
5.DIREITO ADMINISTRATIVO 

5.1.Breve Introdução 

O estudo desse ramo do Direito reclama, de início, a distinção entre o 
Direito Administrativo, de um lado, e as normas e princípios que nele se 
inserem, de outro. Normas hoje consideradas como pertencentes a esse 
ramo sempre existiram, inclusive ao tempo em que a figura do Estado ainda 
não se havia constituído com a fisionomia atual. Com efeito, mesmo que 
despidos de qualquer sistematização, os ordenamentos mais antigos 
exibiam normas que pretendiam regular, conquanto timidamente, a relação 
jurídica entre o Poder e os integrantes das sociedades de modo geral. 

O Direito Administrativo, contudo, como sistema jurídico de normas e 
princípios, somente veio a lume com a instituição do Estado de Direito, ou 
seja, quando o Poder criador do direito passou também a respeitá-lo. O 
fenômeno nasce com os movimentos constitucionalistas, cujo início se deu 
no final do século XVIII. Através do novo sistema, o Estado passava a ter 
órgãos específicos para o exercício da administração pública e, por via de 
consequência, foi necessário o desenvolvimento do quadro normativo 
disciplinador das relações internas da Administração e das relações entre 
esta e os administrados. Por isso, pode considerar-se que foi a partir do 
século XIX que o mundo jurídico abriu os olhos para esse novo ramo 
jurídico, o Direito Administrativo. 

No período anterior, o regime vigorante era o das monarquias 
absolutas, em que todos os poderes do Estado desaguavam nas mãos do 
monarca, tornando frágeis as relações entre o Estado e os súditos. O 
brocardo da época era o célebre �L�État c�est moi�, para indicar a 
concentração dos poderes exclusivamente sob o manto real.20 Com a teoria 
da separação de poderes concebida por MONTESQUIEU, o Estado, 
distribuindo seu próprio poder político, permitiu que em sua figura se 
reunisse, ao mesmo tempo, o sujeito ativo e passivo do controle público. 
Nesse ambiente, foi possível criar normas próprias para a execução desse 
controle.21 

5.2.Conceito 

Com o desenvolvimento do quadro de princípios e normas voltados à 
atuação do Estado, o Direito Administrativo se tornou ramo 
autônomo dentre as matérias jurídicas. Como assinalou VEDEL, agora a 
comunidade jurídica não mais se defrontava com normas derrogatórias do 
direito privado, mas, ao contrário, surgiam normas diretamente 
vocacionadas à solução de eventuais litígios oriundos das relações entre o 



Estado e os administrados, formando um bloco diverso do adotado para o 
direito privado.22 

Entretanto, o Direito Administrativo, como novo ramo autônomo, 
propiciou nos países que o adotaram diversos critérios como foco de seu 
objeto e conceito. Na França, prevaleceu a ideia de que o objeto desse 
Direito consistia nas leis reguladoras da Administração. No direito italiano, 
a corrente dominante o limitava aos atos do Poder Executivo.23 Outros 
critérios foram ainda apontados como foco do Direito Administrativo, 
como o critério de regulação dos órgãos inferiores do Estado e o dos 
serviços públicos. À medida, porém, que esse ramo jurídico se desenvolvia, 
verificou-se que sua abrangência se irradiava para um âmbito maior, de 
forma a alcançar o Estado internamente e a coletividade a que se destina. 

Muitos são os conceitos encontrados nos autores modernos de Direito 
Administrativo. Alguns levam em conta apenas as atividades 
administrativas em si mesmas; outros preferem dar relevo aos fins 
desejados pelo Estado. Em nosso entender, porém, o Direito 
Administrativo, com a evolução que o vem impulsionando 
contemporaneamente, há de focar-se em dois tipos fundamentais de 
relações jurídicas: uma, de caráter interno, que existe entre as pessoas 
administrativas e entre os órgãos que as compõem; outra, de caráter 
externo, que se forma entre o Estado e a coletividade em geral. 

Desse modo, sem abdicar dos conceitos dos estudiosos, parece-nos se 
possa conceituar o Direito Administrativo como sendo o conjunto de 
normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as 
relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as 
coletividades a que devem servir. 

De fato, tanto é o Direito Administrativo que regula, por exemplo, a 
relação entre a Administração Direta e as pessoas da respectiva 
Administração Indireta, como também a ele compete disciplinar a relação 
entre o Estado e os particulares participantes de uma licitação, ou entre o 
Estado e a coletividade, quando se concretiza o exercício do poder de 
polícia.24 

Não custa, ao final deste tópico, lembrar que, como ensina DIEZ, o 
Direito Administrativo apresenta três características principais: (1a) 
constitui um direito novo, já que se trata de disciplina recente com 
sistematização científica; (2a) espelha um direito mutável, porque ainda se 
encontra em contínua transformação; e (3a) é um direito em formação, não 
se tendo, até o momento, concluído todo o seu ciclo de abrangência.25 

5.3.Relações com Outros Ramos Jurídicos 

O estudo moderno do Direito não mais comporta a análise isolada e 
estanque de um ramo jurídico. Na verdade, o Direito é um só; são as 



relações jurídicas que podem ter diferente natureza. Assim, embora de 
forma sucinta, é cabível indicar algumas linhas em que o Direito 
Administrativo se tangencia com outras disciplinas jurídicas. 

No entanto, antes de serem indicados os pontos de contato entre as 
disciplinas, vale a pena relembrar um assunto sempre comentado: a antiga 
classificação romana, que admitia, como os dois grandes ramos jurídicos, 
o Direito Público e o Direito Privado. Tal classificação está hoje superada, 
como registram praticamente todos os estudiosos. O fundamento está em 
que todo ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os 
campos; significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível 
quanto à natureza das normas que a integram. Se tal fundamento é 
verdadeiro, não menos o é o fundamento de que, em cada 
Direito, predominam as normas de um ramo sobre as do outro. E sob esse 
aspecto não há dúvida de que o Direito Administrativo se insere no ramo 
do Direito Público, tal como ocorre com o Direito Constitucional, o Direito 
Penal, o Direito Processual, o Direito Eleitoral e outros. No campo do 
Direito Privado ficam, em última instância, o Direito Civil e o Direito 
Comercial (ou Empresarial, se assim se preferir). 

A relação de maior intimidade do Direito Administrativo é com 
o Direito Constitucional. E não poderia ser de outra maneira. É o Direito 
Constitucional que alinhava as bases e os parâmetros do Direito 
Administrativo; este é, na verdade, o lado dinâmico daquele. Na 
Constituição se encontram os princípios da Administração Pública (art. 37), 
as normas sobre servidores públicos (arts. 39 a 41) e as competências do 
Poder Executivo (arts. 84 e 85). São mencionados, ainda, na Lei Maior os 
institutos da desapropriação (arts. 5º, XXIV, 182, § 4º, III, 184 e 243), das 
concessões e permissões de serviços públicos (art. 175), dos contratos 
administrativos e licitações (arts. 37, XXI, e 22, XXVII) e da 
responsabilidade extracontratual do Estado (art. 37, § 6º), entre outros. 

Com o Direito Processual o Direito Administrativo se relaciona pela 
circunstância de haver em ambos os ramos a figura do processo: embora 
incidam alguns princípios próprios em cada disciplina, existem inevitáveis 
pontos de ligação entre os processos administrativos e judiciais. Como 
exemplo, lembre-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa incide 
tanto numa como noutra categoria (art. 5º, LV, CF). Por outro lado, nos 
processos administrativos de natureza acusatória são aplicáveis alguns 
postulados e normas do processo penal.26 No que diz respeito ao processo 
civil, este prevê algumas normas que consideram especificamente o Estado 
como parte da relação processual e que, por isso, lhe outorgam algumas 
prerrogativas. Exemplos: prazo em dobro para todas as manifestações 
processuais (art. 183, CPC); sujeição ao duplo grau obrigatório de 



jurisdição (embora com algumas exceções) de sentença proferida contra 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e 
fundações de direito público, bem como da que julga procedentes embargos 
à execução fiscal (art. 496, I e II, CPC), só tendo eficácia a decisão após 
apreciação pelo tribunal. 

A relação com o Direito Penal se consuma através de vários elos de 
ligação. Um deles é a previsão, no Código Penal, dos crimes contra a 
Administração Pública (arts. 312 a 326, Código Penal) e a definição dos 
sujeitos passivos desses delitos (art. 327, caput, e § 1º, Código Penal). A 
interseção se dá também no caso de normas penais em branco, aquelas cujo 
conteúdo pode completar-se com normas administrativas. 

Também com o Direito Tributário há matérias conexas e relacionadas. 
Uma delas é a que outorga ao Poder Público o exercício do poder de 
polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas (art. 
145, II, CF, e arts. 77 e 78, do Código Tributário Nacional). De outro 
ângulo, tem-se que as normas de arrecadação tributária se inserem dentro 
do Direito Administrativo. 

