
âmbito do Poder Executivo, muito embora haja infindáveis ramificações internas.
(1)

Fonte: <http://www.planejamento.gov.br>. Acesso em 02.04.2018.
Advocacia-Geral da União, Agência Espacial Brasileira, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de
Energia Elétrica, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Agência Nacional de Águas, Agência Nacional do Cinema, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, Banco Central do Brasil, Casa Civil da Presidência da República, Comissão Nacional de Energia
Nuclear, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Departamento
Nacional de Produção Mineral, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal,
Fundação Alexandre de Gusmão, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Fundação Cultural Palmares, Fundação Escola
Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundação Instituto de
(2)
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8.

Note-se a pretensão do PLS.280 em que toda a Administração Pública Federal,

tanto direta como indireta, possa terceirizar a atividade fiscalizatória, desde o sistema de auditoria
realizada pelo Receita Federal, o controle do sistema financeiro realizado pelo Banco Central do
Brasil, até as Agências Nacionais de Regulação.
9.

Nesse diapasão, é razoável indagar que efetividade poderia ter uma lei geral de

doze artigos que ambiciona delegar a fiscalização com tão amplo espectro.
DEFINIÇÕES
ART. 2o PARA OS FINS DESTA LEI CONSIDERA-SE:
I – DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA A PARTICULAR: TRANSFERÊNCIA A PESSOA
JURÍDICA NÃO ESTATAL, DE DIREITO PRIVADO, MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA, DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
DE LICENCIAMENTO, DE VIGILÂNCIA OU SANCIONATÓRIA, MANTIDA
A TITULARIDADE ESTATAL E PRESERVADO O REGIME JURÍDICO DE
DIREITO PÚBLICO, TENDO EM VISTA O INTERESSE PÚBLICO
DISPOSTO EM LEI;
II – PODER DELEGANTE: A UNIÃO, OU AUTARQUIA FEDERAL, SEMPRE
QUE PROMOVER A DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A PARTICULARES;
Pesquisa Econômica Aplicada, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e
Medicina do Trabalho, Fundação Nacional de Artes, Fundação Nacional de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Fundação
Osório, Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Turismo, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação, Instituto Nacional do Seguro Social, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Cultura, Ministério da Defesa,
Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério da
Integração Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, Ministério das Cidades, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Minas e
Energia, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério do Trabalho, Ministério do Turismo, Ministério dos Direitos
Humanos, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Presidência da República, Secretaria de Governo da
Presidência da República, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Superintendência de Seguros
Privados, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
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III – AGENTE DELEGADO: PESSOA JURÍDICA NÃO ESTATAL, DE
DIREITO PRIVADO, A QUEM SEJA DELEGADO SERVIÇO PÚBLICO DE
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM SETOR ESPECÍFICO;
IV – ATIVIDADE DE LICENCIAMENTO: REALIZAÇÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E EDIÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,
PREVISTOS EM LEI EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO, DESTINADOS
A EXPEDIR LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES, CERTIFICAÇÕES OU ATOS
EQUIVALENTES, QUANTO A PRODUTOS, EMPREENDIMENTOS OU
ATIVIDADES;
V – ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA: MEDIDAS QUE VERIFIQUEM A
CORRETA OU INCORRETA ATUAÇÃO DAQUELES QUE SE SUBMETEM
ÀS NORMAS LEGAIS OU REGULAMENTARES DE REGULAÇÃO, EM
RELAÇÃO A FATOS JÁ OCORRIDOS, SEM ESPAÇO PARA JUÍZO
DISCRICIONÁRIO;
VI – ATIVIDADE SANCIONATÓRIA: IMPOSIÇÃO DE DETERMINADA
CONSEQUÊNCIA DESFAVORÁVEL, PREVISTA EM LEI, A ALGUÉM EM
RAZÃO DO COMETIMENTO DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO, SEM
ESPAÇO PARA JUÍZO DISCRICIONÁRIO. (grifos nossos)

10.

Primeiramente, cumpre avaliar que a delegação futura pretendida pelo PLS.280

remete à autorização legal específica das atividades de “licenciamento, de vigilância ou
sancionatória”. Nesse diapasão, importa destacar a sistemática que estabelece a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC):
“Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.” (grifos nossos)

11.

Como se pode depreender de forma bastante evidente, lei ordinária posterior não

carece do permissivo de lei ordinária anterior para dispor sobre a mesma matéria, o que, por si só,
denota plena ineficácia do PLS. Nesse mesmo sentido, reitera o Manual de Redação da Presidência
da República:
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“11.3.1.9 Cláusula de Revogação
Até a edição da Lei Complementar n° 95, de 1998, (art. 9° - v. Apêndice) a cláusula
de revogação podia ser específica ou geral. Desde então, no entanto, admite-se
somente a cláusula de revogação específica. Assim, atualmente é incorreto o uso
de cláusula revogatória do tipo “Revogam-se as disposições em contrário.”.
A revogação é específica quando precisa a lei ou leis, ou parte da lei que ficam
revogadas.
Exemplo de cláusulas revogatórias específicas:
“Fica revogada a Lei no 4.789, de 14 de outubro de 1965.”
“Ficam revogadas as Leis nos 3.917, de 14 de julho de 1961, 5.887, de 31 de maio
de 1973, e 6.859, de 24 de novembro de 1980.”
“Ficam revogados os arts. 16, 17 e 29 da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990.”
Ademais, importantes doutrinadores já ressaltavam a desnecessidade da cláusula
revogatória genérica, uma vez que a derrogação do direito anterior decorre da
simples incompatibilidade coma nova disciplina jurídica conferida à matéria
(Lei de Introdução ao Código Civil, art.2º, § 1º).
Destarte, afigura-se mais útil o emprego da cláusula específica, que - além de
cumprir a finalidade de marcar o encerramento do texto legislativo - remete com
precisão aos dispositivos revogados.” (grifos nossos)

12.

No que tange à delegação de serviços públicos para licenciamento, fiscalização

e sanção, importa destacar o que trata a Constituição Federal a esse respeito, pois claramente
vincula tal delegação à natureza do serviço público.
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado. (grifos nossos)
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13.

A delegação da prestação de serviços públicos de que trata a Carta Magna, por

concessão ou permissão, foi disciplinada pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que não
deixa dúvidas que a delegação se relaciona aos serviços públicos prestados aos usuários e
consumidores mediante tarifas, mas não da delegação das atividades típicas e exclusivas do
Estado.
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
Art. 7o Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são
direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores
de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades
de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através
dos quais lhes são prestados os serviços.
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Art. 7o-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado,
nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao
usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para
escolherem os dias de vencimento de seus débitos.
Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no
edital e no contrato. (grifos nossos)

14.

Outrossim, tem-se a Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração
Pública:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela
administração pública.
§ 1o O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I
do § 3o do art. 37 da Constituição Federal.
§ 2o A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto:
I - em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou
atividade sujeitos a regulação ou supervisão; e
II - na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação
de consumo.
§ 3o Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos
prestados por particular.
Art. 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou
potencialmente, de serviço público;
II - serviço público - atividade administrativa ou de prestação direta ou
indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da
administração pública;
III - administração pública - órgão ou entidade integrante da administração
pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;
IV - agente público - quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza
civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e
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V - manifestações - reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais
pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços
públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais
serviços.
Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei
no 12.527, de 18 de novembro de 2011. (grifos nossos)

15.

Em seu art.3o, reitera o PLS.280 semelhante equívoco já descortinado alhures. É

injustificável a pretensão de disfarçar o PLS.280 como um estatuto da delegação do serviço
público de fiscalização administrativa pública federal a particulares, quando, na verdade, não
possui especialização (ou especificidade) alguma para, em face de leis ordinárias supervenientes
que versem sobre fiscalização, aspirar qualquer precedência.
16.

Igualmente desnecessária é a vedação à delegação de competência normativa,

porquanto já em vigor pelo inciso I do art. 13 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
AUTORIZA A DELEGAÇÃO POR NOVA LEI
o

ART. 3 É VEDADA A DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A PARTICULAR:
I – SEM LEI ESPECÍFICA PARA CADA SETOR, QUE AUTORIZE E FIXE
SEUS TERMOS;
II – NAS HIPÓTESES EM QUE LEI EXPRESSAMENTE HOUVER
PREVISTO A INDELEGABILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO. A EDIÇÃO DE NORMAS REGULATÓRIAS OU
TÉCNICAS SOBRE AS ATIVIDADES FISCALIZADAS É INSUSCETÍVEL
DE DELEGAÇÃO A CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE
FISCALIZAÇÃO, DEVENDO SUA ADOÇÃO FICAR A CARGO DA
ENTIDADE DELEGANTE, NOS TERMOS DA LEI, PODENDO O AGENTE
DELEGADO COOPERAR COM AS PROVIDÊNCIAS MATERIAIS E OS
ESTUDOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS. (grifos nossos)

17.

