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RESUMO

O trabalho apresenta os contornos da investigação que vem sendo desenvolvida pelos membros do grupo de pesquisa Novas Perspectivas em 
Jurisdição Constitucional (NPJURIS) vinculado ao PPGD/UNESA/RJ. As discussões serão travadas no âmbito do projeto de pesquisa Teleologia 
Constitucional da Função Pública Planejada. A pesquisa se desenvolve a partir do método crítico dialético, fundado em pesquisa bibliográfica. A 
discussão aponta que a ênfase conferida à Constituição de 1988 como instrumento de transformação social direcionou boa parte da reflexão 
jurídica doutrinária corrente à teoria dos direitos fundamentais, e à proclamação da sindicabilidade judicial das escolhas e ações do poder 
organizado. O debate se trava portanto em torno dos fins da ação pública, eis que se tem as funções Executiva e Legislativa por teleologicamente 
orientadas; negligenciando-se o modo de formação das escolhas havidas nestas mesmas esferas. De outro lado, a análise da legitimidade da 
decisão se propõe ainda seja formulada a partir de um critério que tem em conta predominantemente o agente – ter-se-ia por legítima a escolha 
porque foi o administrador ou o legislador que a formulou; sem prejuízo do controle revisional pelo Judiciário. O resultado é uma permanente 
tensão entre estes agentes, todos reivindicando legitimidade da sua ação, quando muitas vezes não se terá por possível a coexistência das várias 
escolhas. Converte-se assim a ação estatal numa disputa de prioridades – cada estrutura de poder entendendo-se legitimada puramente pelo 
critério do sujeito; cada qual pretendendo ver prevalecer a sua própria opção. Essa tensão, transferida para o campo do controle induz um risco 
de paralisia da ação pública – resultado em si sempre indesejável. A presente pesquisa se propõe retomar e harmonizar esses componentes a 
partir da análise dos reais intentos constitucionais quando da sinalização de um dever de ação pública planejada. A arquitetura do poder da 
CF/88, mais do que distribuir competências, refere a objetivos fundamentais da República – e isso é de se refletir no exercício desse poder que ela 
mesma estrutura. É preciso revestir de significado essa opção estruturante, seja no que toca à prática decisória interna da Administração, seja no 
exercício da função legislativa, seja no que diz respeito à intervenção controladora de outras estruturas de poder. Reconfigurada a lógica de uma 
legitimação conferida exclusivamente a partir da presença do sujeito, impõe-se a busca de critérios de controle da ação pública que recepcionem 
um signo de planejamento e orientação teleológica deste mesmo agir, sem fechar integralmente a possibilidade do controle, que é inerente ao 
Estado Democrático de Direito. Os resultados parciais da análise apontam para os próximos passos no desenvolvimento da pesquisa, indicando o 
caminho para investigar-se sobre a identificação dos efeitos jurídicos possíveis da ação administrativa programada, em especial quando se cuide 
do exercício do controle, da observância por cada qual das estruturas de poder, ao dever de planejamento que se extrai da carta constitucional. 
Na sua extensão mais ampla, é pertinente perquirir quanto à aplicabilidade desse mesmo signo (planejamento) até mesmo no desenvolvimento 
da função controle público. Assim, a investigação terá por objetivo traçar um desenho dos efeitos jurídicos da observância do dever constitucional 
de ação pública planejada, especialmente no campo do controle. Afinal, se é nas interferências recíprocas no exercício ordinário de cada qual das 
funções especializadas de poder que se identificam as áreas de tensão; é no controle que cumpre refletir sobre os efeitos jurídicos da atuação 
prévia do poder desenvolvida a partir de uma determinada moldura institucional.
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