O Direito do Trabalho é outra disciplina que apresenta alguns pontos 
de contato com o Direito Administrativo. Primeiramente, porque as normas 
reguladoras da função fiscalizadora das relações de trabalho estão 
integradas no Direito Administrativo. Depois, é de se reconhecer que ao 
Estado-Administração é permitido o recrutamento de servidores 
pelo regime trabalhista, aplicando-se preponderantemente a essa relação 
jurídica as normas da Consolidação das Leis do Trabalho � CLT. 

Existem, ainda, relações entre o Direito Administrativo e os Direitos 
Civil e Comercial (ouEmpresarial). Diga-se, aliás, que são intensas essas 
relações. À guisa de exemplo, todavia, vale anotar que a teoria civilista dos 
atos e negócios jurídicos e a teoria geral dos contratos se aplica 
supletivamente aos atos e contratos administrativos (vide, por exemplo, o 
art. 54, da Lei nº 8.666/1993 � o Estatuto dos Contratos e Licitações). 
Numa outra vertente, destaque-se que o Estado pode criar empresas 
públicas e sociedades de economia mista para a exploração de atividade 
econômica (art. 173, § 1º, CF). A nova Lei de Falências (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), a seu turno, exclui do regime falimentar aquelas entidades 
administrativas. 

Por último, é de atentar-se para as relações que alguns novos ramos 
jurídicos mantêm com o Direito Administrativo. Como exemplo, cite-se 
o Direito Urbanístico, que, objetivando o estudo, a pesquisa e as ações de 
política urbana, contém normas tipicamente de Direito Administrativo. 
Poderia até mesmo dizer-se, sem receio de errar, que se trata de verdadeiro 
subsistema do Direito Administrativo. O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, 



de 10.7.2001) dispõe sobre vários instrumentos próprios desse ramo, como 
as licenças, as obrigações urbanísticas, o estudo prévio de impacto de 
vizinhança etc. 

II.Administração Pública: Sentidos 

Há um consenso entre os autores no sentido de que a expressão 
�administração pública� é de certo modo duvidosa, exprimindo mais de um 

sentido. Uma das razões para o fato é a extensa gama de tarefas e 
atividades que compõem o objetivo do Estado. Outra é o próprio número de 
órgãos e agentes públicos incumbidos de sua execução. Exatamente por 
isso é que, para melhor precisar o sentido da expressão, devemos dividi-lo 
sob a ótica dos executores da atividade pública, de um lado, e da própria 
atividade, de outro. 

1.SENTIDO OBJETIVO 

O verbo administrar indica gerir, zelar, enfim uma ação dinâmica de 
supervisão. O adjetivopública pode significar não só algo ligado ao Poder 
Público, como também à coletividade ou ao público em geral. 

O sentido objetivo, pois, da expressão � que aqui deve ser grafada com 
iniciais minúsculas27� deve consistir na própria atividade administrativa 
exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, 
a função administrativa, com os lineamentos que procuramos registrar 
anteriormente (vide item nº 3). 

Trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo 
Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua 
organização interna, ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas 
vezes até de forma restritiva (poder de polícia). Seja qual for a hipótese da 
administração da coisa pública (res publica), é inafastável a conclusão de 
que a destinatária última dessa gestão há de ser a própria sociedade, ainda 
que a atividade beneficie, de forma imediata, o Estado. É que não se pode 
conceber o destino da função pública que não seja voltado aos indivíduos, 
com vistas a sua proteção, segurança e bem-estar. Essa a administração 
pública, no sentido objetivo. 

2.SENTIDO SUBJETIVO 

A expressão pode também significar o conjunto de agentes, órgãos e 
pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades 
administrativas. Toma-se aqui em consideração osujeito da função 
administrativa, ou seja, quem a exerce de fato. Para diferenciar esse sentido 
da noção anterior, deve a expressão conter as iniciais maiúsculas: 
Administração Pública. 



A Administração Pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser 
confundida com qualquer dos Poderes estruturais do Estado, sobretudo o 
Poder Executivo, ao qual se atribui usualmente a função administrativa. 
Para a perfeita noção de sua extensão é necessário pôr em relevo a função 
administrativa em si, e não o Poder em que é ela exercida. Embora seja o 
Poder Executivo o administrador por excelência, nos Poderes Legislativo e 
Judiciário há numerosas tarefas que constituem atividade administrativa, 
como é o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos 
seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e agentes 
que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo função administrativa, 
serão integrantes da Administração Pública. 

A Constituição vigente, é justo que se registre aliás, se houve com 
elogiável técnica ao dispor em separado da Administração Pública 
(Capítulo VII do Título III) e dos Poderes estruturais da República 
(Capítulos I, II e III do Título IV). 

Os órgãos e agentes a que nos temos referido integram as entidades 
estatais, ou seja, aquelas que compõem o sistema federativo (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios). Entretanto, existem algumas 
pessoas jurídicas incumbidas por elas da execução da função 
administrativa. Tais pessoas também se incluem no sentido de 
Administração Pública. São elas as autarquias, sociedades de economia 
mista, empresas públicas e fundações públicas. No primeiro caso temos a 
Administração Direta, responsável pelo desempenho das atividades 
administrativas de forma centralizada; no segundo se forma a 
Administração Indireta, exercendo as entidades integrantes a função 
administrativa descentralizadamente. 

As referidas entidades, por estarem unidas por pontos de identificação 
e por outros de distinção, serão examinadas em capítulo próprio (Capítulo 
9), a que remetemos o leitor. 

III.Órgãos Públicos 

1.INTRODUÇÃO 

A noção de Estado, como visto, não pode abstrair-se da de pessoa 
jurídica. O Estado, na verdade, é considerado um ente personalizado, seja 
no âmbito internacional, seja internamente. Quando se trata de Federação, 
vigora o pluripersonalismo, porque além da pessoa jurídica central existem 
outras internas que compõem o sistema político. 

Sendo uma pessoa jurídica, o Estado manifesta sua vontade através de 
seus agentes, ou seja, as pessoas físicas que pertencem a seus quadros. 



Entre a pessoa jurídica em si e os agentes, compõe o Estado um grande 
número de repartições internas, necessárias à sua organização, tão grande é 
a extensão que alcança e tamanhas as atividades a seu cargo. Tais 
repartições é que constituem os órgãos públicos. 

2.A RELAÇÃO ÓRGÃO/PESSOA 

Primitivamente se entendeu que os agentes eram mandatários do 
Estado (teoria do mandato). Não podia prosperar a teoria porque, despido 
de vontade, não poderia o Estado outorgar mandato. 

Passou-se a considerar os agentes como representantes do Estado 
(teoria da representação). Acerbas foram também as críticas a essa teoria. 
Primeiro, porque o Estado estaria sendo considerado como uma pessoa 
incapaz, que precisa da representação. Depois, porque se o dito 
representante exorbitasse de seus poderes, não se poderia atribuir 
responsabilidade ao Estado, este como representado. A solução seria, à 
evidência, iníqua e inconveniente. 

Por inspiração do jurista alemão OTTO GIERKE, foi instituída a teoria 
do órgão, e segundo ela a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos 
órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os órgãos, compostos de 
agentes.28 

2.1.Característica Básica 

A característica fundamental da teoria do órgão consiste no princípio 
da imputação volitiva, ou seja, a vontade do órgão público é imputada à 
pessoa jurídica a cuja estrutura pertence. Há, pois, uma relação jurídica 
externa, entre a pessoa jurídica e outras pessoas, e uma relação interna, que 
vincula o órgão à pessoa jurídica a que pertence. 

A teoria tem aplicação concreta na hipótese da chamada função de fato. 
Desde que a atividade provenha de um órgão, não tem relevância o fato de 
ter sido exercida por um agente que não tenha investidura legítima. Bastam 
a aparência da investidura e o exercício da atividade pelo órgão: nesse 
caso, os efeitos da conduta vão ser imputados à pessoa jurídica. 

2.2.Criação e Extinção 

Representando compartimentos internos da pessoa pública, os órgãos 
públicos não são livremente criados e extintos pela só vontade da 
Administração. Tanto a criação como a extinção de órgãos dependem de 
lei, e nesse sentido dispõe a vigente Constituição quando inclui a exigência 
na relação das denominadas �reservas legais�, matérias cuja disciplina é 

reservada à lei (art. 48, XI). Anteriormente era exigida lei para a criação, 
estruturação e atribuições dos órgãos, mas com a nova redação dada ao 
dispositivo pela EC nº 32, de 11.9.2001, a exigência passou a alcançar 
apenas a criação e a extinção de órgãos. Em consequência, a estruturação e 



as atribuições podem ser processadas por decreto do Chefe do Executivo, 
como consta, aliás, no art. 84, VI, �a�, da CF, também alterado pela 

referida Emenda. 
Não obstante, pelo evidente interesse da Administração, a Carta 

reserva ao Presidente da República (e, por simetria, aos demais Chefes de 
Executivo) iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo sobre a 
matéria (art. 61, § 1º, II, �e�, CF).29 A EC nº 32/2001, alterando este último 
dispositivo, fez remissão ao art. 84, VI, da CF, também alterado pela 
aludida Emenda, como vimos, segundo o qual é da competência do 
Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e 
funcionamento da Administração Federal, desde que não haja aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Sendo assim, são 
legítimas a transformação e a reengenharia de órgãos públicos por ato 
privativo do Chefe do Executivo (e, portanto, dispensada lei) quando tais 
fatos administrativos se incluírem no mero processo de organização da 
administração pública. 

