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RESUMO 

Neste trabalho realiza-se uma análise sintetizada acerca do princípio da Eficiência enquanto 

direcionador das principais reformas administrativas e, consequentemente, da conceituação de serviços 

públicos. Respaldando-se em uma pesquisa de base bibliográfica, sustenta-se que a eficiência é um 

parâmetro para a atuação administrativa que visa atender a sociedade com o máximo zelo, respeitando 

o próprio caráter de soberania popular em um regime democrático. Assim, perseguindo a finalidade de 

resguardar o regime democrático, a Eficiência na prestação de serviços públicos amolda-se as 

particularidades de cada momento histórico. Por fim, constata-se que nesse sentido, de atualização e 

manutenção da eficiência, ocorre a inovadora Reforma Administrativa Brasileira, em 1998. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 COMPÊNDIO DAS SUCESSIVAS REITERAÇÕES DOS LIMITES CONCEITUAIS DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

As produções intelectuais que inauguraram estudos específicos acerca da Administração Pública 

estão umbilicalmente vinculadas a emergência do Estado Democrático de Direito. Naturalmente, em 

meio a um contexto revolucionário que rompe com o Estado Absolutista, a França destaca-se por ser o 

berço dos primeiros (notáveis) expoentes do assunto. A Escola De Bordeaux, assim sendo, com nomes 

da estirpe de Léon Duguit e Gaston Jèze, consagra o entendimento de que a Administração Pública 

tem como função maior a prestação de serviços públicos. Tal concepção coadunava-se com os valores 

liberais típicos da época que, ao romper com o modelo Leviatã de Hobbes, visava reduzir e traçar 

limites claros para a atuação estatal.  

Como o Estado passara a ter restritas suas atuações, em um sentido subjetivo, tornou-se comum 

sustentar que todo serviço prestado pelo Estado seria serviço público. Sendo um regime jurídico 

prestacional, formalmente, circunscrevia-se no âmbito do Direito Comum. Vale ressaltar, ainda, que 

materialmente, entendiam os clássicos que o intento da prestação de serviços era a satisfação do 

interesse comum dos administrados. Essas concepções não eram uníssonas, haja vista a teoria de 

Hariou que sustentava a noção administrativa de puissance publique
2
. Todavia, ainda que fosse uma 

teoria de relevo, não partilhava do entendimento majoritário. Diante dessas considerações, tendo como 

base a teoria predominante, apreende-se que o reconhecimento dos limites da noção de serviços 

públicos nesse período liberal não enfrentava grandes dificuldades. Ao invés disso, o reconhecimento 

de qualquer das características supracitadas (subjetivo, formal e material, respectivamente) 

identificavam o serviço público. Posteriormente, tais características alicerçaram-se como critérios de 

identificação do caráter público da prestação de serviços.  

Contudo, ao passo que aumenta o contingente de indivíduos requerendo os serviços públicos, 

especialmente devido a inovações técnicas e cientificas quase sempre alijando o trabalho humano do 

                                                           
1
 Artigo submetido à avaliação de banca técnica enquanto requisito para apresentação no IV Congresso Jurídico 

promovido pela Faculdade de Direito do Centro de Estudos Superiores Aprendiz, que no ano de 2015 adotará o 

eixo teórico que versa sobre “Administração Pública Voltada A Sociedade”.  
2
 Em linhas gerais, tal teoria considerava que a Administração era um ato de poder estatal. Essa tese, sustentada 

por Hariou, contrapunha-se com a de Duguit. Este, por sua vez, considerava que a Administração Pública traçava 

limites ao poder do estado. Assim, por óbvio,  não poderia ser um “ato de poder”, mas antes um ato de limite da 

atuação estatal.  
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processo produtivo ou, ainda, pelo contexto de grandes guerras, o Estado amplia sua atuação. Desta 

forma a sistemática liberal torna-se ineficiente e perde espaço para o Estado Providência. Com a 

emergência desse modelo intervencionista, o Estado passa a desempenhar afazeres outrora típicos do 

setor privado, como, por exemplo, serviços de cunho econômico, industrial ou comercial em regime de 

monopólio ou competição e até mesmo em regime de Direito Comum
3
. Além disso, Pessoas privadas 

passam a gerir serviços públicos. Como visto, o Estado amplia tanto as suas funções que os critérios 

elencados no período clássico já não mais caracterizam fidedignamente esse novo cenário.  

