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1 - INTRODUÇXO

O texto que se segue nao tem quàlquer arn
biço de apresentar uma anIise inovadora sobre o tema
mas apenas retratar alguns aspectos que reputamos relevan
tes para a compreensão mais abrangente do contencioso ad-
ministrativo, considerando sobretudo a nossa realidade ju
ridica.

A primeira parte do trabalho aborda a no
ço de contencioso administrativo, onde so estabelecidos
o conceito e o sentido em que a expresso pode ser empre-
gada.

A segunda parte apresenta o contencioso
administrativo dentro do sistema jurisdicional francs,cu
ja existncia secular tem permitido aos administrados efi
cai proteçao aos seus direitos.

A terceira parte apresenta o contencioso
administrativo no Direito brasileiro, numa visao hist6ri-
ca, a partir do Império.

For fim, àguisa de concluso, cogita-se
do contencioso administrativo, diante da pr6xima Consti-
tuiço, colaborando assim para o debate que a relevncia
do tema e o momento histGrico impem a todos n6s.

* Mestrando do Curso de P6s-Graduação da Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais.
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II - NOÇÃO DE CONTENCIOSO,ADMINISTRATIvO

A expresso "contencioso" encerra, em si
mesma, a idia de um conflito de interesses entre pessoas,
cujo apaziguamento oferecido pela norma jurídica.Impoe-
se, assim, a exitncia de tribunais, com a função de jul
gar os interesses opostos, oferecendo-lhes a solução ade-
quada, com a aplicaçao da lei.

No mbito da AdminiEtraçao Pública, esse
conflito dé interesses resulta da prática de atos pela d!
ta Administração, que importe prejuizo ao administrado.

Diante desses conflitos, em que sao par-
tes, de um lado a Administração Pública, e, de outro, o
indivTduo, e da necessidade de proteger os direitos deste
contra as ilegalidades daquela, surge a idia de um sis-
tema de controle sobre os atos da Administração Pública,
que, nos Estados modernos, á exercido or uma jurisdição
única, em que o Poder Judiciário detám, praticamente,o no
nopúlio de apreciar o direito subjetivo em relação conten
ciosa; ou por uma jurisdiço dúplice, em que, ao lado da
jurisdição comum, há uma outra, a administrativa, com a
função de resolver os litígios administrativos.

O contencioso administrativo correspnndç,
pois, como preleciona Caio Tácito, "a ideia de uma açao
externa Administração Pública, e qual ela necessaria-
mente se submete, tendo como finalidade assegurar a obser
váncia da lei e, por via de consequncia, garantir os di-
reitos e liberdades públicas." 1-

E, adiante, observa: "ImpSe-se valida-
de do conceito de contencioso administrativo a existância
dos seguintes elementos essenciais:

a) garantia de processo contradit5rio ade
quado, com a liberdade de defesa epro
duç&o de prova;

b) a independncia (e, portanto, a impar
cialidade) da instncia julgadora;

c) o caráter final da decisao definitiva
da instSncia julgadora,obrigando igual
mente ao administrado e Administra-
ço "2

E esse o conceito do contencioso adminis
trativo, que recebeu, na sua formulação, a influindia da
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doutrina clássica sobre a separaço dos poderes. A sua es
sencia reside, pois, na garantia do contraditório, na in-
dependáncia da instncia julgadora e na definitividade de

suas decisões.
Com esses fundamentos, e estabelecido o

conceito de contencioso administrativo, é mister distin-
guir osentido em que a e9resso pode ser empregada,como
nos dá conta Cabino Fraga.

Assim, do ponto de vista formal, ou or-
gánico, contencioso administrativo refere-se aos 6rgos
competentes que tm a função de conhecer as controvársias
provocadas pela ilegalidade ou abuso de poder da Adminis-
traçao Pública, sendo esses 6rgãos tribunais especiais,co
nhecidos como tribunais administrativos.

Do ponto de vista material, ou de con-
teúdo, contencioso administrativo corresponde ao conflito,

controvérsia, ao litigio envolvendo mataria administra-
tiva, isto &, referente a relações jurídico-administrati-
vas litigiosas.

Como se va, a primeira acepçáo repousa,
fundamentalmente, no órgão que decide a controvérsia, e"-
quanto a segunda s6 considera a mataria da controvérsia.
Importa ter presente que, para esta última acepção, pode-
se falar de contencioso administrativo mesmo que a con-
trovársia seja submetida por lei á apreciação do Poder Ju

diciário
L na acepçao formal, acima descrita,que

passaremos doravante a nos referir ao contencioso adminis
trativo.	 -

III - O SISTEMA FRA1JCÊS DO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO.