A nova diretriz constitucional já tinha o endosso de parte da doutrina, 
segundo a qual seria lícito que o Executivo criasse órgãos auxiliares, 
inferiores ou subalternos, desde que aproveitasse os cargos já existentes e 
tivesse a competência delegada por lei, somando-se ainda a condição de 
não serem praticados atos que pudessem constranger a esfera jurídica dos 
particulares.30 De qualquer forma, a Constituição agora parece ter dirimido 
qualquer dúvida a respeito dessa possibilidade. 

Sobre o poder de deflagrar o processo legislativo para a criação de 
órgãos públicos (iniciativa reservada ou privativa), dois aspectos merecem 
realce. De um lado, é inconstitucional a lei sobre a matéria que se tenha 
originado da iniciativa de outro órgão: se a iniciativa, por exemplo, é do 
Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei não pode ser apresentado por 
membro ou comissão do Legislativo.31 De outro, deve ser lembrado que a 
Constituição aponta hipóteses em que a iniciativa reservada é atribuída a 
órgãos diversos. Assim, além do art. 61, § 1º, II, �e�, da CF (iniciativa do 

Presidente da República e, por simetria, dos demais Chefes do Executivo), 
encontra-se tal tipo de iniciativa nos arts. 96, II, �c� e �d� (iniciativa dos 

Tribunais judiciários), 127, § 2º (iniciativa do Ministério Público) e 134, § 
4º (iniciativa da Defensoria Pública).32 

No Poder Legislativo, a criação e a extinção de órgãos se situam dentro 
do poder que têm suas Casas de dispor sobre sua organização e 
funcionamento, conforme previsto nos arts. 51, IV (Câmara dos 
Deputados), e 52, XIII (Senado Federal). Por via de consequência, não 
dependem delei, mas sim de atos administrativos praticados pelas 
respectivas Casas. Como retratam princípios extensíveis atinentes à 



organização funcional, tais mandamentos aplicam-se também ao 
Legislativo de Estados, Distrito Federal e Municípios. 

3.TEORIAS DE CARACTERIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

Estudioso do tema, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 
observa, em sua conhecida monografia,33 que há três teorias que procuram 
caracterizar os órgãos públicos. 

A primeira teoria é a subjetiva, e de acordo com ela os órgãos públicos 
são os próprios agentes públicos. Tal pensamento não se coaduna com a 
realidade administrativa, pois que, a ser assim, se desaparecido o agente, 
extinto estaria também o órgão. 

Temos ainda a teoria objetiva: órgãos públicos seriam as unidades 
funcionais da organização administrativa. A crítica à teoria objetiva 
também tem procedência: é que, prendendo-se apenas à unidade funcional 
em si, repudia-se o agente, que é o verdadeiro instrumento através do qual 
as pessoas jurídicas recebem a oportunidade de querer e agir. 

A terceira é a teoria eclética, que não rechaça qualquer dos dois 
elementos � nem o objetivo, significando os círculos de competência, nem 
o subjetivo, ligado aos próprios agentes públicos. Também essa teoria 
merece a crítica que lhe é feita no sentido de que incide no mesmo 
contrassenso das primeiras. 

O pensamento moderno reside em caracterizar-se o órgão público 
como um círculo efetivo de poder que, para tornar efetiva a vontade do 
Estado, precisa estar integrado pelos agentes. Em outras palavras, os dois 
elementos se reclamam entre si, mas não constituem uma só unidade.34 

4.CONCEITO 

Ante a fixação dessas premissas, pode-se conceituar o órgão público 
como o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções 
determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, 
manifestam a própria vontade do Estado. 

5.CAPACIDADE PROCESSUAL 

Como círculo interno de poder, o órgão em si é despersonalizado; 
apenas integra a pessoa jurídica. A capacidade processual é atribuída à 
pessoa física ou jurídica, como averba o art. 70 do CPC: �Toda pessoa que 
se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em 
juízo�. Sendo assim, o órgão não pode, como regra geral, ter capacidade 
processual, ou seja, idoneidade para figurar em qualquer dos polos de uma 
relação processual. Faltaria a presença do pressuposto processual atinente à 
capacidade de estar em juízo. Nesse sentido já decidiu o STF35 e têm 
decidido os demais Tribunais.36 



Diferentemente se passa com relação ao mandado de segurança, 
mandado de injunção ehabeas data: em tais ações, o polo passivo é 
integrado pela autoridade (pessoa física com função pública) que pertence 
ao órgão, tendo a lei conferido a ela a capacidade processual. 

De algum tempo para cá, todavia, tem evoluído a ideia de conferir 
capacidade a órgãos públicos para certos tipos de litígio. Um desses casos é 
o da impetração de mandado de segurança por órgãos públicos de natureza 
constitucional, quando se trata da defesa de sua competência, violada por 
ato de outro órgão. Em consequência, para exemplificar, �a Assembleia 
Legislativa Estadual, a par de ser órgão com autonomia financeira 
expressa no orçamento do Estado, goza, legalmente, de independência 
organizacional. É titular de direitos subjetivos, o que lhe confere a 
chamada �personalidade judiciária�, que a autoriza a defender os seus 
interesses em juízo. Tem, pois, capacidade processual.�37 Em outra 
hipótese, já se admitiu mandado de segurança impetrado por Câmara 
Municipal contra o Prefeito para o fim de obrigá-lo à devida prestação de 
contas ao Legislativo, tendo sido concedida a segurança.38 

Repita-se, porém, que essa excepcional personalidade judiciária só é 
aceita em relação aos órgãos mais elevados do Poder Público, de 
envergadura constitucional, quando defendem suas prerrogativas e 
competências. Por outro lado, esse tipo de conflito se passa entre órgãos da 
mesma natureza, como é o caso (talvez o mais comum) de litígio entre o 
Executivo e o Legislativo, e, como pertencem à mesma pessoa política, não 
haveria mesmo outra alternativa senão admitir-lhes, por exceção, a 
capacidade processual. O que não nos parece tecnicamente adequado é 
a formação de litisconsórcio entre o órgão e a própria pessoa a que 
pertence, como já foi decidido.39 Ou a personalidade judiciária é atribuída 
ao órgão em si para a defesa de sua competência, ou, se o problema é 
diverso, a capacidade deve ser da pessoa federativa, ainda que a 
controvérsia atinja mais especificamente determinado órgão. 

Para os conflitos entre órgãos comuns da Administração, a solução 
deve ter caráter interno e ser processada pelos órgãos a que são 
subordinados, em observância ao princípio da hierarquia administrativa. 

Mais recentemente, veio a dispor o Código do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 11.9.1990) que são legitimados para promover a liquidação e 
execução de indenização �as entidades e órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este 
Código� (art. 82, III). Como se observa, o legislador aqui admitiu 
expressamente a capacidade e legitimidade de órgãos na relação 
processual. 



Tal situação processual, diga-se por oportuno, é excepcional e só 
admissível ante expressa previsão legal. 

6.CLASSIFICAÇÃO 

São os mais diversos os critérios adotados para definir-se a 
classificação dos órgãos públicos. Veremos os mais importantes: 

6.1Quanto à pessoa federativa: de acordo com a estrutura em que 
estejam integrados, os órgãos dividem-se em federais, estaduais, 
distritais e municipais. 
6.2Quanto à situação estrutural: esse critério leva em conta a 
situação do órgão ou da estrutura estatal. Classificam-se em: 
(1º) Diretivos, aqueles que detêm funções de comando e direção; e 
(2º) Subordinados, os incumbidos das funções rotineiras de 
execução.40 
6.3Quanto à composição: sob esse aspecto, podem os órgãos 
dividir-se em singulares, quando integrados por um só agente 
(como a Chefia do Executivo; o inventariante judicial), e coletivos, 
os mais comuns, quando compostos por vários agentes. Estes 
últimos podem subdividir-se em dois grupos: 

a)Órgãos de Representação Unitária: aqueles em que a 
exteriorização da vontade do dirigente do órgão é bastante 
para consubstanciar a vontade do próprio órgão. É o caso, por 
exemplo, de um Departamento ou de uma Coordenadoria: a 
manifestação volitiva do órgão é representada pela 
manifestação volitiva do Diretor ou do Coordenador; 
b)Órgãos de Representação Plúrima: aqueles em que a 
exteriorização da vontade do órgão, quando se trata de 
expressar ato inerente à função institucional do órgão como 
um todo, emana da unanimidade ou da maioria das vontades 
dos agentes que o integram, normalmente através de votação. 
É o caso de Conselhos, Comissões ou Tribunais 
Administrativos. Como a manifestação do órgão resulta da 
vontade conjugada de seus membros, têm sido denominados 
de órgãos colegiados.41 

Ressalte-se, contudo, que, se o ato é de rotina administrativa, a vontade 
do órgão de representação plúrima será materializada pela manifestação 
volitiva apenas de seu presidente. Ademais, se for impetrado mandado de 
segurança contra ato do órgão, a notificação para prestar informações 
deverá ser dirigida exclusivamente ao agente que exerça a sua presidência.42 

IV.Agentes Públicos 



Os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na 
verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença. 
Como visto anteriormente (tópico III, nº 3), não se pode abstrair dos 
agentes para a projeção da vontade do Estado. 

Agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam 
uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos 
públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Compõem, portanto, a 
trilogia fundamental que dá o perfil da Administração: órgãos, agentes e 
funções. 

Em virtude da variada fisionomia das relações jurídicas que os 
vinculam ao Estado, permitimo-nos examinar o tema relativo aos agentes 
públicos em local próprio (Capítulo 11). 

V.Princípios Administrativos 

Princípios administrativos são os postulados fundamentais que 
inspiram todo o modo de agir da Administração Pública. Representam 
cânones pré-normativos, norteando a conduta do Estado quando no 
exercício de atividades administrativas. Bem observa CRETELLA 
JÚNIOR que não se pode encontrar qualquer instituto do Direito 
Administrativo que não seja informado pelos respectivos princípios.43 

A doutrina moderna tem-se detido, para a obtenção do melhor processo 
de interpretação, no estudo da configuração das normas jurídicas. Segundo 
tal doutrina � nela destacados os ensinamentos de ROBERT ALEXY e 
RONALD DWORKIN �, as normas jurídicas admitem classificação em 
duas categorias básicas: os princípios e as regras. As regras são operadas 
de modo disjuntivo, vale dizer, o conflito entre elas é dirimido no plano da 
validade: aplicáveis ambas a uma mesma situação, uma delas apenas a 
regulará, atribuindo-se à outra o caráter de nulidade. Os princípios, ao 
revés, não se excluem do ordenamento jurídico na hipótese de conflito: 
dotados que são de determinado valor ou razão, o conflito entre eles admite 
a adoção do critério da ponderação de valores (ou ponderação de 
interesses), vale dizer, deverá o intérprete averiguar a qual deles, na 
hipótese sub examine, será atribuído grau de preponderância. Não há, 
porém, nulificação do princípio postergado; este, em outra hipótese e 
mediante nova ponderação de valores, poderá ser o preponderante, 
afastando-se o outro princípio em conflito.44 

Adotando-se essa nova análise, poderá ocorrer, também em sede de 
Direito Administrativo, a colisão entre princípios, sobretudo os de índole 
constitucional, sendo necessário verificar, após o devido processo de 
ponderação de seus valores, qual o princípio preponderante e, pois, 
aplicável à hipótese concreta. 



Não são unânimes os autores quanto a tais princípios, muitos deles 
originados de enfoques peculiares à Administração Pública e vistos pelos 
estudiosos como de maior relevância. 

Por ter a Constituição Federal enunciado alguns princípios básicos para 
a Administração, vamos considerá-los expressos para distingui-los 
daqueles outros que, não o sendo, são aceitos pelos publicistas, e que 
denominaremos de reconhecidos. 

1.PRINCÍPIOS EXPRESSOS 

A Constituição vigente, ao contrário das anteriores, dedicou um 
capítulo à Administração Pública (Capítulo VII do Título III) e, no art. 37, 
deixou expressos os princípios a serem observados por todas as pessoas 
administrativas de qualquer dos entes federativos. Convencionamos 
denominá-los de princípios expressos exatamente pela menção 
constitucional. 

Revelam eles as diretrizes fundamentais da Administração, de modo 
que só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver 
compatível com eles. 

1.1.Princípio da Legalidade 

O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos 
agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade 
administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é 
ilícita.45 

Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por 
origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado 
que deve respeitar as próprias leis que edita. 

O princípio �implica subordinação completa do administrador à lei. 
Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais 
modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das 
finalidades normativas�.46 Na clássica e feliz comparação de HELY 
LOPES MEIRELLES, enquanto os indivíduos no campo privado podem 
fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde 
a lei autoriza.47 

É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que 
diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete 
na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua 
existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do confronto 
entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: 
havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida 
para eliminar-se a ilicitude. 



Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há 
duas funções estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a 
lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da 
primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa 
diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é 
que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade 
denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador 
público se estiver condizente com o disposto na lei. 

1.2.Princípio da Impessoalidade 

A referência a esse princípio no texto constitucional, no que toca ao 
termo impessoalidade, constituiu uma surpresa para os estudiosos, que não 
o empregavam em seus trabalhos. Impessoalé �o que não pertence a uma 
pessoa em especial�,48 ou seja, aquilo que não pode ser voltado 
especialmente a determinadas pessoas. 

O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração 
deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação 
jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por 
outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração 
voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, 
vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em 
detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. 
Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre 
estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser 
alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se 
alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, 
porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória.49 

Não se pode deixar de fora a relação que a finalidade da conduta 
administrativa tem com a lei.�Uma atividade e um fim supõem uma norma 
que lhes estabeleça, entre ambos, o nexo necessário�, na feliz síntese de 
CIRNE LIMA.50 Como a lei em si mesma deve respeitar a isonomia, porque 
a isso a Constituição a obriga (art. 5º, caput e inciso I), a função 
administrativa nela baseada também deverá fazê-lo, sob pena de cometer-
se desvio de finalidade, que ocorre quando o administrador se afasta do 
escopo que lhe deve nortear o comportamento � o interesse público.51 

Embora sob a expressão �desvio de finalidade�, o princípio da 

impessoalidade tem proteção no direito positivo: o art. 2º, alínea �e�, da Lei 

nº 4.717/1965, que regula a ação popular, comina com a sanção de 
invalidade o desvio de finalidade. 

Assim, portanto, deve ser encarado o princípio da impessoalidade: a 
Administração há de ser impessoal, sem ter em mira este ou aquele 
indivíduo de forma especial.52 



A propósito do princípio da impessoalidade e de sua matriz, o princípio 
da isonomia, é oportuno ressalvar que têm sido admitidas exceções para 
sua aplicação. Uma delas diz respeito aosistema de cotas, em que se prevê 
reserva de vagas pelo critério étnico-social para ingresso em instituições de 
nível superior. O STF, fundando-se no art. 5º, caput, da CF, e fazendo 
sobrelevar a igualdade material sobre a formal, considerou constitucional 
tal ação afirmativa, que traduz política de inclusão social com o objetivo de 
suplantar desigualdades oriundas do processo histórico do país, muito 
embora os destinatários obtenham maiores vantagens que os demais 
interessados.53 Não obstante, a matéria é profundamente polêmica, havendo 
muitos setores da sociedade que não aceitam, nesse caso, o privilégio de 
tratamento e entendem que outras políticas devem ser executadas para a 
inclusão étnico-social � opinião que merece o nosso abono. De outro lado, 
erige-se o critério de raça como elemento diferencial de nossa sociedade, e 
não como fator de agregação, conforme seria desejável em termos 
sociológicos. 

1.3.Princípio da Moralidade 

O princípio da moralidade impõe que o administrador público não 
dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. 
Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça 
em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. 
Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não somente nas 
relações entre a Administração e os administrados em geral, como também 
internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes 
públicos que a integram.54 

O art. 37 da Constituição Federal também a ele se referiu 
expressamente, e pode-se dizer, sem receio de errar, que foi bem aceito no 
seio da coletividade, já sufocada pela obrigação de ter assistido aos 
desmandos de maus administradores, frequentemente na busca de seus 
próprios interesses ou de interesses inconfessáveis, relegando para último 
plano os preceitos morais de que não deveriam afastar-se. 