Adiante em seu art. 4o, o PLS.280 institui o acompanhamento pelo poder

delegante do processo de fiscalização que seria realizado pelas empresas privadas, suscitando
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importantes questionamentos acerca da viabilidade do projeto: (i) como admitir que uma empresa
privada efetue fiscalização própria do Poder Público sem possuir a imparcialidade e a legitimidade
próprias do servidor público concursado e estável; e (ii) qual a viabilidade econômica de tal
procedimento, na medida em que se mantém os gastos do Estado com o acompanhamento,
acrescida dos gastos com a contratação de empresa especializada de fiscalização.
18.

Nos termos propostos pelo PLS.280 quanto ao acompanhamento do agente

delegado pelo delegante, denota-se que o Estado é presumidamente capaz de realizar diretamente
essa função delegada.
A FISCALIZAÇÃO DO FISCALIZADOR DELEGADO
ART. 4o OS ATOS DO AGENTE DELEGADO, NO EXERCÍCIO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUJEITAR-SE-ÃO AO
ACOMPANHAMENTO
PELO
PODER
DELEGANTE,
COM
COOPERAÇÃO DOS CIDADÃOS.
PARÁGRAFO ÚNICO. A LEI ESPECÍFICA, O REGULAMENTO E, QUANDO
FOR O CASO, O CONTRATO DE CONCESSÃO, ESTABELECERÃO OS
PARÂMETROS DE CONTROLE DOS ATOS DO AGENTE DELEGADO E AS
SANÇÕES A ELE APLICÁVEIS NOS CASOS DE DESVIO NO EXERCÍCIO
DA DELEGAÇÃO, CABENDO AO REGULAMENTO E AO CONTRATO
ESTABELECER
OS
INDICADORES
PARA
AVALIAÇÃO
DO
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DELEGADA. (grifos nossos)
SUBMISSÃO AO RITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ART. 5o O AGENTE DELEGADO DEVE ADOTAR, NO EXERCÍCIO DO
SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DELEGADO,
O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA LEI No
9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
§ 1o O AGENTE DELEGADO DEVERÁ MANTER INFRAESTRUTURA PARA
RECEBER E PROCESSAR AS RECLAMAÇÕES DOS CIDADÃOS E
DECIDIR COM IMPARCIALIDADE E EM TEMPO RAZOÁVEL.
§ 2o É GARANTIDO A TODO CIDADÃO O DIREITO A CONTESTAR
DECISÃO DE AGENTE DELEGADO, EM RECURSO AO ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENCARREGADO DA
FISCALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.
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ART. 8o A LEI QUE AUTORIZAR A DELEGAÇÃO A PARTICULAR DE
SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVERÁ
REGULAR ESPECIFICAMENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDENTE, GARANTINDO OS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. (grifos nossos)

19.

Não bastasse o anteriormente disposto, o PLS.280 ainda incumbe – pelo art. 5o

e 8o – o agente delegado de adotar o devido processo administrativo nos termos da lei específica
futura e também da legislação de geral que rege o processo administrativo.
20.

Ao firmar que a lei futura deverá regular especificamente o processo

administrativo correspondente à delegação que autorizar, o PLS.280 imputa ainda ao Congresso
Nacional esforço brutal, inclusive embaraçando o processo fiscalizatório.
21.

Importante reproduzir algumas disposições da Lei 9.784/1999.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal
de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
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VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em
lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (grifos nossos)

22.

Como se pode inferir, contraria até o bom senso sustentar que o particular possa

exercer atividades típicas e exclusivas estatais segundo os critérios ressaltados. Ademais, a
remissão ao referido normativo – Lei 9.784/1999 – também poderia provocar uma judicialização
em massa dos processos administrativos de âmbito específico. Fiscalizações em diversos setores
não seriam efetivas se houvesse o conhecimento prévio por parte do regulado, conforme trata o
art. 41.
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de
realização.

23.

A opção do PLS.280 por uma disciplina excessivamente generalista anda na

contramão do desenvolvimento da atividade fiscalizatória, deixando de atender as situações
especiais.
24.

Adiante em seu art. 6o, aduz vinculação da delegação aos institutos da concessão

comum, administrativa ou patrocinada, muito embora o próprio PLS esclareça que delegações
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futuras dependam de nova disposição legal ordinária que, por sinal, não estão condicionadas à lei
ordinária anterior.
DO INSTRUMENTO PARA DELEGAÇÃO
ART. 6o RESSALVADOS OS CASOS EM QUE A LEI DIRETAMENTE
DESIGNE COMO AGENTE DELEGADO ENTIDADE DE CLASSE, OU
ATRIBUA ESSA QUALIDADE A TODOS OS INTEGRANTES DE
CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL, A DELEGAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEPENDERÁ DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO,
NOS
REGIMES
DE
CONCESSÃO
COMUM,
ADMINISTRATIVA OU PATROCINADA, CONFORME O CASO, E SERÁ
PRECEDIDA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
PRÓPRIA E EM QUE SE OBSERVEM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, IGUALDADE, DO
JULGAMENTO POR CRITÉRIOS OBJETIVOS E DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
PARÁGRAFO ÚNICO. O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA
LICITAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DEVERÁ FIXAR, DE FORMA
OBJETIVA, OS REQUISITOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO
CERTAME, OS SEUS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E A FORMA DE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DELEGADO. (grifos nossos)

25.

Ao cabo, dispõe o PLS.280 acerca da aplicação, por um particular, do poder de

polícia administrativa tipicamente estatal – inclusive podendo requerer uso de força policial – pelo
qual responderá subsidiariamente o poder delegante. É quase intangível o potencial de
indenizações que o exercício da fiscalização e sanção, realizados por um prestador de serviços
privados de maneira equivocada ou dolosa pode imputar à União.
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
ART. 9o O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SANCIONATÓRIA POR AGENTE
DELEGADO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
FISCALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA TEM CARÁTER ESTRITAMENTE VINCULADO, EM
OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
§ 1o A DECISÃO DO AGENTE DELEGADO EM ATIVIDADE
SANCIONATÓRIA DEVERÁ SER MOTIVADA, APRESENTANDO O
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RELATO COMPLETO DAS PONDERAÇÕES DE TODOS OS
ENVOLVIDOS E A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA,
EMBASADA EM RAZÕES DE FATO E DE DIREITO, QUE REFUTE OU
ACOLHA TAIS MANIFESTAÇÕES.
§ 2o NA HIPÓTESE DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE SANÇÃO, O
AGENTE DELEGADO PODERÁ REQUERER FORÇA POLICIAL.
ART. 10. OS AGENTES DELEGADOS, NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO
DO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
RESPONDERÃO OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS A
TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O
RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA.
PARÁGRAFO
ÚNICO.
O
PODER
DELEGANTE
TEM
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DANOS PREVISTOS NO
CAPUT.
ART. 11. O AGENTE DELEGADO SUBORDINA-SE À LEGISLAÇÃO QUE
REGULA O ACESSO DOS CIDADÃOS ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS,
PARTICULARMENTE À LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
ART. 12. ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA
PUBLICAÇÃO. (grifos nossos)

