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O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta  
e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.  

O que Deus que é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais,  
no meio da alegria, e inda mais alegre no meio da tristeza! Só assim  

de repente, na horinha em que se quer, de propósito – por coragem.

(João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas)
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APresentAção

“Sôo na dúvida que separa
o silêncio de quem grita

do escândalo que cala
(...)

Eis a voz, eis o deus, eis a fala,
eis que a luz se acendeu na casa

e não cabe mais na sala”.

Paulo Leminski: Sintonia para pressa e presságio

Se a percepção profunda da inquietude humana se expressa em linhas de 
sensibilidade e de poesia, conforme revela Paulo Leminski, poeta da contracultura, 
ao decifrá-la nos espasmos do silêncio e da palavra, a proclamação política pela 
participação social vem sem subterfúgios de linguagem, como na lição de José Sa-
ramago, escritor português galardoado com o Prêmio Nobel da Literatura.

Denuncia o poeta de Golegã que, “na falsa democracia mundial, o cidadão 
está à deriva, sem oportunidade de intervir politicamente e mudar o mundo” 
(Época, 2005).

E não desconhece ele a pluralidade de instrumentos participativos; ao con-
trário, toma-os em conta, e se frustra com os nefastos efeitos dos conluios que eles 
encobertam e, assim, já advertira que “o grande problema do sistema democrático 
é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente” (Correio da An-
dalucía, 2003).

Essa disfunção é a mesma que se projeta em tantos paradoxos, reais ou aparen-
tes: Democracia representativa x Participação; Direito de participação x Efetividade; 
Organização vertical e hierarquização do poder x Transversalidade e participação 
nos processos democráticos; Autoridade x Legitimidade; Liberdade e mobilização 
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social x Captura de segmentos; “Democracia alargada” x Discricionariedade redu-
zida; Autonomia privada x Autonomia pública; Governança x Controle.

Esforços reflexivos, especialmente nos campos  da Filosofia, da Sociologia, da 
Ciência Política e do Direito, embora não suficientes em face da complexidade e abran-
gência do quadro pós-moderno, têm tematizado esses paradoxos, de modo fragmentá-
rio ou em perspectiva de construção de unidade teórica em torno da democracia parti-
cipativa, seja com foco no contexto de mudança paradigmática de Estado e Sociedade, 
seja na vertente metodológica e procedimental dos mecanismos de participação, seja, 
ainda, na linha  filosófica da linguagem como suporte de compreensão, estruturação e 
alimentação do discurso democrático no bojo da lata formação dos atos estatais. 

Nesse sentido, as contribuições de Jürgen Habermas (Alemanha), no  cam-
po da democracia; Agustin Gordillo ( Argentina), com a reconstrução histórica 
de antecedentes a partir de incursões no Direito anglo-saxão e no Direito norte 
americano; Jacques Chevallier (França), representadas, sobretudo, pela abordagem 
do Estado Pós-Moderno e a Teoria da Governança; Eduardo García de Enterría e 
Tomáz- Ramón Fernandes (Espanha), por meio dos suplementos para o reconheci-
mento do sentido estrito da participação administrativa ou participação uti socius 
ou uti cives; de Diogo de Figueiredo Neto, com foco nas mutações do Direito 
Administrativo e na ruptura de suas  matrizes autoritárias; Maria Sylvia Zanella de 
Pietro, traduzidas em lições sobre os fundamentos e modalidades de participação 
popular, entre outros autores estrangeiros e brasileiros.

Cristina Andrade Melo, desde os primeiros anos de sua trajetória acadêmica, 
desafiada pelos dilemas da Administração Pública e do Direito, e burilada na expe-
riência pública, no âmbito do Estado de Minas Gerais, junto ao Poder Judiciário, 
como assessora; à Advocacia-Geral do Estado, como procuradora; ao Poder Exe-
cutivo, especialmente, na Assessoria Jurídica da Secretaria de Casa Civil e de Rela-
ções Institucionais; e, finalmente, junto ao Parquet de Contas, como procuradora, 
escolheu, para pauta de sua investigação científica no Mestrado junto a UFMG, a 
Democracia Participativa na Administração Pública, tema carente de sistematiza-
ção e de melhor apropriação à realidade brasileira.