O sistema francas do contenciso admi-
nistrativo tem existancia secular. Nasceu por ocasião da
Revolução de 1789, tendo encontrado apoio nos seguintes
princípios, oriundos das leis revolucionárias de 16-24 de
agosto de 1790 (art.13) e de 7-14 de outubro de 1790:

a) separação cjas atividades administra-
tivas e judiciárias;

b) separação da administração ativa da
contenciosa.
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Decorreram daí a criação, na França. <los
tribunais administrativos e a proibição aos tribunais ju
diciários de examinarem os atos administrativos, garanti
do assim a independância da Administração.

Dentro desses princípios á que nasceu e
evoluiu a jurisdiçao administrativa na França, alcançando
sua culminância, com a edição da lei de 24 de maio de 187
que instituiu em definitivo para o Conselho de Estado, a
jurisdição única de contencioso administrativo. A partir
daí, o Conselho do Estado passou a dar a última palavra
sobre os litígios entre a Administração e o particular.
Na mesma ocasião, era criado o Tribunal de Conflitos, com
a incumbncia de resolver os chamados conflitos de atri-
buições, quando havia dúvidas de competncia entre as duas
jurisdições, a judiciária e a administrativa.

Com a reforma de 1953, foram criados til
bunais administrativos de primeira instância, mas o Conse-
lho de Estado se manteve como drgao de segunda instância,
que dá a última palavra na solução dos litígios. 9 a cúpu
Ia da justiça administrativa francesa.

A experirância do contencioso administra-
tivo francâs tem sido notável, com destaque para a cons-
trução jurisprudencial do Conselho de Estado, cujas deci-
ses são tidas como a pedra-de-toque da evolução dos ins
titutos de Direito Administrativo naquele país.

Como observa Jean Rivero, "á a existância
de um direito administrativo autnomo e original a única
justificação s6lida da exístância da jurisdição adminis-
trativa.' 4

IV - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO DIREITO

BRASILEIRO

No Brasil, o contencioso administrativo
existiu no regime imperial.

Como observa o Visconde do Uruguai," co,
be ao Marqus de Pombal emancipar o conhecimento das ques
tSes administrativas da competância dos tribunais judi-
ciais atribuindo tal competncia a um Conselho de funções
puramente administrativas."5

A Carta de Lei, de 22 de dezembro de 1761,
atribuia ao Conselho da Fazenda jurisdição exclusiva e pri
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vativa para conhecer todas os requerimentos, causas e de-
pendncias relativas às rendas de todos direitos e bensda
Coroa, de qualquer natureza.

O Decreto nQ 2340. de 20 de janeiro 'de
1859, ampliou ainda mais o contencioso administrativo, ao
criar o Tribunal do Tesouro consagrado como tribunal admj
nistrativo.

Por outro lado, como lembra Themistocles
Cavalcanti, "ainda atribula ao Ministro e Secretário de
Estado da Fazenda competncia para conhecer quer em pri-
meira instncia, quer em grau de recurso das reclamaçoes
sobre o contencioso administrativo da Fazenda Nacional,
salvo nos cagos em que o Tribunal do Tesouro tem voto de
liberativo."

Com D. Pedro 1, surge o Conselho de Esta
do, suprimido pelo Ato Adicional de 1834, e restabelecido
por D. Pedro II, em 1841.

Ao Conselho de Estado, composto por con-
selheiros vitalicios nomeados pelo Imperador, competia au
xiliar o Poder Executivo no exercicio de suas atribuições
politicas e, principalmente, administrativas.

Duvidosa foi a eficincia do Conselho de
Estado no Império. Na verdade, nao chegou a alcançar o es
tígio de justiça administrativa, mantendo-se mais como
go meramente consultivo e opinativo.

Em 1831, a Regncía criou o Tribunal do
Tesouro Nacional, que tinha, entre outras incumbncias, a
da direço e fiscalização da Receita e Despesa Nacional e
da deciso sobre questes administrativas. Ao Procurador
fiscal incumbia entao promover o contencioso fiscal.

Em 1891, a Constituição Republicana, ba-
seada no modelo norte-americano, estabeleceu a Justiça Fe
deral, que absorveu o contencioso administrativo, supri-
mindo assim o Conselho de Estado. Competia-lhe processar
e julgar todas as ações ajuizadas por particulares contra
a Uniao e por esta contra os particulares, prevalecendo a
unidade de jurisdiçao, o que acontece atá nossos dias.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E O ORDENANEN

TO CONSTITUCIONAL VIGENTE
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A primeira observaçao, que	preciso tra
zer tona neste Congresso, a de que o prSximo Constitu
inte, libertando-se da tibieza, era face do tema, da maior
importincia e inadiãvel, o enfrente corajosamente, o que
6bvio, no dispensa a prudncia.