2.2 DA MERCANTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS DO ESTADO
26.

Preliminarmente, é relevante compulsar as motivações indicadas pelo autor do

projeto a fim de compreender as circunstâncias fáticas e as hipóteses formuladas para aplicação
das disposições normativas do PLS.280.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
Este projeto de lei tem o propósito de firmar diretrizes e requisitos para que o Poder
Público Federal efetue delegação do serviço público de fiscalização
administrativa a particulares. Embora existam diversos exemplos práticos de
atribuição de poder de fiscalização a particulares – alguns deles previstos em
legislação esparsa –, o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de um marco
legal para regular o instituto de forma mais abrangente. O desenvolvimento do
Estado moderno, especialmente do seu papel normativo e regulador, induziu não
apenas ao crescimento do espectro de incidência do serviço público de fiscalização
administrativa, mas também a uma maior necessidade de especialização por parte
da atividade fiscalizatória estatal. Muitas regiões metropolitanas enfrentam
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elevados índices de ocupação irregular do solo, sem que o aparato estatal consiga
fiscalizar, autuar e sancionar quaisquer responsáveis, indicando que a ausência do
Estado se dê por uma verdadeira impossibilidade fática. Também nos grandes
centros, dados relativos a acidentes de trânsito apontam a exigência por atuação
mais amiúde de fiscalização administrativo. No âmbito da vigilância sanitária,
por exemplo, o poder público deve fiscalizar os estabelecimentos que armazenam
e transportam alimentos. No exercício dessa atividade, as irregularidades
comumente fiscalizadas vão desde acondicionamento incorreto, procedência
desconhecida e prazo de validade vencido até a falta de autorização para
comercializar produtos. Aliás, em razão dos dramas atuais vividos pela sociedade
brasileira, vale destacar outra atividade inserida no escopo da fiscalização
administrativa relativa à vigilância sanitária, qual seja, o combate a doenças
mediante controle da proliferação de mosquitos transmissores, como é caso do
famigerado aedes aegypti, atualmente pivô de uma questão de saúde pública
global em torno do chamado zika vírus. Outra tragédia nacional que está
relacionada com tema ora tratado foi o incêndio da boate em Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, ocorrido em 27.01.2013. O fato retrata bem os problemas
afetos à omissão do serviço público de fiscalização administrativa. À época, uma
manchete do jornal “O Tempo” anunciava: “Falta pessoal para fiscalizar lei mais
dura para boates: há 64 homens para verificar casas em 33 cidades.” Pelas mesmas
razões, vale mencionar recente tragédia ocorrida no município de Mariana, em
Minas Gerais, com o rompimento da barragem de Fundão, que tem sido
apontado como o maior desastre ambiental da história brasileira. Salta aos olhos o
fato de que, o Relatório final da Comissão Temporária da Política Nacional de
Segurança de Barragens instalada nesta Casa mostrou que a área de fiscalização
minerária do DNPM contava, em 2015, com 198 servidores, entre especialistas
em recursos minerais, geólogos, engenheiros e técnicos de nível médio. (...) Todos
esses fatos e fatores estão a indicar uma necessária mudança de paradigma
jurídico, com vistas a viabilizar novas formas de parceria com a iniciativa privada
visando ao atendimento da demanda pela efetiva prestação do serviço público de
fiscalização administrativa. (grifos nossos)

27.

Como se pode facilmente depreender, pretendeu o autor atribuir a entes privados

a prestação de atividades cujas carências visível e incontestavelmente impactam o cotidiano dos
cidadãos. No ponto, é forçoso reconhecer a boa-fé e os propósitos altruístas do autor.
28.

Todavia, abstraindo por um momento as questões jurídicas, cabe indagar que

consequências poderiam advir da proposta. O Estado, já incapaz de prestar um serviço universal
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de saúde com qualidade, seria capaz de delegar ao privado, por exemplo, a fiscalização dos
serviços privados de saúde e, satisfatoriamente, fiscalizar esse ente privado fiscalizador?
29.

Salta aos olhos que a mesma especialização técnica requerida pelo pretenso

idôneo “fiscalizador” privado é a mesma que será encontrada nos fiscalizados, todos contratando
seus empregados no mercado, isso quando não pertencerem ao mesmo grupo econômico. Assim,
tal opção legislativa incorreria de forma evidente no risco moral dessas relações.
30.

Afora isso, a efetividade do PLS.280 em face dos problemas elencados pelo

autor é igualmente questionável. A disseminação de fiscalização privada seria capaz de mitigar os
riscos de propagação do “zika vírus” entre uma população majoritariamente desassistida de
saneamento básico? Alguém tem segurança para afirmar que o “incêndio da boate em Santa Maria”
teria sido evitado por uma fiscalização privada em vista da constatação que mesmo o Poder Público
Municipal e o Corpo de Bombeiros não o fizeram?
31.

As ocupações inadequadas do solo, também mencionadas na justificação, serão

regularizadas por particulares? Acaso vislumbra-se que um particular dará cumprimento a uma
determinação judicial ou determinação administrativa? Ou quem sabe desocupações do solo serão
impostas de ofício pelo próprio prestador de serviços?
32.

Adiante em suas motivações, o próprio autor estabelece um claro limite entre os

serviços públicos concedidos ou permitidos e a inovação do projeto para delegação da fiscalização
administrativa. Inclusive, com muita propriedade evidencia a problematização inerente à proposta.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
A Administração Pública tem muito a ganhar em termos de racionalização e
eficiência com a regulação das possibilidades de delegação a particulares da
execução de fiscalização administrativa. Em uma área conexa, a prestação de
serviços públicos, a participação da iniciativa privada, por meio dos institutos
da permissão e da concessão, vem trazendo ganhos expressivos à sociedade,
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ao permitir uma expansão da capacidade de atuação do Estado. Acreditamos
que, com a devida regulamentação, a delegação de serviço público de
fiscalização administrativa a particulares pode trazer benefícios similares. As
possibilidades são vastas, especialmente, conforme já tratado, na seara do Direito
Administrativo, Urbanístico e Ambiental. Do ponto de vista jurídico,
antecipando-nos às críticas que podem ser levantadas ao projeto, gostaríamos
de apresentar algumas ponderações. O principal argumento levantado por uma
corrente de juristas que defende a indelegabilidade do serviço público de
fiscalização administrativa reside na ausência de previsão expressa da
Constituição Federal nesse sentido, o que qualificaria a atividade de polícia
administrativa como tipicamente estatal. A essa ideia devemos contrapor o fato
de que, por mais que o Direito brasileiro se baseie em um texto constitucional
analítico e extenso, não se pode esperar que a Lei Maior regule com minudencia
todas as possibilidades de atuação estatal e sua relação com os cidadãos. Ademais,
a Constituição não tratou de forma sistematizada a delegação de competências
públicas a entidades de direito privado. Todavia, diversos dispositivos
constitucionais promovem delegação de competências públicas, seja por meio de
cláusulas gerais, seja mediante cláusulas setoriais. São exemplos nesse sentido as
previsões constitucionais para prestação de serviços públicos pela iniciativa
privada ou a delegação dos serviços notariais e registrais a
particulares. (grifos nossos)

33.

No ponto, impende destacar que a própria Carta Magna consigna expressamente

a existência de atividades exclusivas de Estado. Tais atividades são a expressão maior e mais
concreta do Estado e seu desempenho está intimamente relacionado ao monopólio estatal da
violência.
Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169
estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor
público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo,
desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo
somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados
o contraditório e a ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) (grifos nossos)

34.

Nesse mesmo sentido, temos o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, cujo

teor é trazido à colação:
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Art. 4° A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Emprêsas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas.
Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculamse ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal
atividade.
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada. (grifos nossos)

35.

De modo inadvertido, porém, alegou o autor que a Lei 11.079, de 30 de

dezembro de 2004, teria vedado a delegação do poder de polícia administrativa especificamente
naquela hipótese, ante uma suposta não vedação constitucional.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
Não se pode apontar, contudo, a existência de fundamento constitucional que
determine a obrigatoriedade de expressa previsão no texto constitucional da
possibilidade de delegação do serviço público de fiscalização administrativa.
Por esse motivo, a legislação infraconstitucional pode, sim, estabelecer hipóteses
de delegação do serviço público de fiscalização administrativa. É de se registrar,
nesse sentido, que a lei ordinária pode, alternativamente, vedar taxativamente a
delegação de serviço público de fiscalização administrativa em determinado
âmbito, se essa for a expressão política do Estado em dado momento. Mutatis
mutandis, é isso que fez a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que, em
seu art. 4º, inciso II, proibiu a delegação do poder de polícia administrativa
nas contratações de parcerias público-privadas. Não há que se falar, ainda, que
a delegação de serviço público de fiscalização administrativa a particular afaste o
regime publicístico da atividade delegada. Mesmo que a função não seja executada
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diretamente por um agente estatal, o regime jurídico que rege a atividade continua
sendo decorrência de seu caráter público e titularidade estatal. (grifos nossos)

36.

De fato, o que fez a Lei 11.079/2004 foi reconhecer a existência de um princípio,

portanto de natureza supralegal:
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes
diretrizes:
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos
da sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes
privados incumbidos da sua execução;
III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do
poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de
parceria. (grifos nossos)

37.