O que pretendeu o Constituinte foi exatamente coibir essa imoralidade 
no âmbito da Administração. Pensamos, todavia, que somente quando os 
administradores estiverem realmente imbuídos de espírito público é que o 
princípio será efetivamente observado. Aliás, o princípio da moralidade 
está indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não 
somente deve ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da 
função administrativa.55 

A Constituição referiu-se expressamente ao princípio da moralidade no 
art. 37, caput.Embora o conteúdo da moralidade seja diverso do da 
legalidade, o fato é que aquele está normalmente associado a este. Em 



algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na ofensa direta à lei e aí 
violará, ipso facto, o princípio da legalidade. Em outras, residirá no 
tratamento discriminatório, positivo ou negativo, dispensado ao 
administrado; nesse caso, vulnerado estará também o princípio da 
impessoalidade, requisito, em última análise, da legalidade da conduta 
administrativa.56 

A falta de moralidade administrativa pode afetar vários aspectos da 
atividade da Administração. Quando a imoralidade consiste em atos de 
improbidade, que, como regra, causam prejuízos ao erário, o diploma 
regulador é a Lei nº 8.429, de 2.6.1992, que prevê as hipóteses 
configuradoras da falta de probidade na Administração, bem como 
estabelece as sanções aplicáveis a agentes públicos e a terceiros, quando 
responsáveis por esse tipo ilegítimo de conduta. Ao mesmo tempo, 
contempla os instrumentos processuais adequados à proteção dos cofres 
públicos, admitindo, entre outras, ações de natureza cautelar de sequestro e 
arresto de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, 
sem contar, logicamente, a ação principal de perdimento de bens, ajuizada 
pelo Ministério Público ou pela pessoa de direito público interessada na 
reconstituição de seu patrimônio lesado.57 

Outro instrumento relevante de tutela jurisdicional é a ação popular, 
contemplada no art. 5º, LXXIII, da vigente Constituição. Anteriormente só 
direcionada à tutela do patrimônio público econômico, passou a tutelar, 
mais especificamente, outros bens jurídicos de inegável destaque social, 
como o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural e a moralidade 
administrativa. Pela ação popular, regulamentada pela Lei nº 4.717, de 
29.6.1965, qualquer cidadão pode deduzir a pretensão de anular atos do 
Poder Público contaminados de imoralidade administrativa. Por isso, 
advogamos o entendimento de que o tradicional pressuposto da lesividade, 
tido como aquele causador de dano efetivo ou presumido ao patrimônio 
público, restou bastante mitigado diante do novo texto constitucional na 
medida em que guarda maior adequação à tutela do patrimônio em seu 
sentido econômico. Quando a Constituição se refere a atos lesivos à 
moralidade administrativa, deve entender-se que a ação é cabível pelo 
simples fato de ofender esse princípio, independentemente de haver ou não 
efetiva lesão patrimonial.58 

Por fim, não se pode esquecer de também citar a ação civil pública, 
prevista no art. 129, III, da CF, como uma das funções institucionais do 
Ministério Público, e regulamentada pela Lei nº 7.347, de 24.7.1985, como 
outro dos instrumentos de proteção à moralidade administrativa. Esta se 
encontra inserida não somente no conceito de patrimônio social como 
também dentre os interesses difusos, ambos referidos naquele dispositivo 



constitucional.59 A Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 
12.2.1993) consagra, com base naqueles bens jurídicos, a defesa da 
moralidade administrativa pela ação civil pública promovida pelo 
Ministério Público.60 

É fácil observar, desse modo, que não faltam instrumentos de combate 
a condutas e atos ofensivos ao princípio da moralidade administrativa. 
Cumpre, isso sim, aos órgãos competentes e aos cidadãos em geral 
diligenciar para que se invalidem esses atos e se apliquem aos responsáveis 
severas punições, isso, é óbvio, enquanto o futuro não demonstrar que os 
administradores públicos e as pessoas em geral estejam realmente mais 
apegados aos valores morais que devem inspirar uma sociedade justa e 
equânime.61 

Quanto à necessidade de preservar os padrões de moralidade no serviço 
público, é justo sublinhar (e também aplaudir) a disciplina aprovada pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em resolução regulamentadora de 
dispositivo constitucional, pela qual ficou expressamente vedada a 
condenável prática do nepotismo, sem dúvida uma das revoltantes formas 
de improbidade na Administração.62 Para tanto, ficou proibida a nomeação 
para cargos em comissão ou funções gratificadas de cônjuge (ou 
companheiro) ou parente em linha direta ou por afinidade, até o terceiro 
grau inclusive, de membros de tribunais, juízes e servidores investidos em 
cargos de direção ou assessoramento, estendendo-se a vedação à ofensa por 
via oblíqua, concretizada pelo favorecimento recíproco, ou por cruzamento 
(o parente de uma autoridade subordina-se formalmente a outra, ao passo 
que o parente desta ocupa cargo vinculado àquela). 

Excetuam-se da vedação para tais hipóteses, é claro, os casos em que a 
nomeação recai sobre cônjuge ou parente que ocupam cargos efetivos por 
efeito de aprovação em concurso público. Ainda assim, porém, não podem 
exercer funções com subordinação direta ao juiz ou à autoridade 
administrativa aos quais estejam vinculados por matrimônio, união estável 
ou parentesco. A norma proibitiva � é oportuno consignar � pretende 
alcançar, isto sim, parentes que sequer integram os quadros funcionais, 
propiciando seu ingresso nestes, portanto, sem concurso público. Não há 
vedação à referida subordinação direta, contudo, se o servidor designado é 
concursado e não ocupa função de confiança remunerada, e isso para não 
haver ofensa ao princípio constitucional da acessibilidade (art. 37, I e II, 
CF).63 

A vedação atinge, da mesma forma, a contratação temporária por prazo 
determinado das mesmas pessoas (salvo quando comprovada necessidade 
temporária de excepcional interesse público, como averba o art. 37, IX, da 
CF, e por meio de processo seletivo), bem como a contratação de pessoa 



jurídica de que sejam sócios, gerentes ou diretores os aludidos parentes. 
Ficou vedada, ainda, a contratação de prestação de serviço com empresa 
que tenha entre seus empregados cônjuges ou parentes de juízes e de 
titulares de cargos de direção e assessoramento.64Além de estabelecer as 
proibições, a Resolução CNJ nº 7 fixou o prazo de 90 dias para proceder-se 
à exoneração dos servidores que se encontram nas situações atualmente 
vedadas.65 O Conselho, posteriormente, excluiu das vedações: (1º) os 
servidores admitidos antes da Constituição de 1988, quando não era 
exigido concurso público; (2º) os parentes de juízes aposentados ou 
falecidos; (3º) quem se casou com magistrado após a nomeação para os 
cargos em comissão. 

A despeito da resistência oposta por alguns setores do Poder Judiciário, 
o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aludida 
Resolução ao argumento de que se encontra em completa sintonia com os 
axiomas constitucionais previstos no art. 37 da Lei Maior, sobretudo no que 
tange aos princípios da impessoalidade, eficiência e igualdade, ao mesmo 
tempo em que repudiou a tese de ofensa ao princípio federativo, eis que o 
CNJ não usurpou qualquer função atribuída ao Poder Legislativo.66 

A Corte Suprema, todavia, não cingiu a sua orientação apenas ao Poder 
Judiciário. E nem seria razoável que o fizesse: afinal não é o único 
responsável por tal prática. Desse modo, considerou ofensiva à 
Constituição qualquer nomeação � para cargos ou funções de confiança, ou 
ainda funções gratificadas � de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do agente 
nomeante ou de servidor que, na mesma pessoa jurídica, ocupe cargo de 
direção, chefia ou assessoramento. A vedação estende-se à administração 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Nela se inclui, ainda, o nepotismo 
transverso (ou nepotismo cruzado), ou seja, aquele resultante de ajuste 
mediante designações recíprocas.67 

A determinação guarda algum radicalismo e certamente provocará 
algumas injustiças, visto que existem parentes ocupando cargos e funções 
de confiança dotados de eficiência, interesse administrativo e espírito 
público. Não obstante, tantos foram os abusos cometidos e os 
apadrinhamentos ocorridos, e tão densa se revelou a insatisfação social com 
esse estado de coisas, que a reação acabou por exceder os limites em 
função dos quais foi oposta. Essa é a constatação que, numa visão 
sociológica, frequentemente se encontra. Por outro lado, a norma, tal como 
veiculada, provocará algumas complexidades em sua aplicação. 

Ficaram, porém, fora da proibição as nomeações de parente para cargos 
políticos, como os de Ministro ou Secretário Estadual ou Municipal, e isso 



em virtude de terem esses cargos natureza eminentemente política, diversa, 
portanto, da que caracteriza os cargos e funções de confiança em geral, os 
quais têm feição nitidamente administrativa. Sendo assim, será lícito que 
Governador nomeie irmão para o cargo de Secretário de Estado, ou que 
Prefeito nomeie sua filha para o cargo de Secretária Municipal de 
Educação.68 De qualquer modo, devem ser evitadas tais nomeações, se 
possível: independentemente da natureza política dos cargos, sempre vai 
pairar uma suspeita de favorecimento ilegítimo.69 

A clara preocupação do governo com os parâmetros da ética pública 
evidenciou-se com a edição da Lei nº 12.813, de 16.5.2013, que dispõe 
sobre o conflito de interesses no Poder Executivo federal, assim entendido 
o confronto entre os interesses públicos e privados, relacionado a titulares 
(e ex-titulares) de cargos e empregos em três situações funcionais: (a) 
agentes ocupantes de cargos políticos ou administrativos de alta 
hierarquia;70 (b) agentes com acesso a informações privilegiadas, aptas a 
trazer vantagem econômica para o agente ou terceiro; (c) agentes que 
deixaram seu cargo ou emprego, agora sujeitos a determinados 
impedimentos concernentes ao uso e divulgação de dados públicos. A 
conduta contrária aos impedimentos e restrições da lei pode configurar-se 
como improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992 e como 
infração funcional sujeita à pena de demissão e apurada conforme as regras 
da Lei nº 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), inclusive 
quanto à responsabilização do servidor. A lei � pode asseverar-se sem 
receio de engano � seria desnecessária se fosse diversa a valoração ética da 
sociedade e, em consequência, dos servidores públicos. Adite-se, por fim, 
que a lei é federal, vale dizer, aplica-se exclusivamente à União, muito 
embora nos demais entes federativos possa ser apurada a ilicitude das 
condutas. 