Não se trata de violentar a tradição ju
ridica brasileira, na c6pia servil de modelo estrangeiro.

Ê imperioso - sabem-no quantos se dedi-
cam ao direito administrativo - pigmentar o nosso sistema
de unidade jurisdicional com inovações deduzidas da idEa
essencial do contencioso administrativo, sem qualquer com
prometimento de nossas diretrizes fundamentais.

No ordenamento constitucional vigente,o
constituinte revelou-se timido e perplexo. Pretendeu dar
espaço a modificação, mas nao a soube exprimir adequada-
mente.

No art. 111, da Constituíçao Federal
E.C. 1/69), o legislador ordinário foi autorizado a criar
contencioso administrativo, atribuindo-lhe competncia pa
rã o julgamento dos litigios decorrentes das relaçes de
trabalho dos servidores com a União, incluidas as autar-
quias e as empresas publicas federais, qualquer que seja
seu regime juridico.

A disposição aguarda, hã muitos anos, a
lei regulamentadora.

0 Art. 203 permitiu a criaçao de conten
ciosos administrativos federais  estaduais, sem poder ju
risdicional, para a decisão de questões fiscais e previ-
dencirias, incluidas as relativas a acidentes do traba-
lho.

Este artigo remete ao art. 153, §49,pa
rã lembrar,que a lei no poderáexcluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer leso de direito individual.

In6cua, v-se logo, a disposição consti
tucional. Contencioso Administrativo sem poder jurisdicio
nal nao	o contencioso administrativo que se advoga.

O art. 204 retrata critrio misto, pode
dizer-se: a lei poderápermitir que a parte vencida na
instincia administrativa - nos casos dos arts. 211 e 203-
requeira diretamente ao tribunal competente para a revi-
sao daquela decisao.
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Critário misto, se diz, no caso do art.
204, porque a fase primeira do litígio conserva o caráter
administrativo; o recurso, somente ele, se encaminha ao
tribunal competente, vale dizer, ao colegiado de outro Po
der, o Judiciário, que se sujeita a procedimentos	pró-
prios de natureza jurisdicional, á evidente. -

A consequáncia, obviamente,e a de que-oJu

diciário, em segunda instância, se obrigará a rever o que,
na área administrativa, se tenha conduzido sob rito infor
macio de outros critTos, de natureza nao jurisdicional.

Na verdade, se estará impondo verdadei-
ro castigo à instância judiciária, jase podendo mesmo an
tever a balbúrdia, em termos processuais, que certamente
advirá da incompossibilidade, entre si, dos dois ritos.

No art. 205, pretende-se que as questoes
entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municí-
pios e respectivas autarquias, empresas públicas e socie-
dades de economia mista, ou entre umas e outras, sejam de
cididas pela autoridade administrativa, ressalvado ao aci
onista procedimento anulatúrio dessa decisão.

Entenderam alguns que, no art. 205, se
tivesse instalado outra excecao à regra de unidade juris-
dicional.

o texto á desnecessariamente dúbio ou con
fuso.

o melhor entendimento, todavia, já foi
fixado, magistralmente, pelo eminente mestre M. Seabra Fa
gundes e pelo notável constitucionalista, Michel Temer.

A despeito de, à primeira vista	poder
ter-se	a impressão de contida, nesse texto, restriçao ao
direito de postular em juízo", tal não houve.

o texto, assevera Seabra Fagundes, "ape
nas faz do agente superior da Administração Pública (Pre-
sidente da República, Ministro da Estado, Governador, etc)
o dirimidor de controvársias internas do seu campo de su-
pervisão. Nao se nega propriamente o acesso a juízo de au
tarquias, empresas públicas e sociedades de economia mis-
ta" (ob. cit.,p.116).

o que aqui se pretende assinalar á que
matária de tal importância, o contencioso administrativo
no direito brasileiro, nao pode ser tratado de modo	tão
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assistemtico e de tanta timidez ou dubiedade carregado.
Ê preciso enfrentã-lo de modo claro e

firme, na Constituição, exprimindo-se de modo claro a no
vã ideia, balizando-se-lhe o conteúdo sob critários cien
tíficos que, sem desnaturar a tradiçao do nosso direito,
nele insira a modificaçao pretendida.