Ademais, alguns pontos contrários que devem ser levados em consideração no

que se refere a delegabilidade do poder de polícia a particulares:
i. A execução de polícia por entidades com fins lucrativos incentiva a
manipulação da ação restritiva, sobretudo a sancionatória, no intuito de se
aumentar o lucro;
ii. O regime mais flexível dos trabalhadores privados não lhes garante a autonomia
necessária para aplicar a lei de modo impessoal, pois restam sujeitos a maiores
pressões por parte do empregador;
iii. A violação do princípio da isonomia ou da igualdade primária dos membros do
corpo social, na medida em que os particulares no exercício de atividade de
polícia administrativa estariam em situação privilegiada em relação ao resto da
sociedade. Por conta disso, o poder de polícia somente poderia ser manejado
por um ente neutro, que age com base na impessoalidade em relação a todos, ou
seja, o Estado;
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iv. A ausência de permissivo constitucional para a delegação de atividade de
polícia administrativa pelo particular, diferentemente do que se vislumbra em
relação ao serviço público, cuja delegação aos particulares é prevista pelo art.
175 da Constituição da República.

38.

Outrossim, destaca-se a Mensagem 1.141, de 15 de dezembro de 2006, em que

foram apostos vetos presidenciais a diversos dispositivos da Lei 11.416, de 15 de dezembro de
2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União.
“Art. 23. Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário executam atividades exclusivas de
Estado.”
Razões do veto
“O alcance da expressão ‘atividade exclusiva de Estado’ é controvertido na
doutrina que se debruça sobre o tema.
Parte dela entende, de forma restritiva, que, afora os membros de Poder, as
atividades exclusivas de Estado seriam apenas relativas a regulamentação,
fiscalização e fomento.
Outros setores especializados, identificando atividade exclusiva de Estado com
carreira típica de Estado, entendem que tais atividades são apenas as exercidas por
diplomatas, fiscais, administradores civis, procuradores e policiais.
A despeito do dissenso travado acerca do referido conceito, bem como da confusão
que muitas vezes se faz entre atividade típica e carreira típica de Estado, temos que,
de fato, a Carta Constitucional conferiu à lei o mister de determinar quais as
carreiras e as atividades que devem ostentar tal título. Tal redação do art. 247
da Lex Legum:
‘Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1o do art. 41 e no § 7o do art. 169
estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor
público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo,
desenvolva atividades exclusivas de Estado.’
Como se pode auferir da leitura, a liberdade do legislador, nesse aspecto, não
é irrestrita. Isto porque a Constituição Federal, na parte final do dispositivo
acima transcrito, vincula a classificação de atividade exclusiva de Estado às
atribuições do cargo efetivo e não ao Poder ou órgão de exercício deste.
Depreende-se, portanto, que a Lei Maior, pretendendo revestir os ocupantes de
determinados cargos de maiores garantias de estabilidade funcional, delimitou um
âmbito de incidência dentro do qual poderá a norma infraconstitucional
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atuar, estabelecendo um critério orientador da definição de atividade
exclusiva de Estado.
Essas garantias, assim, não podem ser concedidas pelo legislador a quaisquer
cargos sem apreciação de critérios objetivos atinentes às atribuições destes, sob
pena de ferir, inclusive, o princípio da isonomia entre os servidores públicos civis.
Isto é, se a atividade de apoio operacional exercida no âmbito do Poder Judiciário
federal é considerada exclusiva de Estado, não há razão, pela dicção constitucional,
para que aquela praticada no âmbito do Poder Executivo ou Legislativo não seja
assim considerada, haja vista não haver, em essência, diferença de atribuições entre
elas. Do contrário, estar-se-ia criando um privilégio injustificado.
Assim, temos que a definição do que seja atividade exclusiva de Estado deve
manter relação estreita com a natureza do cargo contemplado e das funções
empreendidas pelo seu ocupante, bem como pelo seu posicionamento
estratégico dentro da administração pública, o que justificaria o tratamento
diferenciado em relação aos demais cargos públicos e melhor se enquadraria no
âmbito conceitual da Constituição.
Dessa forma, o art. 23 do projeto determina que os ocupantes dos cargos de
provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Judiciário, exercem,
indistintamente, atividade exclusiva de Estado, afastando-se do parâmetro
constitucional e acolhendo definição fincada meramente no órgão de exercício.”
(grifos nossos)

39.

Em verdade, fundou-se a justificação do PLS essencialmente em tese de

doutoramento que, inclusive por obrigação de cunho acadêmico, deve elaborar tese original acerca
de um tema já controvertido entre doutrinadores. Assim, colaciona-se mais um trecho da
justificação.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
Oportuno registrar que recente tese de doutoramento produzida na UFMG/MG
cuidou do tema e corrobora tal conclusão. Na obra “Regulação, Fiscalização e
Sanção: Fundamentos e requisitos da delegação do exercício do poder de polícia
administrativa a particulares“, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira enfrentou as
conhecidas críticas feitas à viabilidade jurídica da delegação do serviço público de
fiscalização administrativa, oportunidade em que afirmou criticamente que a
delegabilidade da execução das espécies de manifestação do poder de polícia
ao particular, em síntese, não encontra obstáculo na Constituição da
República de 1988 e nem rompe com a noção de autoridade administrativa,
desde que prevista em lei e desde que observado o devido processo administrativo,
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de modo a garantir a legitimidade da atuação pública delegada e o respectivo
controle jurisdicional. (grifos nossos)

40.

Há, também, anotações outras cuja controvérsia é evidente.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
No estudo, também foi examinada a jurisprudência pátria, em especial a ADI 1717
em que o STF, embora tenha feito alusão à indelegabilidade do poder de polícia
administrativa, não considerou diversos fundamentos pela viabilidade desse
transpasse. Também se analisou o Recurso Especial nº 817.534/MG em que o STJ
delimitou a discussão sobre a delegação do poder de polícia administrativa,
dividindo seus aspectos em quatro vertentes, “(i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção” e concluiu que “[s]omente o atos relativos ao
consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação
e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público”. (...) Aqui, por
oportuno e considerando a robustez jurídica inerente ao tema tratado, é importante
colacionar algumas das conclusões da mencionada tese de doutoramento: “Para
além das hipóteses reconhecidas no ordenamento jurídico, os fundamentos
teóricos da indelegabilidade do poder de polícia administrativa foram refutados.
A propósito da autorização constitucional para a delegação, destacamos o fato de
inexistir vedação à transferência da atividade de poder de polícia administrativa
a particulares, e, por outro lado, a ocorrência de dispositivos constitucionais que
conferem aderência à tese da delegabilidade.
O art. 37, XXI, da CR/88, autoriza o poder público a contratar “serviço”, nos
termos em que o legislador ordinário dispuser, possibilitando, portanto, a
inclusão da atividade de polícia administrativa. A propósito, o conceito legal de
“serviço”, segundo a Lei n. 8.666/93, possibilita a consideração da atividade de
polícia administrativa.
O art. 37, XIX, da CR/88, do mesmo modo, admite a criação de entidade da
Administração Pública, inclusive de direito privado, para desempenho de
atividade de sua competência, sem especificação de qual modalidade,
possibilitando tanto a atividade “serviço público” ou “poder de polícia
administrativa”, diferentemente do que se verifica, por exemplo, nos artigos 173
e 177, nos quais o constituinte atrelou a criação de entidade a determinada
atribuição.
Há, ainda, os artigos 216 e 225, da CR/88, que autorizam particulares a exercer
atividade de polícia administrativa, a corroborar a tese da aderência
constitucional – e não vedação – à delegação do poder de polícia administrativa,
salvo previsão expressa sobre função estatal específica. A propósito da
inconstitucionalidade do exercício de poderes de coerção e autoexecutoriedade
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por parte do particular, observamos que a norma jurídica pode autorizar
determinado sujeito a intervir na esfera jurídica de outrem sem que ele esteja
autorizado a fazer uso de força física para impor determinada conduta. Desse
modo, embora se reconheça que essa prerrogativa seja exclusiva do Estado, salvo
em circunstância fática de urgência que demande atuação imediata, é possível o
exercício de poder de polícia sem que a autoexecutoriedade seja transferida ao
agende delegado. Assim, e considerando o disposto no art. 144, da CR, o dever de
o agente responsável pelo exercício de atividade de poder de polícia requisitar a
força policial, quando houver resistência ao cumprimento de obrigação
decorrente da fiscalização ou sanção administrativa. Quanto à coercibilidade,
entendida como a qualidade de determinar a outrem certa conduta nos limites da
competência legal que disponha sobre a matéria, é possível o seu manejo por
particulares. Primeiro porque o Estado não deixa de ser o titular da atividade
delegada quando transfere apenas a sua execução, tal qual acontece em relação
ao serviço público. Segundo porque o regime jurídico de direito público incidirá
sobre toda a execução da atividade pública, ainda que exercida por particular, tal
como também ocorre no serviço público. Terceiro porque a exigência de lei
específica, conferindo a qualidade de agente delegado para o exercício de função
pública, afasta a afronta ao princípio da isonomia, pois não se trata de simples
imposição de obrigações entre particulares, mas, sim, de delegação de função
pública mediante lei, a atribuir qualidade jurídica distinta ao agente delegado em
relação ao mero particular. Finalmente, acerca da necessidade ou não da
estabilidade no serviço público para o exercício do poder de polícia
administrativa, demonstramos que as prerrogativas outorgadas pelo regime
jurídico dos servidores públicos não chegam ao ponto, ao menos segundo o
ordenamento constitucional vigente, de obstar genericamente a delegação da
atividade de polícia administrativa a particulares. Foi recordado, entre outros
exemplos, o fato de as principais decisões políticas e administrativas, entre as
quais as sancionadoras, serem tomadas por agentes públicos que ocupam cargos
de provimento em comissão, os quais não ingressaram no serviço público mediante
concurso e não possuem estabilidade. Afastados os obstáculos jurídicos à
delegação, concluímos que os requisitos necessários para a transferência da
atividade de polícia administrativa a particulares são: a) previsão legal sobre a
delegação; b) previsão legal de parâmetro de controle por meio do devido
processo administrativo; e c) previsão legal que assegure a isonomia na escolha
do agente delegado.” (...) (grifos nossos)