1.4.Princípio da Publicidade 

Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade. Indica 
que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação 
possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do 
princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da 
conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta 
é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau 
de eficiência de que se revestem. 

É para observar esse princípio que os atos administrativos são 
publicados em órgãos de imprensa ou afixados em determinado local das 
repartições administrativas, ou, ainda, mais modernamente, divulgados por 
outros mecanismos integrantes da tecnologia da informação, como é o caso 
da Internet. 



O princípio da publicidade pode ser concretizado por alguns 
instrumentos jurídicos específicos, citando-se entre eles: 

1.o direito de petição, pelo qual os indivíduos podem dirigir-se aos 
órgãos administrativos para formular qualquer tipo de postulação 
(art. 5º, XXXIV, �a�, CF); 
2.as certidões, que, expedidas por tais órgãos, registram a verdade 
de fatos administrativos, cuja publicidade permite aos 
administrados a defesa de seus direitos ou o esclarecimento de 
certas situações (art. 5º, XXXIV, �b�, CF); e 
3.a ação administrativa ex officio de divulgação de informações de 
interesse público.71 

Negado o exercício de tais direitos, ou ainda não veiculada a 
informação, ou veiculada incorretamente, evidenciada estará a ofensa a 
direitos de sede constitucional, rendendo ensejo a que o prejudicado se 
socorra dos instrumentos constitucionais para garantir a restauração da 
legalidade � o mandado de segurança (art. 5º, LXIX, CF) e o habeas 
data (art. 5º, LXXII, CF). 

Por outro lado, não se deve perder de vista que todas as pessoas têm 
o direito à informação, ou seja, o direito de receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, com 
exceção das situações resguardadas por sigilo. Esse é o mandamento 
constante do art. 5º, XXXIII, da CF. À Administração Pública cabe dar 
cumprimento ao dispositivo, como forma de observar o princípio da 
publicidade. Embora nascido com o timbre de direito individual, 
atualmente o direito à informação dos órgãos públicos espelha dimensão 
coletiva, no sentido de que a todos, de um modo geral, deve assegurar-se o 
direito.72 

Complementando o conteúdo do aludido direito, previu a Constituição 
o direito de acesso à informação (art. 37, § 3º, II, CF), por meio do qual se 
deve viabilizar o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, desde que respeitados o direito à 
intimidade e à vida privada (art. 5º, X, CF) e as situações legais de sigilo 
(art. 5º, XXXIII, CF). 

Para dar concretude a todos esses mandamentos constitucionais, foi 
promulgada a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) 
com incidência sobre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que 
passou a regular tanto o direito à informação, quanto o direito de acesso a 
registros e informações nos órgãos públicos,73 aplicável (a) a toda a 
Administração Direta e Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista), (b) a entidades sob controle direto ou 



indireto dos entes federativos e, no que for cabível, (c) às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos do orçamento, 
diretamente ou mediante contratos de gestão, termos de parceria, 
convênios, subvenções sociais e outros benefícios similares.74 

No sistema da Lei de Acesso, foram contempladas duas formas de 
publicidade. A primeira foi denominada de transparência ativa, marcada 
pelo fato de que as informações são transmitidasex officio pela 
Administração, inclusive pela referência nos respectivos sítios eletrônicos. 
A segunda chama-se transparência passiva, caracterizando-se pelo 
procedimento em que o interessado formula sua postulação ao órgão que 
detém a informação.75 

A lei traça regras sobre o acesso a informações e as formas de 
divulgação, exigindo que qualquer negativa ao direito seja fundamentada, 
ou seja, tenha motivação específica, sob pena de sujeitar-se o responsável a 
medidas disciplinares.76 O pedido do interessado deve indicar sua 
identificação e a especificação da informação solicitada (art. 10). Em nosso 
entender, porém, embora seja essa a regra geral, poderá a Administração, 
em casos excepcionais, dispensar a exigência, e isso porque a própria lei 
admite a divulgação ex officio de informações.77 No caso de indeferimento, 
tem o interessado o direito de obter o inteiro teor da decisão denegatória, 
por certidão ou cópia (art. 14), bem como de interpor o devido recurso. O 
procedimento terá a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999, que rege o 
processo administrativo federal (art. 20). 

São contempladas, no entanto, restrições de acesso à informação, 
cabíveis quando a divulgação puser em risco a segurança da sociedade ou 
do Estado (art. 23). Assim, tais informações sujeitam-se a 
uma classificação, consideradas em três grupos: ultrassecretas, 
secretas e reservadas, vigorando as restrições, respectivamente, nos prazos 
de vinte e cinco, quinze e cinco anos, a partir da produção do dado a ser 
informado.78 

Cabe, ainda, salientar que, no intuito de consolidar a garantia de 
acesso, a lei não somente previu sanções disciplinares a servidores que lhe 
ofendam as disposições (art. 33), como também isentou qualquer servidor 
de responsabilidade civil, penal ou administrativa pela iniciativa de 
cientificar as autoridades superiores a respeito de fato que tenha implicado 
a prática de crimes ou atos de improbidade, de que tenha conhecimento, 
mesmo que este decorra do exercício de cargo, emprego ou função.79 

No que se refere aos encargos, a Constituição assegurou aos 
administrados o direito de acesso, independentemente do pagamento de 
taxas (art. 5º, XXXIV, �a� e �b�). Significa que ao Poder Público cabe o 
ônus da prestação do serviço de informar, só se admitindo, em algumas 



situações, a cobrança ressarcitória, ou seja, aquela que corresponde ao 
efetivo gasto com o material empregado. Para o fornecimento de certidão, 
por exemplo, não pode ser cobrada qualquer taxa, mesmo 
dissimuladamente, mas apenas o que representar dispêndio para a 
Administração.80No mesmo sentido, dispôs a Lei nº 12.527/2011 que é 
gratuito o serviço de busca e fornecimento de informação, ressalvando-se 
apenas as hipóteses de reprodução de documentos, quando poderá ser 
cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo do 
serviço (art. 12). 

O princípio da publicidade, entretanto, não pode deixar de ser 
harmonizado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
exigindo-se práticas excessivas por parte da Administração. Nessa trilha, o 
STF já declarou inconstitucional dispositivo legal que determinava que atos 
do Executivo em jornais ou veículos similares mencionassem o custo para 
o erário. Fundou-se a decisão, ainda, no fato de que tal exigência poderia 
ser ainda mais dispendiosa para a Administração.81 

Outra questão levada à Corte foi a da legitimidade, ou não, 
de divulgação dos vencimentosbrutos mensais dos servidores, como medida 
de transparência administrativa. Conquanto houvesse desacordo nas 
instâncias inferiores, ficou decidido que o fato se coadunava com o 
princípio da publicidade, ressalvando-se, contudo, a necessidade de figurar 
exclusivamente o nome e a matrícula funcional do servidor, vedada a 
divulgação de outros dados pessoais, como CPF, RG e endereço 
residencial.82 

A Lei nº 12.527/2011 não previu claramente semelhante divulgação, 
mas, ao regulamentar a lei, foi expedido o Decreto nº 7.724, de 26.5.2012, 
que impôs a publicidade de remuneração, incluindo subsídio e vantagens 
pecuniárias.83 Façamos duas observações. Primeiramente, a norma 
regulamentar é destinada apenas ao Poder Executivo, como, aliás, figura no 
referido decreto. Em segundo lugar, será inconstitucional a publicidade de 
parcelas de cunho estritamente pessoal, como pensão alimentícia, plano 
médico, prestação imobiliária etc., todas elas protegidas pelo princípio da 
intimidade e da vida privada (art. 5º, X, CF).84 

Sem embargo da circunstância de que a publicidade dos atos constitui a 
regra, o sistema jurídico � repita-se � institui algumas exceções, tendo em 
vista a excepcionalidade da situação e os riscos que eventual divulgação 
poderia acarretar. O próprio art. 5º, XXXIII, da CF, resguarda o sigilo de 
informações quando se revela indis-pensável à segurança da sociedade e do 
Estado. O mesmo ocorre na esfera judicial: nos termos do art. 93, IX, da 
CF, com a redação dada pela EC nº 45/2004, apesar de serem públicos os 
julgamentos, poderá a lei limitar que, em certos atos, só estejam presentes 



as partes e seus advogados, ou, conforme a hipótese, apenas estes últimos. 
A Constituição pretendeu proteger o direito à intimidade do interessado 
diante de certos casos, considerando-o prevalente sobre o princípio do 
interesse público à informação. Vale dizer: a própria Carta admitiu o 
conflito entre tais princípios, indicando, na ponderação de valores a ser 
feita pelo intérprete, a preponderância do direito de sigilo e intimidade 
sobre o princípio geral de informação. 