Para tanto, tomou como marco a Teoria Discursiva do Direito e da Democra-
cia, de Jürgen Habermas, vasculhou aqueles autores, haurindo as melhores lições 
dos que pavimentaram os caminhos do conhecimento no campo de sua inves-
tigação. Revisitou o Direito anglo-saxão e o Direito norte americano, domínios 
originais do “ Right to know”- passando pela extensão do princípio da audiência 
individual para o da audiência pública - e do “ Public Hearing”, respectivamente, 
fazendo, ainda, incursões no Direito argentino e no Direito francês, deste colhen-
do os suplementos da “Enquête Public” e do “Débat Public”.

A partir de significativo aporte teórico, sob a cuidadosa orientação do Pro-
fessor Doutor Florivaldo Dutra de Araújo, trazendo ao centro questões cruciais 
relativas à efetividade do direito de participação, desenvolveu trabalho de folego, 
construindo uma das mais alentadas e notáveis obras sobre o tema. Exercício de 
sistematização do conhecimento, mas, também, de criação responsável! 



XII

Agora, sob o despretensioso título “Audiência Pública na Função Adminis-
trativa” e com a chancela da editora ARRAES, traz a lume obra sistemática e pro-
funda, de consistente base do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, 
que ingressará na literatura jurídica nacional como referência sobre o amplo tema 
da participação social nos processos decisórios do Estado, apta a estimular e subsi-
diar, não sem advertências rigorosas da autora, novos estudos especializados sobre 
outros instrumentos participativos, e, particularmente, como seguro e completo 
repositório do instituto da Audiência Pública. 

Pelos diversos ângulos de análise, o livro proporciona ao leitor uma inte-
ressante viagem ao campo das reflexões sobre a prática democrática, assaltando-o 
por meio de um instigante diálogo entre os capítulos e mesmo entre insinuadas 
respostas e novas indagações. 

O livro revela, na dimensão literária, belíssima construção discursiva em tor-
no do título proposto, em linha de coerência e coesão.  Do ponto de vista jurídico, 
traça os contornos jurídico-administrativo do instituto, articulando princípios e 
regras de regência e recuperando o discurso de aplicação. Na vertente pragmática 
ou fenomenológica, reúne os elementos de elucidação do iter processual e proble-
matiza as condições materiais de apropriação do instituto.  Sob a ótica discursiva 
de justificação, sugere, particularmente, a adoção de normas gerais para uniformi-
zação das prescrições essenciais. Do ângulo político, a obra serve ao propósito de-
mocrático. Sob o aspecto acadêmico, apresenta-se como engenhosa sistematização, 
a partir de crivo crítico, dos principais contributos assentados sobre o tema geral; 
e, como construção autônoma e avançada, no tocante ao recorte específico da Au-
diência Pública na Função Administrativa.

A autora costura, com arte e unidade, os mosaicos teóricos, jurídico-normati-
vos, fenomenológicos, procedimentais e até aspectos pragmáticos da estruturação 
física da audiência pública passíveis de impactarem o empoderamento dos envol-
vidos, fazendo-o com objetividade, mas, também, com a profundidade necessária 
à arquitetura autônoma e de propósito estrutural do pensamento e com arrojo e 
abertura, fisgando ângulos inusitados de compreensão do tema. Eis algumas das 
características mais notáveis do trabalho desenvolvido.

Embora o recorte de abordagem do instituto seja o de sua aplicação à Fun-
ção Administrativa nas mais diversas searas especializadas, como a procedimental 
administrativa, a ambiental, a concorrencial, a urbanística, a da saúde, a da respon-
sabilidade fiscal e a da regulação de serviços, os suplementos da obra têm ampla 
aplicação nas esferas participativas das demais funções estatais, a Legislativa e a 
Jurisdicional, com extensividade às Funções Essenciais à Justiça, o que densifica o 
caráter universal da pesquisa  e dos esforços reflexivos da autora, com impacto no 
caráter utilitário da construção científica.