Na verdade, a adoção do sistema contencio-
so administrativo, aplicado as áreas de pessoal ( sem as
limitações dos dispositivos da E.C. 1/69), previdenciá-
ria, fiscal e de acidentes de trabalho deverá produzir na
dinamica de nosso direito profundas e positivas implica-
ç6es, em termos de agilizaçao e eficiancia, na soluço de
parte significativa dos conflitos, os que se instalam en
tre a Administração Pública e o administrado.

Descerra-se, ai campo extenso	cogi-
taçao, dotado de essencialidade, o.da reforma judiciária,
no Brasil.

Ao administrado á preciso reconhecer di
reito àinovaço. Nao lhe pode ser negada, sob o argumen-
to de que a modificação pretendida pode alcançar-se den-
tro do pr5prio Judiciário, pelo caminho da especializa-
ço de Varas, ou de nossa índole hist6rica no pode ser
contrariada ou, ainda, sob o peso esmagador de um princí-
pio de suspeiço, o de que a jurisdiço que se exerça den
tro do Poder Executivo venha a trazer no seu bojo, inape
lavelmente, o comprometimento do ideal de correçao, isen
çao e justiça.

O direito administrativo moderno,	no
Brasil, já nao se compadece com tais restriç&es.

As exigncias da sociedade brasileira,
no que toca a celeridade da justiça, está mais bem afei-
çoada as características do direito administrativo, es-
to a reclamar do Constituinte se posicione com mais da
reza, exatidão e firmeza, em face de tema tao relevante.

V - CONCLUSÕES

lta) É preciso inserir na cultura juri
dica bfasileira, por via de ordenamento constitucional,
sob balizamentos e conceitos assentados de modo claro
inovações inerentes ao contencioso administrativo.

-
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2 .b) Tais inovaç6es	er adotadas
sem o comprometimento dos valores essenciais	de nossa

tradição ou cultura jurídica.	-
1S. c) Tais inovaçoes deverao transfor-

mar-se em mecanismo da maior significação, na agiliza-
ção da justiça e mesmo de sua eficiância, dado que o cori
tencioso administrativo, como ocorre em outros Países,po
de descerrar amplos horizontes, na criação de uma cultu
ra jurídico-administrativa extraordinariamente fecunda.

4±d) O contencioso administrativo de-
verá abranger as áreas de pessoal (incluído o autárquico),
fiscal, previdenciária ade acidentes de trabalho,nas esfe
ras federal e estadual, ou mesmo municipal, no caso dos
Municípios de notúría complexidade súcio-econúmica e po--
pulacional." 8

5a C ) O Constituinte nao pode perder de
vista que, entre as convenincias do contencioso adminis
tratívo, uma deve ser assinalada enfaticamente: amplia-
se, com o novo regime, o controle jurisdicional da	Ad-
ministração Pública sob o regime da unidade, esse con-
trole fica adstrito ao exame da legalidade dos atos ad-
ministrativos, sob o contencioso administrativo, pode-se
descenar-se ao tribunal administrativo, sob certas con-
diçúes, penetrar no me- rito do ato administrativo, avali-
ando-lhe, mesmo, a convenincia e a oportunidade.
Sabe-se que esta perspectiva dealongamento do controle
da Administração Pública poderá constituir-se em feito da
maior sígnificaçao: neste momento, a ação administrativa
inconveniente, ostensivamente inoportuna ou mesmo	car-
regada de temeridade fica a salvo de controle jurisdicio
nal, com grave prejuizo do interesse público.

VI - NOTAS

1 - TÁCITO, Caio. Contencioso Adminis-
trativo. Revista da Procuradoria Geral do Estado de Sao
Paulo. 10: 149-61, jun.1977.

2 - Idem, op. cit., p.150.
3 - FRAGA, G4bino. Derecho Administra-

tivo.69 ed., Máxico, Editorial Porrua S.A., 1955tP569
4 - RIVERO, Jean. Direito Administrati

vo.Coimbra, Livraria Almedina, 1981, p.162.
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5 - Apud THEMtST0CLE BRANDÃO CAVALCAN
TI. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro,
Freitas Bastos, 1960, vol IV, p.501.

6 - Op. cit., p.502
7 - TEMER, Michel. Jurisdição e Conten

cioso Administrativo. Belo Horizonte, III Congresso Bra-
sileiro de Direito Constitucional, 1982, p.7.

8 - Observe-se que existem, no Brasil,
municrpios de grande complexidade, que poderiam abarcar
o contencioso administrativo na forma proposta.
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