Situação que merece comentário diz respeito aos efeitos decorrentes da 
falta de publicidade (mais comumente de publicação) de atos 
administrativos. Cuida-se de saber se tal ausência se situa no plano 
da validade ou da eficácia. Anteriormente, a doutrina era mais inflexível, 
considerando como inválido o ato sem publicidade; ou seja, a publicidade 
seria requisito de validade. Modernamente, tem-se entendido que cada 
hipótese precisa ser analisada separadamente, inclusive a lei que disponha 
sobre ela. Em várias situações, a falta de publicidade não retira a validade 
do ato, funcionando como fator de eficácia: o ato é válido, mas inidôneo 
para produzir efeitos jurídicos. Se o for, a irregularidade comporta 
saneamento.85 

Ultimamente, tem-se desenvolvido a ação administrativa denominada 
de �chamada pública�(também intitulada de chamamento público), por 
meio da qual a Administração publica edital com o objetivo de divulgar a 
adoção de certas providências específicas e convocar interessados para 
participar da iniciativa, indicando, quando for o caso, os critérios objetivos 
necessários à seleção. É o caso, entre outros, da convocação de interessados 
para credenciamento junto à Administração, ou de capacitação de 
comunidades para recebimento de algum serviço público, ou ainda para 
apresentação de projetos e programas a serem estudados por órgãos 
administrativos. Semelhante instrumento espelha, sem dúvida, a aplicação 
do princípio da publicidade, na medida em que, de forma transparente, a 
Administração divulga seus objetivos e permite que interessados do setor 
privado acorram na medida de seus interesses. 

Por oportuno, cabe ainda dar destaque ao fato de que a publicidade não 
pode ser empregada como instrumento de propaganda pessoal de agentes 
públicos. De acordo com o art. 37, § 1º, da CF, a publicidade de atos, 
programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos tem por objetivo 
somente educar, informar e orientar. É vedado às autoridades que se 
valham do sistema de divulgação de atos e fatos para promoção pessoal, 
muito embora seja comum referido desvio, numa demonstração de 
egocentrismo incompatível com o regime democrático. Vulnerar aquele 
mandamento representa, ao mesmo tempo, ofensa aos princípios da 



impessoalidade e da moralidade, como já têm decidido os nossos Tribunais, 
exigindo rigorosa necessidade de coibir semelhantes práticas.86 

1.5.Princípio da Eficiência 

A EC nº 19/1998, que guindou ao plano constitucional as regras 
relativas ao projeto de reforma do Estado, acrescentou, ao caput do art. 37, 
outro princípio: o da eficiência (denominado de �qualidade do serviço 

prestado� no projeto da Emenda). 
Com a inclusão, pretendeu o Governo conferir direitos aos usuários dos 

diversos serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e 
estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a 
inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante de 
sua antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de tantos 
serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou aos usuários. De 
fato, sendo tais serviços prestados pelo Estado ou por delegados seus, 
sempre ficaram inacessíveis para os usuários os meios efetivos para 
assegurar seus direitos. Os poucos meios existentes se revelaram 
insuficientes ou inócuos para sanar as irregularidades cometidas pelo Poder 
Público na execução desses serviços. 

A inclusão do princípio, que passou a ser expresso na Constituição, 
suscitou numerosas e acerbas críticas por parte de alguns estudiosos. Uma 
delas consiste na imprecisão do termo. Ou seja: quando se pode dizer que a 
atividade administrativa é eficiente ou não? Por outro lado, afirma-se ainda, 
de nada adianta a referência expressa na Constituição se não houver por 
parte da Administração a efetiva intenção de melhorar a gestão da coisa 
pública e dos interesses da sociedade. Com efeito, nenhum órgão público se 
tornará eficiente por ter sido a eficiência qualificada como princípio na 
Constituição.87 O que precisa mudar, isto sim, é a mentalidade dos 
governantes; o que precisa haver é a busca dos reais interesses da 
coletividade e o afastamento dos interesses pessoais dos administradores 
públicos. Somente assim se poderá falar em eficiência. 

O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, 
o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro 
público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, 
perfeição e rendimento funcional.88 Há vários aspectos a serem 
considerados dentro do princípio, como a produtividade e economicidade, 
qualidade, celeridade e presteza e desburocratização e flexibilização, como 
acentua estudioso sobre o assunto.89 

Incluído em mandamento constitucional, o princípio pelo menos prevê 
para o futuro maior oportunidade para os indivíduos exercerem sua real 
cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. Trata-se, na verdade, 
de dever constitucional da Administração, que não poderá desrespeitá-lo, 



sob pena de serem responsabilizados os agentes que derem causa à 
violação. Diga-se, entretanto, que de nada adiantará a menção a tal 
princípio se não houver uma disciplina precisa e definida sobre os meios de 
assegurar os direitos dos usuários, a qual, diga-se por oportuno, já há muito 
deveria ter sido instituída se tivesse sido regulamentado o art. 37, § 3º, da 
Constituição Federal, que, mesmo antes da alteração introduzida pela 
mencionada Emenda Constitucional, previa expressamente a edição de lei 
para regular as reclamações relativas à prestação de serviços públicos. Fora 
daí, o princípio, tanto quanto tem sido esse último mandamento, tornar-se-á 
letra morta. 

Vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 
alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. 
Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços 
administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas 
vinculadas. Significa que a Administração deve recorrer à moderna 
tecnologia e aos métodos hoje adotados para obter a qualidade total da 
execução das atividades a seu cargo, criando, inclusive, novo organograma 
em que se destaquem as funções gerenciais e a competência dos agentes 
que devem exercê-las. Tais objetivos é que ensejaram as recentes ideias a 
respeito da administração gerencial nos Estados modernos (public 
management), segundo a qual se faz necessário identificar uma gerência 
pública compatível com as necessidades comuns da Administração, sem 
prejuízo para o interesse público que impele toda a atividade 
administrativa.90 

A Emenda Constitucional nº 45, de 8.12.2004 (denominada de 
�Reforma do Judiciário�), acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da 

Constituição, estabelecendo: �a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação�. O novo mandamento, cuja feição é a de 
direito fundamental, tem por conteúdo o princípio da eficiência no que se 
refere ao acesso à justiça e estampa inegável reação contra a insatisfação da 
sociedade pela excessiva demora dos processos, praticamente tornando 
inócuo o princípio do acesso à justiça para enfrentar lesões ou ameaças a 
direito (art. 5º, XXXV, CF). Note-se que a nova norma constitucional não 
se cinge aos processos judiciais, mas também àqueles que tramitam na via 
administrativa, muitos destes, da mesma forma, objeto de irritante lentidão. 
Não basta, porém, a inclusão do novo mandamento; urge que outras 
medidas sejam adotadas, em leis e regulamentos, para que a disposição 
possa vir a ter densa efetividade.91 

Exatamente por esse motivo é que o art. 7º da citada EC nº 45/2004 
determinou a instalação pelo Congresso Nacional de comissão especial 



mista, com o objetivo de elaborar, em 180 dias da promulgação da Emenda, 
os projetos de lei para a regulamentação do que nela foi disciplinado. 
Cominou-se, ainda, à mesma comissão a obrigação de promover alterações 
na legislação federal, no intuito de ampliar o acesso à justiça e tornar mais 
célere e efetiva a prestação jurisdicional, como constitui anseio de toda a 
sociedade.92 

Atualmente, os publicistas têm apresentado vários estudos sobre a 
questão concernente aocontrole da observância do princípio da eficiência. 
A complexidade que envolve o tema é compreensível: de um lado, há que 
se respeitar as diretrizes e prioridades dos administradores públicos, bem 
como os recursos financeiros disponíveis e, de outro, não se pode admitir 
que o princípio constitucional deixe de ser respeitado e aplicado. Os 
controles administrativo (de caráter interno e processado pelos próprios 
órgãos administrativos) e legislativo são reconhecidamente legítimos e 
indubitáveis à luz dos arts. 74 e 70 da Lei Maior, respectivamente. O 
controle judicial, entretanto, sofre limitações e só pode incidir quando se 
tratar de comprovada ilegalidade. Como tem consagrado corretamente a 
doutrina, �o Poder Judiciário não pode compelir a tomada de decisão que 
entende ser de maior grau de eficiência�, nem invalidar atos 
administrativos invocando exclusivamente o princípio da eficiência.93 Note-
se que a ideia não pretende excluir inteiramente o controle judicial, mas 
sim evitar que a atuação dos juízes venha a retratar devida intervenção no 
círculo de competência constitucional atribuída aos órgãos da 
Administração. 