Assim, nem todas as atividades prestadas pelo Estado serão serviços públicos. Este transcende o 

limite de suas antigas funções. Vale ressaltar, porém, que o serviço público ainda é uma obrigação do 

Estado, assim é também a sua gestão. Entretanto, o Estado tem a possibilidade de gerir direta ou 

indiretamente. A possibilidade de gestão indireta é a grande mudança. Tal possibilidade obnubilou os 

limites da noção de serviços públicos. A partir de então, sua definição e sua delimitação conceitual 

tornaram-se um tema com marcante dificuldade de enfrentamento pela doutrina.  

O modelo intervencionista imperou soberano até a década de 1960, sendo rediscutido e, por fim, 

superado na década de 1990. A partir de então, devido a avanços tecnológicos, questionamentos 

políticos, ideológicos, socioeconômicos e, ainda, modificações no Direito Comunitário Europeu, 

expande-se o modelo neoliberal.  

O descrédito das ideias Keynesianas, de intervenção do Estado na Economia, levou à expansão 

dos ideários neoliberais que reverberaram no modo de administrar de todo o mundo. Ademais tal 

descrédito impulsionou a ascensão de políticos neoliberais importantes, verbi gratia Ronald Reagan, 

nos Estados Unidos e Margaret Thatcher, no Reino Unido. Diante desses acontecimentos, constata-se 

um Estado dispendioso e ineficiente que necessitava ser redimensionado, o que implicaria repensar a 

forma de prestação de serviços, mancomunando prestação eficiente e economia de mercado.    

Nessa conjuntura de redimensionamento da atuação estatal fala-se em “crise dos serviços 

públicos”, a julgar pela suposta impossibilidade de delimitá-los por um conjunto de critérios. 

Principalmente pelos critérios clássicos, que não somente estariam superados como também obsoletos.  

Diante do até aqui exposto apreende-se que a noção de serviços públicos é mutável. No mesmo 

sentido destaca-se o magistério de Hely Lopes Meirelles, ensinando que “o conceito de serviço 

público é variável e flutua ao sabor das necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e 

culturais de cada comunidade, em cada momento histórico”
4
. Assim sendo, considera-se um equívoco 

falar em crise nos serviços públicos. Com invulgar inteligência, em sua dissertação Bourges anota que: 

“mutabilidade e adaptabilidade são características inerentes ao serviço público, que lhe permitem 

sobrevivência face as modificações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas”
5
. Assim, apesar de 

ser reconhecido que a noção de serviços públicos tem sofrido sucessivas reiterações ao longo da 

história, isso não significa que tenha entrado em crise. O intento de prestar serviços que atendam o 

interesse comum dos administrados ainda persiste, no entanto, buscando eficiência nesta prestação, o 

modus operandi adapta-se a realidade de cada momento. O que pode ter ocorrido, assim, é uma 

dificuldade de delimitar a sua conceituação, tendo em vista que os critérios clássicos agora não 

abrangem, sozinhos, as novas tendências dos serviços públicos. Contudo estes não devem ser 

abandonados, mas reinterpretados de forma criativa e atual.  

A busca pela eficiência na prestação de serviços, portanto, tem direcionado e estimulado 

mudanças significativas na Administração Pública. Tendo em vista sua expressividade, mister tecer 

breves comentários acerca de eficiência.  

 

                                                           
3
  Sobre o tema Cf. Dissertação de: BOURGES, Fernanda Schuhli. Serviços públicos concedidos: acesso e 

remuneração. Paraná. UFP. 2007 p. 30 ss.  
4
  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 5

a
 ed. São Paulo. RT, 1977, p. 295-296. 