41.

O art. 37, XXI, da Constituição da República e a Lei 8.666/1993, a toda

evidência, não autorizam o poder público a contratar serviços que incluam a atividade de polícia
administrativa.
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CF/1988
Art. 37. ..................
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
L.8.666/1993
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; (grifos nossos)

42.

Do mesmo modo, o art. 37, XIX, da Constituição não faz qualquer menção ao

“poder de polícia administrativa”, tampouco os artigos 216 e 225 autorizam particulares a fazê-lo.
Art. 37. ..................
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
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§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para
o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos
ou ações apoiados.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-seá, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar
dos animais envolvidos.

43.

Portanto, com a devida vênia ao autor e reconhecendo o valor que a referida tese

de doutorado tenha para o desenvolvimento acadêmico de forma geral, não se pode pretender
introduzir no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de criação de um mercado fiscalizador
privado em detrimento do exercício da atividade finalística do Estado, contrariando a Constituição
Federal e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
44.

A já conhecida assimetria de informações, bastante comum nas atividades de

regulação e fiscalização estatal, com a “mercantilização” de atividades tipicamente estatais,
tenderá a se tornar uma “falha” absolutamente intransponível. Nem mesmo uma profunda
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sofisticação de métodos e processos, com imensos custos para o Estado, serão capazes de habilitar
o Estado a fiscalizar seus fiscalizadores privados.
2.3 DA JURISPRUDÊNCIA
45.

A delegação do Poder de Polícia não é tema recente em nossos tribunais. O

próprio autor fez expressa menção a dois julgados.
JUSTIFICAÇÃO DO PLS.280/2017
No estudo, também foi examinada a jurisprudência pátria, em especial a ADI 1717
em que o STF, embora tenha feito alusão à indelegabilidade do poder de polícia
administrativa, não considerou diversos fundamentos pela viabilidade desse
transpasse. Também se analisou o Recurso Especial nº 817.534/MG em que o
STJ delimitou a discussão sobre a delegação do poder de polícia administrativa,
dividindo seus aspectos em quatro vertentes, “(i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção” e concluiu que “[s]omente os atos relativos ao
consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação
e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público”. (...) (grifos nossos)

46.

Apesar do escopo delimitado atacado acerca da viabilidade da delegação do

poder de polícia administrativa, a ADI 1.717-6/DF versou sobre a inconstitucionalidade do art. 58
e seus parágrafos da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998:
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos
em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização
legislativa.
§ 1o A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do
conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se que na composição deste
estejam representados todos seus conselhos regionais.
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§ 2o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de
personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas
são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de
transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração
Pública direta ou indireta.
§ 4o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a
fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e
jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias,
considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos
decorrentes.
§ 5o O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos
internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho
federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
§ 6o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem
serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens,
rendas e serviços.
§ 7o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até
30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido
neste artigo.
§ 8o Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos
serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.
§ 9o O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei no 8.906, de
4 de julho de 1994.

47.

Assim, colaciona-se excerto daquele julgado:
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 58, "caput", e seus §§ 1o , 2o , 4o ,
5o, 6o, 7o e 8o da Lei federal no 9.649, de 27 de maio de 1998. Votou o Presidente,
o Senhor Ministro MARCO AURÉLIO. Decisão unânime. Impedido o Senhor
Ministro GILMAR MENDES. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro NELSON JOBIM.
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VOTO
(...)
2. No mais, porém, ou seja, quanto ao art. 58 e seus parágrafos 1o , 2o , 4o , 5o, 6o,
7o e 8o, a medida cautelar se sua suspensão foi deferida e o mérito da ADI pode
agora ser julgado.
3. Naquela oportunidade, no voto de Relator, deixei consignado (fls. 189):
“... não me parece possível, a um primeiro exame, em face de nosso ordenamento
constitucional, mediante a interpretação conjugada dos artigos 5o, XIII, 22, XVI,
21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, a delegação, a
uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder
de polícia, de tributar e punir no que concerne ao exercício de atividades
profissionais. (...)”
(...)
4. E agora, ao ensejo deste julgamento de mérito, não me convenci do contrário
(...)”
(STF - ADI: 1717 DF, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento:
07/11/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-03-2003 PP-00061
EMENT VOL-02104-01 PP-00149)
(grifos nossos)

48.

Sobre a matéria, conforme também alegado na justificação do PLS.280, o

Superior Tribunal de Justiça também analisa o tema:
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO
PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém
afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o
fundamento da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada
pelo recorrente em sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada,
quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro
arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da
competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância
ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do requisito do
prequestionamento. 2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido
amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitarse o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A
controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia
mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
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sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o
CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder
Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos
para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e
também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB
(sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de
coerção do Poder Público. 6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca
do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial
provido.
(STJ - REsp: 817534 MG 2006/0025288-1, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/11/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2009)
(grifos nossos)

49.

Importante notar que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela

possibilidade, naquele caso específico, da delegação das atividades que não derivem do poder de
coerção do Poder Público, porquanto atividades acessórias e meramente concretizadoras da
vontade do Poder Público. No ponto, importante destacar que, a despeito da coincidência
terminológica, o PLS.280 define as atividades a serem delegadas como aquelas próprias do
exercício do poder de coerção do Poder Público:
Art. 2o Para os fins desta Lei considera-se:
IV – atividade de licenciamento: realização de processos administrativos e edição
de atos administrativos, previstos em lei em razão do interesse público,
destinados a expedir licenças, autorizações, certificações ou atos equivalentes,
quanto a produtos, empreendimentos ou atividades;
V – atividade fiscalizatória: medidas que verifiquem a correta ou incorreta
atuação daqueles que se submetem às normas legais ou regulamentares de
regulação, em relação a fatos já ocorridos, sem espaço para juízo discricionário;
VI – atividade sancionatória: imposição de determinada consequência
desfavorável, prevista em lei, a alguém em razão do cometimento de ilícito
administrativo, sem espaço para juízo discricionário.
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Art. 9º O exercício de atividade sancionatória por agente delegado de serviço
público de fiscalização administrativa tem caráter estritamente vinculado, em
observância ao devido processo administrativo.
§ 1º A decisão do agente delegado em atividade sancionatória deverá ser motivada,
apresentando o relato completo das ponderações de todos os envolvidos e a
respectiva fundamentação técnica, embasada em razões de fato e de direito,
que refute ou acolha tais manifestações.
§ 2º Na hipótese de resistência ao cumprimento de sanção, o agente delegado
poderá requerer força policial. (grifos nossos)

50.