A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A 
eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 
desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à 
conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com osmeios e 
instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na 
administração; o sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a 
efetividade é voltada para os resultadosobtidos com as ações 
administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos. O 
desejável é que tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é 
possível admitir que haja condutas administrativas produzidas com 
eficiência, embora não tenham eficácia ou efetividade. De outro prisma, 
pode a conduta não ser muito eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, 
acabar por ser dotada de efetividade. Até mesmo é possível admitir que 
condutas eficientes e eficazes acabem por não alcançar os resultados 
desejados; em consequência, serão despidas de efetividade. 

Alguns estudiosos proclamam a necessidade de que a reforma da 
Administração seja constante e adequada às mudanças sociais, e não apenas 



um fato isolado em busca de impacto.94Se é verdadeira tal premissa, mais 
importante se nos afigura a premência na mudança de postura e de 
consciência por parte dos administradores públicos, processo que, 
inegavelmente, passa pela transformação dos baixos padrões éticos 
facilmente observados no seio de nossa sociedade. Sem dúvida, 
eficiência guarda estreita aproximação com moralidade social. Em outra 
vertente, é imperioso não esquecer que a eficiência também guarda relação 
com outros princípios básicos da Administração, como é o caso dos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
razoabilidade.95 

2.PRINCÍPIOS RECONHECIDOS 

Além dos princípios expressos, a Administração Pública ainda se 
orienta por outras diretrizes que também se incluem em sua principiologia, 
e que por isso são da mesma relevância que aqueles. Doutrina e 
jurisprudência usualmente a elas se referem, o que revela a sua aceitação 
geral como regras de proceder da Administração. É por esse motivo que os 
denominamos de princípios reconhecidos, para acentuar exatamente essa 
aceitação. Vejamos tais princípios. 

2.1.Princípio da Supremacia do Interesse Público 

As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para 
benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse 
estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o 
interesse público. E se, como visto, não estiver presente esse objetivo, a 
atuação estará inquinada de desvio de finalidade. 

Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade 
administrativa, mas sim o grupo social num todo. Saindo da era do 
individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como 
o Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender ao interesse 
público. Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em determinados 
momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, 
ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público. 

Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que 
ser visto como integrante da sociedade, não podendo os seus direitos, em 
regra, ser equiparados aos direitos sociais. Vemos a aplicação do princípio 
da supremacia do interesse público, por exemplo, na desapropriação, em 
que o interesse público suplanta o do proprietário; ou no poder de polícia 
do Estado, por força do qual se estabelecem algumas restrições às 
atividades individuais. 

A despeito de não ser um conceito exato, aspecto que leva a doutrina 
em geral a configurá-lo como conceito jurídico indeterminado, a verdade é 



que, dentro da análise específica das situações administrativas, é possível 
ao intérprete, à luz de todos os elementos do fato, identificar o que é e o 
que não é interesse público. Ou seja: é possível encontrar as balizas do que 
seja interesse público dentro de suas zonas de certeza negativa e de certeza 
positiva. Portanto, cuida-se de conceitodeterminável.96 

Algumas vozes se têm levantado atualmente contra a existência do 
princípio em foco, argumentando-se no sentido da primazia de interesses 
privados com suporte em direitos fundamentais quando ocorrem 
determinadas situações específicas.97 Não lhes assiste razão, no entanto, 
nessa visão pretensamente modernista. Se é evidente que o sistema jurídico 
assegura aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de 
relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deva respeitar-se o 
interesse coletivo quando em confronto com o interesse particular. A 
existência de direitos fundamentais não exclui a densidade do princípio. 
Este é, na verdade, o corolário natural do regime democrático, calcado, 
como por todos sabido, na preponderância das maiorias.98 A 
�desconstrução� do princípio espelha uma visão distorcida e coloca em 

risco a própria democracia; o princípio, isto sim, suscita �reconstrução�, 

vale dizer, adaptação à dinâmica social, como já se afirmou com absoluto 
acerto.99 

Com a vênia aos que perfilham visão oposta, reafirmamos nossa 
convicção de que, malgrado todo o esforço em contrário, a prevalência do 
interesse público é indissociável do direito público, este, como ensina 
SAYAGUÉS LASO, o regulador da harmonia entre o Estado e o 
indivíduo.100Sobre o tema, já firmamos a seguinte consideração: �Elidir o 
princípio se revela inviável, eis que se cuida de axioma inarredável em 
todo tipo de relação entre corporação e indivíduo. A solução, destarte, está 
em ajustá-lo para que os interesses se harmonizem e os confrontos sejam 
evitados ou superados.�101 

2.2.Princípio da Autotutela 

A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua 
atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas 
tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela 
mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata 
apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode 
admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e 
desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que 
a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é 
um dos mais importantes corolários. 

Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de 
rever seus atos. Pode fazê-lo de ofício. Aliás, não lhe compete apenas sanar 



as irregularidades; é necessário que também as previna, evitando-se 
reflexos prejudiciais aos administrados ou ao próprio Estado.102 

Registre-se, ainda, que a autotutela envolve dois aspectos quanto à 
atuação administrativa: 

1.aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de 
ofício, procede à revisão de atos ilegais; e 
2.aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à 
conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento. 

A capacidade de autotutela está hoje consagrada, sendo, inclusive, 
objeto de firme orientação do Supremo Tribunal Federal, que a ela faz 
referência nas clássicas Súmulas 346 e 473.103 

Em nome, porém, do princípio da segurança jurídica e da estabilidade 
das relações jurídicas, vêm sendo criados limites ao exercício da autotutela 
pela Administração. Na verdade, a eterna pendência da possibilidade de 
revisão dos atos administrativos revela-se, em alguns casos, mais nociva do 
que a sua permanência. Por isso mesmo, a Lei nº 9.784, de 29.1.1999, que 
regula o processo administrativo federal, consignou que o direito da 
Administração de anular atos administrativos que tenham irradiado efeitos 
favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé 
(art. 54). Vê-se, portanto, que, depois desse prazo, incabível se torna o 
exercício de autotutela pela Administração, eis que tal hipótese acarreta, ex 
vi legis, a conversão do fato anterior em situação jurídica legítima. 

2.3.Princípio da Indisponibilidade 

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem a 
seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em 
prol da coletividade, esta sim a verdadeira titular dos direitos e interesses 
públicos. 

O princípio da indisponibilidade enfatiza tal situação. A Administração 
não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos, porque atua em 
nome de terceiros. Por essa razão é que os bens públicos só podem ser 
alienados na forma em que a lei dispuser. Da mesma forma, os contratos 
administrativos reclamam, como regra, que se realize licitação para 
encontrar quem possa executar obras e serviços de modo mais vantajoso 
para a Administração. 

O princípio parte, afinal, da premissa de que todos os cuidados 
exigidos para os bens e interesses públicos trazem benefícios para a própria 
coletividade. 



2.4.Princípio da Continuidade dos Serviços 
Públicos 

Os serviços públicos buscam atender aos reclamos dos indivíduos em 
determinados setores sociais. Tais reclamos constituem muitas vezes 
necessidades prementes e inadiáveis da sociedade. A consequência lógica 
desse fato é a de que não podem os serviços públicos ser interrompidos, 
devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Ainda que 
fundamentalmente ligado aos serviços públicos, o princípio alcança toda e 
qualquer atividade administrativa, já que o interesse público não guarda 
adequação com descontinuidades e paralisações na Administração.104 

Encontramos em mais de um momento a aplicação do princípio. Em 
primeiro lugar, dispôs a Constituição Federal que a greve dentro da 
Administração seria regulada por lei específica (art. 37, VII), ou seja, lei 
ordinária que trate especificamente da matéria (antes da EC nº 19/1998, o 
dispositivo previa lei complementar). Mesmo no setor privado, o 
Constituinte, embora tenha reconhecido o direito de greve para os 
trabalhadores, ressalvou no art. 9º, § 1º: �A lei definirá os serviços ou 
atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.� Tudo isso mostra a preocupação de não 
ocasionar solução de continuidade nos serviços públicos.105 

Não é dispensável, porém, acentuar que a continuidade dos serviços 
públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, hoje 
expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF, por força de alteração 
introduzida pela EC nº 19/1998, relativa à reforma do Estado. 
Logicamente, um dos aspectos da qualidade dos serviços é que não sofram 
solução de continuidade, prejudicando os usuários.106 

Outro exemplo, sempre referido entre os autores, é o dos contratos 
administrativos. Para evitar a paralisação das obras e serviços, é vedado ao 
particular contratado, dentro de certos limites, opor em face da 
Administração a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti 
contractus). 

Na verdade, o princípio em foco guarda estreita pertinência com o 
princípio da supremacia do interesse público. Em ambos se pretende que a 
coletividade não sofra prejuízos em razão de eventual realce a interesses 
particulares.107 

É evidente que a continuidade dos serviços públicos não pode ter 
caráter absoluto, embora deva constituir a regra geral. Existem certas 
situações específicas que excepcionam o princípio, permitindo a 
paralisação temporária da atividade, como é o caso da necessidade de 
proceder a reparos técnicos ou de realizar obras para a expansão e melhoria 
dos serviços. Por outro lado, alguns serviços são remunerados por tarifa, 