5
  BOURGES, Fernanda Schuhli. Op.cit. p. 29. 
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2 BREVES DISPOSIÇÕES ACERCA DA EFICIÊNCIA  

Eficiência é fazer mais e melhor com os mesmos recursos disponíveis
6
. A prestação de serviços 

públicos deve ser sempre regida por tal concepção. Assim, a partir do momento que os serviços 

prestados perdem ou desvirtuam do referido princípio, seja por estarem dispendiosos ou ainda com 

prestação de má qualidade, espera-se que os administradores reformulem o modelo de prestação, 

buscando novos paradigmas e novas referências de atuação eficiente. Desse modo, sem o 

comprometimento do administrador público, a Eficiência não passará de mera intenção. 

Como visto no item anterior, a Eficiência direcionou as principais reformas no que tange a 

atuação administrativa do estado no decorrer da história, que, grosso modo, foram: liberais, 

intervencionistas e neoliberais. A Reforma Administrativa Brasileira também orientou-se por tal 

princípio,  sem embargo possui caracteres próprios que serão oportunamente aludidos adiante.   

 

2.1 SÍNTESE DA EXPRESSIVIDADE DA EFICIÊNCIA COMO DIRECIONADORA DA 

REFORMA ADMINISTRATIVA BRASILEIRA 

A Reforma Administrativa Brasileira consolidou-se com a aprovação da Emenda Constitucional 

N
o
 19 em 4 de junho do ano de 1998. A referida EC, “Modifica o regime e dispõe sobre princípios e 

normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências”.  

A Reforma foi justificada pela onerosidade do Estado brasileiro. Nas palavras de Luiz Carlos 

Bresser Pereira:  

A grande tarefa política dos anos 90 é a reforma ou reconstrução do Estado. Entre os anos 30 e os 

anos 60 deste século [XX], o Estado foi um fator de desenvolvimento econômico e social. Nesse 

período, e particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, assistimos um período de 

prosperidade econômica e de aumento dos padrões de vida sem precedentes na historia da 

humanidade. A partir dos anos 70, porém, em face ao seu crescimento distorcido e ao 

processo de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou na principal causa da 

redução das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação que, desde então, 

ocorreram em todo o mundo. A onda neoconservadora e as reformas econômicas orientadas para 

o mercado foram a resposta a essa crise – reformas estas que os neoliberais em um certo momento 

imaginaram que teriam como resultado o Estado mínimo. Entretanto, quando, nos anos 90, se 

verificou a inviabilidade da proposta conservadora de Estado mínimo, estas reformas revelaram 

sua verdadeira natureza: uma condição necessária da reconstrução do Estado – para que este 

pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, mas 

também seu papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da competitividade do seu 

respectivo país.
7
 (acréscimo e grifo nosso) 

 

Diante da lição supracitada, apreende-se que tornar o Estado Eficiente afigura-se como a própria 

essência da reforma administrativa Brasileira. A Eficiência, novamente, direciona a mudança da 

perspectiva administrativa de até então.  

Nesse contexto alicerça-se no artigo 37 da Constituição Federal, entre outros, o principio da 

Eficiência. Sobre isso Meirelles anota que “é o mais moderno princípio da função administrativa, já 

que não contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 

serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”
8
. Vale 

ressaltar que a Emenda não inaugura o princípio da Eficiência no ordenamento brasileiro, tendo em 

                                                           
6
  Acerca da conceituação de eficiência Cf. a dissertação de: SILVA, Jorge Luis Terra da. O princípio da 

eficiência como fator transformador. Porto Alegre; UFRGS; 2006. 
7
  BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado  nos Anos 90: Lógica e mecanismos de controle. 

Revista: Lua Nova. N
o
:48. 1998. Pp. 50 – 93. 