Sem se constituir em apologia do instituto da Audiência Pública e sem des-
considerar as mazelas que o fragilizam, notadamente a ausência de cultura de 
participação e a manipulação pelas minorias articuladas, o livro contribui para 
densificação e efetividade do instituto. Inserida em procedimentalização e balizada 



XIII

pela legalidade e pelo “ Due process of law”, superadas as deficiências materiais, 
a Audiência Pública poderá ser potencializada como o verdadeiro arranjo para a 
ponderação dos interesses discursivamente disputantes no processo decisório de 
que participem os mais variados atores da sociedade, como lembra a autora.

A audiência pública, com certeza, afirmar-se-á como virtuosa institucionalida-
de voltada para concertação de legitimidade, fortalecimento da autonomia pública 
e construção coletiva e transparente de soluções, pela palavra, pelo discurso e pela 
ação reflexiva. Uma verdadeira escola e arena da cidadania que, dialogicamente, 
responde ao apelo de Paulo Freire pela palavra: ” Não é no silêncio que os homens 
se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão”, ou em paráfrase: Não é 
no silêncio que a Administração democrática se faz, mas na palavra, no trabalho, 
na ação transparente e compartilhada. É que o materialmente público deve ser 
deliberado discursivamente e em público, tendo em vista a situação concreta, em 
arena de decisão de que participem os interessados.

Despiciendas, porém, seriam estas palavras de apresentação, não fossem as 
linhas da escrita traçadas pela pena do coração, do afeto e do encantamento...  

É que se apresenta a obra pela sua própria tessitura, pelo engenho de sua 
estrutura, pelas páginas de sua composição, pelo cuidado de sua edição, e pelo 
nome de sua autora, Cristina Andrade Melo -  signo de responsabilidade intelec-
tual e profissional! 

MARIA COELI SIMÕES PIRES
Mestre e Doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Professora Adjunta da Faculdade de Direito da UFMG.
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PreFácio

Próxima de completar três décadas de vigência, a Constituição Federal de 
1988 comprovou o seu valor em relação a várias inovações por ela trazidas ao 
direito brasileiro.

Um desses aspectos é a abertura que veio trazer à participação dos cidadãos 
nas diversas atividades do poder público.

Em todas as funções do Estado, foram criados ou ampliados canais de inter-
locução entre as autoridades públicas e a sociedade. Podem ser mencionados como 
exemplos: a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos ór-
gãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação (CF, art. 10); a iniciativa popular no processo legislativo 
(CF, art. 27, § 4º; art. 29, XIII e art. 61, § 2º); a cooperação das associações repre-
sentativas no planejamento municipal (CF, art. 29, XII) e a participação direta dos 
contribuintes na fiscalização das contas municipais (CF, art. 31, § 3º).

No que toca às audiências, a matéria é há muito conhecida no âmbito do 
direito processual judicial. No Estado de Direito, constitui preceito elementar do 
devido processo o de que ninguém pode ser julgado sem a oportunidade de se 
manifestar perante a autoridade judicial. É o chamado direito de ser ouvido (right 
to be heard, no direito britânico, ou rechtliches Gehör, conforme o direito alemão), 
cujo desenvolvimento inicia-se já no Estado Absolutista, mas apenas se consolida 
com a superação deste.

As audiências são, portanto, há mais de dois séculos, um aspecto essencial do 
devido processo judicial. Até meados do século XX, porém, elas revestiram feição 
própria do processo judicial liberal, marcadamente individualista. Nesse modelo, 
a audiência somente diz respeito às partes, individualizadas, que comparecem no 
processo judicial defendendo seus direitos subjetivos. Com esse mesmo perfil, pas-
saram a ser adotadas no processo administrativo. 

Somente no Estado Democrático de Direito as audiências perdem o caráter ex-
clusivamente individual, difundindo-se as chamadas audiências públicas, no sentido 
de se fazerem abertas a todos os possíveis interessados em discutir os rumos de uma 
atuação estatal. Além disso, elas se incorporaram às demais funções do Estado.