Do julgamento da ADI 3.338-7/DF, quando o STF decidiu pela

constitucionalidade da Lei Distrital 3.460, de 14 de outubro de 2004, que dispunha sobre o
programa de inspeção e manutenção de veículos em uso no Distrito Federal, importantes
manifestações foram consignadas:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, divido a
matéria em três partes. O problema da competência da Corte é apreciado segundo
as balizas da própria ação, segundo a causa de pedir e o pedido.
A legislação maior de parâmetro é a Constituição Federal, e o controle concentrado
é do Supremo.
Surge a questão alusiva à natureza da norma. Seria um diploma próprio à
competência municipal ou à estadual? Respondo que a normatização diz respeito
à competência estadual. Sabemos que a Câmara Distrital enfeixa, em si, as duas
competências e, aqui, ela atuou como assembleia, como se o Distrito Federal fosse
um Estado propriamente dito. Então, afasto a inadequação da ação. A ação é
adequada.
Quanto ao problema da invasão da competência da União, não a vislumbro, porque
se trata da disciplina de serviços. Incumbe à unidade federada reger a matéria, e o
Distrito Federal o fez mediante a lei que ora está sendo examinada pelo Colegiado.
Não invadiu, ao contrário, atuou a partir da competência concorrente, prevista no
artigo 23 da Constituição Federal.
Volto à tecla, entretanto, e já adotei postura no Plenário sobre o tema. Há
atividades que são precípuas do Estado, das quais exemplo por excelência é
aquela que diga respeito ao poder de polícia.
Dir-se-á - e já ouvi isso do ministro Cezar Peluso - que há artigos que excluem o
poder de polícia. Mas como excluir o poder de polícia quanto à lavratura de
auto de infração, à apreensão do veículo, mas não fazê-lo no tocante ao
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levantamento de dados para chegar-se a esse ato? Já disse que não passa pela
minha cabeça a União, considerada a Receita Federal, vir a delegar inspeções para
a lavratura de laudos - é um argumento, talvez, ad terrorem - para servirem de base
à imposição de multas. A mesma coisa afirmo quanto ao âmbito da prestação dos
serviços, ao direito do trabalho, aos inspetores, aos fiscais do trabalho. Aqui, se
placitarmos a lei como ela se encontra, a atividade de polícia vai estar
simplesmente respaldada - o elemento essencial é sempre o laudo - em peça
elaborada por particulares, por terceiros.
Por isso penso que a atividade, no seu todo - levantamento e autuação -, é
precípua do Estado e ela tem de ser desenvolvida pelo próprio Estado, e não
considerado o famigerado instituto da terceirização. O Estado precisa atuar
inspecionando nos diversos campos, mas na via direta, como decorre do
sistema adotado pelo Constituinte de 1988.
Não tenho essa inspeção - como não tenho outras inspeções indispensáveis ao
exercício do poder de polícia passível de delegação.
Por esse motivo, concluo,
inconstitucionalidade da lei.

acompanhando

no

voto

o

relator,

pela

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Sr. Presidente,
conforme já antecipado durante a discussão, também vejo a fonte normativa da
competência do Distrito Federal no artigo 23, VI, da Constituição.
Na competência - que é administrativa aí - de proteger o meio ambiente, está a de
criar os serviços públicos necessários a essa proteção.
Também não vejo, com a cautela que a lei cuidou e limitou a concessão, ofensa
à indelegabilidade do poder de polícia, atento, sobretudo, ao disposto3 nos §§
3° a 5° do artigo 1° e no artigo 4º da Lei questionada.

(3)

Art. 1o ............
§ 3o Os serviços de inspeção de veículos serão executados por empresas, ou por consórcio de empresas, mediante
concessão de serviço público, ou concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, após o devido
procedimento licitatório, seguindo as normas, condições e critérios de julgamento estabelecidos pelo Plano de
Controle da Poluição de Veículos em Uso – PCPV -, aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
§ 4o A concessão prevista no parágrafo anterior não acarreta a delegação do poder de polícia, privativo dos órgãos
ambientais e de trânsito do Distrito Federal, limitada a atuação da concessionária à prestação de serviços
técnicos especializados e de emissão de laudos, devendo o contrato ser firmado pelo prazo de dez anos, prorrogáveis
por igual período.
§ 5o A execução dos serviços de que trata o parágrafo 3º deverá obedecer, após observados os parâmetros técnicos, o
critério do menor preço.
Art. 4o Compete aos agentes ambientais e de trânsito do Distrito Federal exercer a fiscalização e proceder à
autuação dos veículos que estejam em desacordo com as exigências do Programa definido nesta Lei.
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Por isso peço vênia ao eminente Ministro-Relator e ao Ministro Marco Aurélio para
julgar improcedente a ação direta e constitucional a Lei questionada. (grifos
nossos)

51.

Em mesmo sentido, tem-se medida cautelar na ADI 1.666-2/RS:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Lei 10.848, de 1996, do Estado do Rio Grande do Sul: suspensão cautelar dos
seus efeitos.
II. - Cautelar deferida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das
notas taquigráficas, por maioria de votos, vencido o Sr. Ministro Carlos Velloso
(Presidente), conhecer da ação direta relativamente às Leis4 nºs 10.847, de
20/8/1996 e 10.848, de 20/8/1996, ambas do Estado. do Rio Grande do Sul. No
mérito, por unanimidade, deferir o pedido de medida cautelar para suspender, até
a decisão final da ação direta, a eficácia da Lei estadual nº 10.848/96, e, no que
toca ao § 1º do art. 2° da Lei estadual nº 10.847/96, ao mesmo, emprestar
interpretação conforme para o fim de deixar expresso que o referido dispositivo
legal não abrange o exercício de poder de polícia.

52.

Pertinente, também, anotar posicionamento do Supremo Tribunal Federal em

sede do julgamento da cautelar da ADI 2.310/DF, em que se examinou a lei que trata dos agentes
públicos de agências reguladoras (Lei 9.985/2000).

(4)

Dispositivo Legal Questionado: Parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Estadual nº 10847 , de 20 de agosto de 1996, e
Lei Estadual nº 10848, de 20 de agosto de 1996, ambas do Estado do Rio Grande do Sul .
LEI Nº 10847 , DE 20 DE AGOSTO DE 1996
Cria o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN /RS e dá outras providências.
Parágrafo 001º - As atividades pertinentes à execução dos serviços poderão ser objeto de concessão ou permissão,
precedidas, em qualquer hipótese, de lei autorizatória específica e do procedimento licitatório correspondente.
Parágrafo 002 º - Além do disposto no parágrafo anterior, as atividades pertinentes à execução dos serviços poderão
ser objeto de convênios com Prefeituras Municipais.
LEI Nº 10848 , DE 20 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza a concessão dos serviços públicos de inspeção de segurança veicular e dá outras providências.
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53.