8
 MEIRELLES, Hely Lopes. In SILVA, Jorge Luis Terra da. O princípio da eficiência como fator transformador. 

Dissertação apresentada a faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre; 

UFRGS; 2006. pp. 29 – 30.  
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conta que anteriormente já estava presente em leis esparsas, como, por exemplo, no artigo 6
o
, §1

o
, da 

lei N
o
 8.987 de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras providências”. Ao torná-lo 

expresso na CF, consequentemente, majora sua expressão, tornando obrigatória a sua observância.  

A consagração deste princípio na CF/88 advém não apenas do contexto interno que passava o 

país, como também de forte influência pelo ambiente externo, sobretudo da Comunidade Europeia. 

Isso porque para adaptar o princípio da Eficiência frente a um modelo neoliberal, os serviços públicos 

na Comunidade Europeia compatibilizaram-se com o projeto de livre mercado, submetendo-se, assim, 

a uma lógica competitiva, que acarretaria na privatização de muitos deles. Além do incentivo a 

concessões e outros mecanismos de administração indireta, nota-se que o Brasil também segue a 

tendência de privatização ao final do século XX, contudo por motivos completamente diversos. Na 

Europa, os serviços monopolizados pelo Estado, tiveram de ser adaptados ao novo modelo mediante 

muitas transformações, sendo a privatização material a ferramenta utilizada para a quebra de 

monopólios. Com isso, o Estado não apenas deixou de prestar serviços públicos como também deixou 

de ser o titular da prestação destes. Ao invés de prestar, o Estado apenas regula. Por outro lado, no 

Brasil, resumir a privatização como sendo mera adaptação ao modelo neoliberal é um equívoco. Aqui, 

privatização se deu em sentido amplo, obviamente reduzindo a atividade prestacional, mas sem retirar 

a titularidade do Estado. Ainda que privatizados, impera a necessidade de observação dos limites 

constitucionais para a prestação de tais serviços. Essa é a diferença fulcral para não confundir a 

necessária política de manutenção da competitividade brasileira, com simples importação de modelo 

privatizador.  

A reforma administrativa, destarte, foi de fundamental importância para a concretização de um 

Brasil menos custoso e, portanto, mais eficiente na prestação de serviços públicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o que foi apresentado, apreende-se que a Eficiência tem norteado as principais 

reformas na administração pública e, por consequência, a prestação de serviços públicos. Além disso, 

tendo em vista que tais serviços são imprescindíveis para a garantia de direitos fundamentais dos 

administrados, prestá-los de maneira zelosa e diligente é substancial. Desta forma, as delimitações 

conceituais dos serviços públicos acabam adaptando-se as demandas por eficiência em cada contexto 

histórico a fim de garantir a sua não obsolescência, acompanhando a dinamicidade social e jurídica.  

Este foi o sentido que balizou a Reforma Administrativa Brasileira. Diante de um estado 

dispendioso, as inovações trazidas a fim de retomar uma gestão eficiente foram fundamentais para que 

houvesse um caminho para recuperação econômica e busca pela proficuidade na prestação dos 

serviços públicos. Por fim, adaptar a prestação de serviços públicos a modelos mais eficientes, sempre 

intentando o bem comum dos administrados, significa efetivar a soberania popular e, assim, garantir a 

evolução da democracia. Nessa medida é que o princípio da Eficiência mostra-se de fundamental 

importância para a manutenção e atualização de um regime democrático. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BOURGES, Fernanda Schuhli. Serviços públicos concedidos: acesso e remuneração. Dissertação apresentada 

a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Paraná. UFP. 2007. Cap. 1 e 2. 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado  nos Anos 90: Lógica e mecanismos de controle. 

Revista: Lua Nova. N
o
:48. 1998. pp. 50 – 93. 

MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Rev. Serviço Público. 2000. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo. Atlas. 2013.Cap. 2 – 3 e 4.  

SILVA, Jorge Luis Terra da. O princípio da eficiência como fator transformador. Dissertação apresentada a 

faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre; UFRGS; 2006.  



5 
 

 

 

 

 

 