Como audiência pública, o instituto ainda dá os primeiros passos em todas 
as funções do Estado.
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No âmbito judicial, a Constituição de 1988 menciona em três dispositivos a 
audiência judicial (CF, art. 107, § 2º; art. 115, § 1º e art. 125, § 7º), mas não cuida da 
audiência pública. No Brasil, as primeiras previsões de tais audiências verificaram-se 
em leis que cuidam de procedimentos específicos, a saber: os relativos à ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI), à ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e 
à ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), regidas pelas Leis Fede-
rais nº 9.868/1999 e nº 9.882/1999. O novo Código de Processo Civil (Lei Federal nº 
13.105/2015) incorporou a audiência pública em termos mais amplos, prevendo-o 
para o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 1.038) e tam-
bém para todos os casos em que, nos processos em curso nos tribunais, for cabível a 
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 983, § 1º).

Quanto às demais funções estatais, a única menção explícita à audiência pú-
blica na Constituição de 1988 encontra-se no § 2º, II, do art. 58, que, ao tratar 
das comissões do Congresso Nacional, atribui-lhes competência para, entre outros 
aspectos, “realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil”.

No entanto, apesar da ausência de tratamento expresso às audiências públicas 
na função administrativa, a Constituição confere os fundamentos principiológicos 
necessários ao seu desenvolvimento no plano infraconstitucional. A começar pela 
própria principiologia do Estado Democrático de Direito e sua nova, mais ampla, 
concepção da cidadania; perpassando depois os princípios da administração públi-
ca (CF, arts. 1º e 37).

Com apoio nessas premissas constitucionais, o legislador passou a incorporar 
a audiência pública como ato integrante de diversos procedimentos administra-
tivos e, mais ainda, previu-a como instituto geral do processo administrativo, tal 
como se acha regulado na Lei Federal nº 9.784/1999 (arts. 33, 34 e 36).

É sobre essa nova vertente da participação cidadã que se debruça Cristina 
Andrade Melo no trabalho que ora temos o prazer de prefaciar.

O texto, inicialmente, cuida das noções fundamentais implicadas no fenô-
meno da participação em geral para, em seguida, deter-se no específico tema das 
audiências públicas.

Após demonstrar que a audiências pública é um instituto cabível em todas as 
funções do estado, dedica-se com pormenores ao seu perfil na função administrativa.

Neste ponto, inicialmente traz importantes subsídios de direitos estrangeiros. 
Em seguida, investiga a relação entre o instituto e os princípios constitucionais da 
administração pública e detém-se nos aspectos processuais da audiência pública. Até 
aqui, a autora elabora uma teoria geral da audiência pública na função administrativa.

Segue-se a análise de particularidades do instituto aplicado a matérias especí-
ficas da atuação administrativa, como o meio ambiente, os procedimentos licitató-
rios e a política urbana. 

Ao final, a autora tece análise crítica das deficiências que ainda dificultam a 
efetividade das audiências públicas.

Por certo que o novo instituto não se apresenta como panaceia para todos os 
problemas da relação entre a administração pública e o cidadão. Nenhum instrumento 
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procedimental tem esse condão. Seu papel, então, é bem mais modesto, mas nem por 
isso de pouca relevância.

No contexto de uma administração pública que se renova no sentido de abrir-
-se mais e mais à sociedade e dar oportunidade aos cidadãos, organizados ou não, de 
apresentar suas reivindicações e seus pontos de vista, a audiência pública é um passo 
de relevo. Será mais eficaz se as autoridades públicas tiverem o necessário discerni-
mento para saber sopesar tais manifestações, ainda que delas possam discordar.

Direito e instituições públicas não são realidades prontas e acabadas. São 
sempre processo, devenir, algo que se constrói enquanto caminhamos. Os novos 
instrumentos da participação cidadã não fugirão a esta característica.

As reflexões de Cristina Melo representam importante contribuição a todos 
que pretendam investigar a audiência pública e seus temas correlatos. 

A autora tem destacada vocação para a pesquisa e a elaboração teórica. Meti-
culosa na análise dos temas; precisa e objetiva no uso da linguagem, ela nos oferece 
um texto de agradável leitura e que, ao final, tornará o seu leitor especialmente 
apto a compreender a temática abordada e, certamente, instigado a continuar os 
estudos sobre a matéria.

Por todas essas razões é que convidamos o leitor a percorrer as novas sendas da 
cidadania participativa na agradável companhia das ideias de Cristina Andrade Melo.

Belo Horizonte, dezembro de 2015.

FLORIVALDO DUTRA DE ARAÚJO 
Prof. Associado de Direito Administrativo na UFMG.