Lá, pronunciou-se contrariamente à contratação de servidores em regime

celetista por ser o regime estatutário concebido para atender a peculiaridades de um vínculo onde
avultam interesses públicos básicos, haja visto serem os servidores públicos os próprios
instrumentos da atuação do Estado.
Estes autos vieram-me conclusos, para exame, em 26 de setembro. (...) Conforme
salientado na inicial à folha 16, a definição da possibilidade de ter-se a
Consolidação das Leis do Trabalho como regedora das relações jurídicas entre as
agências reguladoras e os respectivos prestadores de serviços surge como matéria
prejudicial, tendo em conta o exame dos demais dispositivos da Lei nº 9.986/2000
a ela ligados. Inegavelmente, as agências reguladoras atuam com poder de
polícia, fiscalizando, cada qual em sua área, atividades reveladoras de
serviço público, a serem desenvolvidas pela iniciativa privada. Confira-se
com os diplomas legais que as criaram, em que pese a própria razão de ser dessa
espécie de autarquia. A problemática não se resolve pelo abandono, mediante
alteração constitucional - Emenda 19/98 -, do sistema de regime jurídico único.
Cumpre indagar a harmonia, ou não, da espécie de contratação, ante a
importância da atividade e, portanto, o caráter indispensável de certas garantias
que, em prol de uma atuação eqüidistante, devem se fazer presentes, considerados
os prestadores de serviços. O tema não é novo e vem, de há muito, merecendo a
atenção de constitucionalistas e administrativistas. A Constituição Federal
encerra dualidade. Ao lado da investidura em cargo, prevê aquela direcionada ao
preenchimento de emprego público, jungindo ambas à aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei - inciso II do artigo
37 da Constituição Federal. Despiciendo é dizer da aplicabilidade do preceito às
autarquias, no que integram a Administração indireta, sendo que, no tocante às
sociedades de economia mista, às empresas públicas e às fundações de direito
privado, não se pode falar na existência de cargo público. A razão é única: são
pessoas jurídicas de direito privado. A dualidade prevista na Carta não coloca as
investiduras em idêntico patamar, nem sugere a escolha a livre discrição. Notase a referência a emprego público apenas nas disposições gerais do Capítulo VII,
voltado aos parâmetros da Administração Pública. Na Seção II desse Capítulo,
tem-se disciplina a revelar, como regra, a adoção do regime de cargo público,
ocupando o tema os artigos 39 a 41. Ve-se, mesmo, a distinção entre cargo
público e emprego público, no que se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão, aos
servidores ocupantes do primeiro, do disposto no artigo 7º, mais precisamente
nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII
e XXX, enquanto em relação aos empregos públicos, a incidência faz-se de forma
linear, ante a aplicação do próprio regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
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Conforme ressaltado pela melhor doutrina - Celso Antônio Bandeira de Mello,
em "Curso de Direito Administrativo", 12ª edição, página 260 -, "(...) o regime
normal dos servidores públicos teria mesmo de ser o estatutário, pois este
(ao contrário do regime trabalhista) é o concebido para atender a
peculiaridades de um vínculo no qual não estão em causa tão-só interesses
empregatícios, mas onde avultam interesses públicos básicos, visto que os
servidores públicos são os próprios instrumentos da atuação do Estado".
Realmente, o cargo público, como ressaltado pelo consagrado mestre, propicia
"desempenho técnico isento, imparcial e obediente tão-só a diretrizes
políticoadministrativas inspiradas no interesse público...", sobressaindo a
estabilidade para os concursados. Sim, a teor do artigo 41 da Constituição
Federal, preceito que não se encontra nas disposições gerais, mas nas alusivas
aos servidores públicos estrito senso, o instituto da estabilidade, alcançável após
três anos de efetivo exercício, está jungido a cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público, cuja perda pressupõe sentença judicial transitada em
julgado (I), processo administrativo em que seja assegurado ao servidor ampla
defesa (II) e procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de
lei complementar, também assegurada ampla defesa (III). Nítidas são as balizas,
sob o ângulo de direitos e deveres, do cargo público e do emprego público,
notando-se que a disponibilidade só diz respeito ao primeiro, e que a
aposentadoria é diversa, sendo a do servidor, ocupante de cargo público, norteada
pelo que percebido em atividade, enquanto o detentor de emprego público está
sujeito ao regime geral de previdência, conforme dispõe o artigo 40, § 11, da
Constituição Federal. É certo estar o detentor de emprego público em patamar
superior àquele dos empregados em geral. Todavia, isso decorre do princípio da
legalidade, que submete a Administração como um todo. Vale dizer, não fica o
servidor ocupante de emprego público sujeito ao rompimento do vínculo por livre
iniciativa da Administração Pública, devendo o ato, como todo e qualquer ato
administrativo, ser motivado. Alfim a premissa resulta de não se ter, em tal
campo, a amplitude própria ao princípio da autonomia da manifestação da
vontade. Então, cumpre examinar a espécie. Os servidores das agências
reguladoras hão de estar, necessariamente, submetidos ao regime de cargo
público, ou podem, como previsto na lei em exame,ser contratados para empregos
públicos? Ninguém coloca em dúvida o objetivo maior das agências
reguladoras, no que ligado à proteção do consumidor, sob os mais diversos
aspectos negativos - ineficiência, domínio do mercado, concentração
econômica, concorrência desleal e aumento arbitrário dos lucros. Hão de
estar as decisões desses órgãos imunes a aspectos políticos, devendo fazer-se
presente, sempre, o contorno técnico. É isso o exigível não só dos respectivos
dirigentes - detentores de mandato -, mas também dos servidores - reguladores,
analistas de suporte à regulação, procuradores, técnicos em regulação e técnicos
em suporte à regulação - Anexo I da Lei nº 9.986/2000 - que, juntamente com os
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primeiros, hão de corporificar o próprio Estado nesse mister da mais alta
importância, para a efetiva regulação dos serviços. Prescindir, no caso, da
ocupação de cargos públicos, com os direitos e garantias a eles inerentes, é
adotar flexibilidade incompatível com a natureza dos serviços a serem
prestados, igualizando os servidores das agências a prestadores de serviços
subalternos, dos quais não se exige, até mesmo, escolaridade maior, como são
serventes, artífices, mecanógrafos, entre outros. Atente-se para a espécie. Está-se
diante de atividade na qual o poder de fiscalização, o poder de polícia fazemse com envergadura ímpar, exigindo, por isso mesmo, que aquele que a
desempenhe sinta-se seguro, atue sem receios outros, e isso pressupõe a
ocupação de cargo público, a estabilidade prevista no artigo 41 da
Constituição Federal. Aliás, o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a conclusão
sobre a necessária adoção do regime de cargo público relativamente aos
servidores das agências reguladoras. Refere-se o preceito àqueles que
desenvolvam atividades exclusivas de Estado, e a de fiscalização o é. Em
suma, não se coaduna com os objetivos precípuos das agências reguladoras,
verdadeiras autarquias, embora de caráter especial, a flexibilidade inerente aos
empregos públicos, impondo-se a adoção da regra que é a revelada pelo
regime de cargo público, tal como ocorre em relação a outras atividades
fiscalizadoras - fiscais do trabalho, de renda, servidores do Banco Central,
dos Tribunais de Conta, etc. Este enfoque presta-se ao deslinde da problemática
concernente ao aproveitamento dos empregados da Telebrás – Telecomunicações
Brasileiras S.A. Sociedade de economia mista, vinha contando com prestadores
de serviços submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. Daqueles
contratados ainda sob a égide da Constituição de 1969, não se exigiu a aprovação
em concurso público, já que o artigo 97, § 1º, apenas o previa para a investidura
em cargo público. Nem se diga haverem sido beneficiados com a estabilidade,
isso considerada a Constituição em vigor. O artigo 19 do Ato das Disposições
Transitórias apenas contemplou os servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculados à Administração direta,
autárquica e às fundações públicas, ficando excluídos, assim, do instituto da
estabilidade, os empregados das sociedades de economia mista, das empresas
públicas e das fundações de direito privado. A esta altura, integrá-los a uma
autarquia, muito embora em quadro especial, implica, sob o ângulo da adoção
obrigatória do regime de cargo, o acesso a este sem o concurso público e a
aquisição de estabilidade. Também não procede o argumento de que
permaneceriam detentores de empregos, já agora de natureza pública. Em
primeiro lugar, como asseverado, o emprego público é incompatível com a
atividade a ser desenvolvida. (...) Concedo a liminar para suspender a eficácia
do § 1º do artigo 12 da Lei nº 9.986/2000. (...) 3. Dê-se conhecimento ao
Requerente e Requeridos. 4. Publique-se.Brasília, 19 de dezembro de 2000.
Ministro MARÇO AURÉLIO Relator (grifos nossos)
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54.

Corroborando a tese da (não) delegação do poder de polícia, há de se mencionar,

também, o RE 658.570/MG:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE
POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA
MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde
com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das
entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art.
144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do
trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas,
embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de
polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não
policiais. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros
constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o
exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de atuação,
delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia
que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, §8º, da
CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção
dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais
podem cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de
polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014. 6.
Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da
seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de
poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas
legalmente previstas.
DECISÃO
Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), dando parcial provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do seu voto, no que foi acompanhado pelos
Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski (Presidente), e
do voto do Ministro Roberto Barroso negando provimento ao recurso
extraordinário, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli
e Celso de Mello, o julgamento foi suspenso para colher os votos dos Ministros
ausentes nesta assentada. Falou pelo Município de Belo Horizonte a Dra.
Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, Procuradora Municipal. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Presidência do
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 13.05.2015. Decisão: O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 472 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator), Teori Zavascki, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia,
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que davam parcial provimento ao recurso. Redigirá o acórdão o Ministro Roberto
Barroso. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello e, nesta
assentada, o Ministro Dias Toffoli, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 06.08.2015.
TEMA
472 - Competência de guarda municipal para lavrar auto de infração de trânsito.
TESE
É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de
polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas
legalmente previstas.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (grifos nossos)

55.

