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pReFácio

Arnaldo Silva Júnior apresenta às comunidades jurídica e política, assim 
como ao público em geral, o livro resultado da pesquisa que desenvolveu para 
obtenção do grau de Doutor em Direito pelo Programa de Pós-graduação em 
Direito da PUC Minas.

Intitulado A limitação da responsabilidade administrativa dos agentes públicos, 
o livro é lançado em momento particularmente propício. Desde o julgamento 
da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a atuação do Poder Judi-
ciário, do Ministério Público e dos órgãos policiais de investigação ganharam 
novos contornos através da ampliação do escopo das apurações e do aumento 
do rol de ações ou omissões consideradas como ilícitas pelo Poder Judiciário. 
A significativa aprovação com que os meios de comunicação de massa e, em 
certa medidas influenciada por eles, a opinião pública receberam tais mudan-
ças fomentou a proliferação de medidas judiciais restritivas de direitos dos 
investigados ou acusados e o recrudescimento das ações investigativas, com 
discutíveis impactos sobre direitos fundamentais como a privacidade, a ima-
gem, a liberdade e a presunção de inocência.

Exemplos que saltam aos olhos foram a divulgação, por um juiz de pri-
meiro grau, da conversa telefônica entre a então Presidente da República Dil-
ma Roussef e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (ainda que se possa 
alegar ter sido a captação acidental, não resta dúvida de que a divulgação foi 
volitiva), as prisões preventivas estendidas por meses ou anos, a ampla divul-
gação de imagens, sons e dados dos investigados, sem contar ainda as delações 
premiadas com vantagens desproporcionais aos delatores, celebradas com o 
intuito de acelerar investigações criminais tortuosas. 

Em uma arena jurídico/política na qual essas ações são preponderantes, 
torna-se difícil discernir o que constituem atos, acordos ou ajustes de governo, 
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inerentes ao presidencialismo de coalizão estipulado pela Constituição brasi-
leira e o que são atos de corrupção passíveis de gerar a responsabilidade dos 
agentes políticos.

Arnaldo Silva Júnior propõe neste cenário um enfoque crítico, a partir 
do recorte da responsabilidade administrativa de agentes públicos. Esse recorte 
foi uma escolha providencial para que o trabalho cumprisse seus propósitos, 
pois analisa a relação dos agentes políticos e administrativos com o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de investigação em uma dimensão 
específica, evitando a amplitude e abstração que envolveria uma reflexão sobre 
a o cenário jurídico/político em suas variadas dimensões.

Para cumprir seus propósitos, o livro parte da prevalência dos direitos 
fundamentais, traço característico do constitucionalismo democrático de paí-
ses ocidentais, mas que tem sofrido diversos assaltos, mesmo em democracias 
melhor assentadas como a norte-americana e as europeias, particularmente em 
razão dos novos contornos do terrorismo internacional e do intenso fluxo 
migratório das últimas décadas. 

Definida a vertente constitucional à qual a pesquisa se alinha, o autor inves-
tiga o poder geral de punição, em uma dimensão internacional e no Brasil, desta-
cando as conexões entre a sanção e o exercício efetivo dos direitos fundamentais.

Dando continuidade à construção das bases necessárias à abordagem 
específica do tema de sua tese, Arnaldo Silva Júnior investiga o sistema de 
responsabilidade civil no Brasil, considerando a responsabilidade administra-
tiva como uma de suas dimensões. Analisa a teoria do risco objetivo e a ne-
cessidade de considerar-se o elemento subjetivo dolo em situações específicas. 
Concluindo este capítulo, a obra aborda o problema da responsabilidade nos 
casos de delegação de competência, indicando que a autoridade delegante tem 
uma responsabilidade limitada quando o delegatário é um agente habilitado e 
qualificado para a prática dos atos inerentes às suas atribuições. 

Ingressando de forma robusta no objetivo próprio de sua tese, o autor 
procede à análise da relação entre a responsabilidade administrativa e os di-
reitos fundamentais a partir dos temas devido processo legal e ampla defesa, 
individualização da conduta, incompatibilidade da teoria objetiva das sanções 
administrativas com a Constituição brasileira, culpabilidade, proporcionalida-
de e razoabilidade no âmbito da responsabilização administrativa.

Por fim, Dr. Arnaldo investiga a gestão pública e a limitação da responsa-
bilidade administrativa no âmbito dos tribunais de contas, nos processos admi-
nistrativos disciplinares e na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

A vasta experiência como advogado e o exercício de mandato eletivo 
legislativo permitiram a Arnaldo Silva Júnior enfrentar no espaço acadêmico 
temas ásperos e complexos, desvencilhando-se das dificuldades com perseve-
rança, compromisso com a coisa pública e inovação.
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O livro A limitação da responsabilidade administrativa dos agentes públicos 
ingressará nas bibliotecas jurídicas como uma contribuição indispensável à 
reflexão sobre a responsabilidade dos agentes públicos no Estado Democrá-
tico de Direito.

JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO JÚNIOR
Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Master of Law 
pela Harvard Law School. Professor do Programa de Pós-graduação em 
Direito da PUC Minas. Advogado.