Por fim, resta pendente de julgamento o Recurso Extraordinário com agravo em

que se discute, à luz dos artigos 23, XII; 30; 39, caput; 41; 173; e 247, da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, de delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de multa de
trânsito (Leading Case: RE 633782. Tema 532: Aplicação de multa de trânsito por sociedade de
economia mista).
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO
DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).

56.

Destarte, espera-se posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal,

pacificando o entendimento acerca dessa matéria. Até lá, é fortemente recomendável que qualquer
proposição de teor assemelhado ao Projeto de Lei do Senado 280/2017 seja rejeitada ou, no
mínimo, sobrestada, a fim de não ser questionada por inconstitucionalidade material - sendo
contrária à jurisprudência dominante - e encontrar-se o tema ainda submetido à repercussão geral.
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57.

Sob outra perspectiva, afigura-se a ocorrência de vício formal subjetivo em

decorrência da usurpação do poder de iniciativa privativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República. O Projeto de Lei 280/2017 ora em apreciação, ao dispor sobre a delegação do exercício
do poder de polícia aos particulares mediante iniciativa do Senado Federal, afeta, ainda que de
modo obliquo, a criação de funções, organização administrativa e serviços públicos da União.
58.

Trata-se de inteligência constitucional com esteio no inciso II do §1º, do art. 61,

porquanto são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre essa
matéria.
59.

O próprio Manual de Redação da Presidência da República aborda o tema5,

aduzindo: “Questão que já ocupou os Tribunais e a doutrina diz respeito ao eventual caráter
convalidatório da sanção de projeto resultante de usurpação de iniciativa reservada ao Chefe do
Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal afirmou, inicialmente, que "a falta de iniciativa do
Executivo fica sanada com a sanção do projeto de lei" (Súmula no 5). O Tribunal afastou-se,
todavia, dessa orientação, assentando que a sanção não supre defeito de iniciativa”
2.4 DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS
60.

Quando o PLS.280 adentra as competências dos Conselhos Profissionais,

escapando completamente ao seu objeto e respectivo âmbito de aplicação – delineado pelo art. 1o
– e desprovido sequer de uma única motivação pelo autor quando da proposição, alarma a Ordem
dos Advogados do Brasil.
DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS
ART. 7o NOS CASOS EM QUE A DELEGAÇÃO LEGAL DIRETA A
ENTIDADE DE CLASSE OU A TODOS OS INTEGRANTES DE
CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL AUTORIZAR O
(5)

19.5.3. Sanção e Vício de Iniciativa.
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DELEGADO A ADOTAR NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS
PELOS AGENTES SUJEITOS À SUA FISCALIZAÇÃO, O DELEGADO
TERÁ O DEVER DE OBSERVAR OS LIMITES DA LEI E DE ASSEGURAR,
POR MEIO DE CONSULTA OU AUDIÊNCIA PÚBLICA,
OPORTUNIDADE
DE
PARTICIPAÇÃO
AOS
POTENCIAIS
INTERESSADOS.
§ 1o A ADOÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVADA, LEVANDO
EM CONSIDERAÇÃO OS ARGUMENTOS E ASPECTOS TÉCNICOS
APONTADOS PELOS PARTICIPANTES DA CONSULTA OU AUDIÊNCIA
PÚBLICA PREVISTOS NO CAPUT.
§ 2o O CONTROLE ADMINISTRATIVO E JURISDICIONAL SOBRE
DECISÃO TÉCNICA DE AGENTE DELEGADO INCIDIRÁ SOBRE
EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE, PELO EXAME DA MOTIVAÇÃO
TÉCNICA QUE A FUNDAMENTOU. (grifos nossos)

61.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que “Entidade de Classe” ou “Integrantes

de Categoria Econômica ou Profissional” não atuam por delegação estatal, não exercem
fiscalização administrativa, menos ainda desempenham função pública. São entidades de direito
privado criadas para o cumprimento de funções afetas a seus membros. Alguns exemplos são as
associações, cooperativas, sindicatos, federações e confederações.
62.

Destarte, o PLS.280 está, a rigor, empregando terminologia imprópria, quando

na verdade pretendeu tratar dos Conselhos Profissionais, estes sim desempenhando função pública
e a fiscalização administrativa.
63.

Nessa esteira, importante notar que os Conselhos Fiscalizadores de Profissões

Regulamentadas no Brasil são autarquias, portanto entidades da administração indireta, além da
situação sui generis e das prerrogativas que a própria Constituição da República atribuiu à OAB.
64.

Qual seria, então, a razão pretendida pelo autor ao impor procedimentos

operacionais a Conselhos Profissionais – como a consulta e a audiência pública – e submetê-los
ao controle administrativo? Embora desconhecida a intenção, é certo que a circunstância permitiria
que a “autoridade do momento” possa se imiscuir nas motivações técnicas com o claro objetivo
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de impor pontos de vista que lhe sejam mais favoráveis. Assim sendo, a proposta é inoportuna e
seu mérito de legalidade questionável.
65.

Além disso, sequer o PLS define o que seria a denominada “decisão técnica”,

admitindo arbitrariedades sem limites. Acaso alguma autoridade ousaria interferir no exercício das
competências que o próprio constituinte delegou à Ordem dos Advogados do Brasil?
66.

Não menos importante, há evidente desvio de finalidade – que diz o § 2o querer

prevenir – na proposta que foge ao próprio objeto do projeto legislativo.

III.
67.

CONCLUSÃO
Do exposto, conclui-se que o Projeto de Lei do Senado 280, de 2017, padece de

inconstitucionalidade material e formal subjetiva, por delegar atividades exclusivas de Estado e
por violar a iniciativa privativa do Presidente da República.
68.

Mais que isso, subverte elementos basilares de edição normativa, pretendendo

ser um estatuto da delegação do serviço público de fiscalização administrativa pública federal
a particulares, quando, na verdade, não possui qualquer especialização ou especificidade para,
em face de leis ordinárias supervenientes que tratem de fiscalização, aspirar qualquer precedência.
69.

Outrossim, o projeto incorre em desfuncionalidade geral e insanável, inclusive

imputando à Administração um intangível ônus potencial de indenizações, respondendo
subsidiariamente por fiscalizações e sanções realizadas por um prestador de serviços privados de
maneira equivocada ou dolosa.
70.

Adicionalmente, tal opção legislativa incorreria de forma evidente em grave

risco moral, uma vez que a especialização técnica requerida pelo pretenso idôneo “fiscalizador”

____________________________________________________________________________________________________________________

1o VIA

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 5o do Regimento Interno da Comissão de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxílio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.
Página 40 de 42

O RD EM DO S AD VO G ADO S DO B R A SI L
CO N S E LH O S EC C IO N A L DO D I S TR ITO F ED ER A L
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

privado é a mesma que será encontrada nos fiscalizados, todos contratando seus empregados no
mercado, inclusive podendo pertencer ao mesmo grupo econômico.
De outro lado, a assimetria de informações – há bastante conhecida nas

71.

atividades de regulação e fiscalização estatal – com a “mercantilização” de atividades tipicamente
estatais, tende a se tornar absolutamente intransponível. Nem mesmo uma profunda sofisticação
de métodos e processos, com imensos custos para o Estado, serão capazes de permitir ao Estado
fiscalizar eficazmente seus fiscalizadores privados.
72.

É sobremaneira desaconselhável introduzir no ordenamento jurídico pátrio a

possibilidade de criação de um mercado fiscalizador privado em detrimento do exercício da
atividade finalística do Estado, contrariando a Constituição Federal e a jurisprudência. Inclusive,
importante anotar a pendência de julgamento sobre a “delegação dos atos de fiscalização e sanção
a pessoa jurídica de direito privado” pelo Supremo Tribunal Federal, já declarada a repercussão
geral.
Não menos importante – e sem qualquer motivação – ousa o projeto a aviltar a

73.

autonomia dos Conselhos Profissionais e da Ordem dos Advogados do Brasil quando submete
suas decisões ao controle administrativo, inclusive escapando a seu objeto e desviando de sua
finalidade.
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Brasília, 11 de junho de 2018.
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