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PONTO 1 – NOÇÕS INTRODUTÓRIAS 
 

 

 

 

 

1.1 – SOCIEDADE, ESTADO E DIREITO 

 

SOCIEDADE 

● De acordo com Aristóteles1 (filósofo grego) em sua obra “Política”, o 

homem é um animal político, uma criatura eminentementei social: 

 

“...resta evidente que o Estado é uma instituição natural e que o 

homem vem a ser, por natureza, um animal político. Um homem 

que, por temperamento, e não em razão de determinadas 

circunstâncias, não vive em sociedade, ou é um degenerado ou 

é muito superior a um homem...” (Livro I, Capítulo 2°)”. 
 

● Para Santo Tomás de Aquino (pensador do cristianismo; 1125/1274), o 

homem é sociável por natureza e apenas em três casos viveria em solidão: 

1) caso da natureza excelsa/sublime  indivíduo dotado de natureza divina, 

vivendo em comunhão com a própria divindade. Ex: Jesus em seu retiro no 

deserto; 2) o indivíduo atingido por anomalias físicas ou mentais (moléstias 

contagiosas ou loucura), as quais criariam uma barreira entre ele e seus 

semelhantes; 3) ou o indivíduo privado do convívio social em razão dos 

azares do destino. Ex. num naufrágio, na queda de uma aeronave.  

● De outro lado, em sentido oposto a idéia do homem com um ser social, 

surgiram as teorias sobre a natureza agressiva do homem, conduta que o 

leva a entrar em confronto com seus semelhantes e, por esta razão, é 

necessário a intervenção de um poder político severo para coibir seus 

excessos. 

● Assim, também por esta ótica, persiste a necessidade da sobrevivência 

pessoal que conduz o homem para a vida comunitária. 

● Essa hipótese surge em um momento histórico posterior, em razão das 

mudanças econômicas e sociais ocorridas entre os séculos XV e XVII na 

Europa, e que motivaram questionamentos sobre a origem da sociedade, o 

porquê da submissão ao poder político e às leis, as causas dos conflitos 

mortais entre indivíduos e grupos de indivíduos por posse de riqueza, poder 

etc., e sobre quais seriam as soluções para tais conflitos e guerras sociais.  

● Surge então o conceito de Estado de Natureza, cuja função é explicar a 

situação pré-social na qual os indivíduos existem isoladamente. De acordo 

com Marilena Chauí2 são dois os principais pontos de vista sobre o tema:  
                                                 
1 apud ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria Geral do Estado, Ed. Global Universitária, São Paulo, 

1987, pág. 7. 



 

 1) a concepção do filósofo inglês Thomas Hobbes (Séc. XVII), para quem 

o homem é uma ser anti-social por índole (o homem é o lobo do homem) e, 

em Estado de Natureza impera o medo, os indivíduos vivem isolados e em 

luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos. 

2) na opinião do filósofo suiço Jean-Jacques Rousseau – Estado de 

Sociedade (Séc. XVIII), “segundo a qual, em Estado de Natureza, os 

indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a 

Natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se pelo gesto, grito 

e o canto”. Este estado de “bom selvagem inocente” acaba quando passa a 

existir a demarcação de  propriedade3. “A divisão do meu e do teu, isto é, a 

propriedade privada, dá origem ao Estado de Sociedade, que corresponde, 

agora, ao Estado de Natureza hobbesiano da guerra de todos contra todos”. 

● Assim, a idéia de sociedade humana pressupõe a reunião estável de seres 

humanos e a existência de um pacto realizado por indivíduos 

independentes, dotados de direitos naturais (direito a vida, ao que é 

necessário para sua sobrevivência e à liberdade) e individuais, que 

resolvem, por um ato voluntário, associar-se para vantagem e interesse 

recíprocos. 

●  A sociedade é, portanto, uma coletividade voluntária, histórica, dinâmica 

e mutável, e no mais das vezes evolutiva4. 

 

● Como conceito de sociedade Marcus Cláudio Acquaviva5 cita como 

definição importante a exarada pelo jurista e filósofo Giorgio Del Vecchio: 

“complexo de relações pelo qual vários indivíduos convivem e trabalham 

conjuntamente, de modo a formarem uma nova e superior unidade” 

(Lições de Filosofia do Direito, Coimbra, 1951, p. 329, 2ª ed.). 

 

ESTADO 

 

● A reunião destes indivíduos, ou seja, a formação de sociedades, resultou 

na necessidade de disciplinar-se o comportamento destas pessoas 

(disciplinar o comportamento humano), para garantir a coexistência 

pacífica entre elas, delimitando-se para tanto a liberdade integral de ação, 

ou seja, fixando-se limites para a liberdade individual de ação,  em favor de 

algum comando coordenador/organizador da respectiva coletividade. 

 

                                                                                                                                               
2 Convite à Filosofia, Editora Ática, 12ª ed., São Paulo, 2000, pág. 399. 
3 O indivíduo cerca um terreno e diz: É meu; O homem é bom por natureza. É a sociedade que o 

corrompe. 
4 “....a sociedade segue no rumo de formas de convivência cada vez mais perfeitas. Poderá haver erros, 

retrocesso, degeneração, mas a verdade é que a sociedade estará sempre mudando, em busca de novos 

ideais”. Marcus Cláudio Acquaviva. Idem, pág. 9 
5 Idem, pág. 10. 



 

● Desta constatação originou-se a idéia de Estado como “entidade abstrata, 

criada pelo homem para disciplinar a vida dos indivíduos no interesse 

geral e, com isso prover a defesa dos interesses comuns, inclusive contra 

inimigos externos, assegurando o progresso e o bem-estar de tais 

coletividades, atuando, portanto, como meio para que estas atinjam seus 

fins6”.  

 

●Edmir Netto de Araújo7 conceitua Estado como sendo “ a coletividade 

(uma ou mais nações) política e juridicamente organizada, em uma 

determinada área territorial, e dotada de soberania”. 

*O surgimento do termo “Estado” para determinar uma sociedade política 

permanente surgiu pela primeira vez no século XVI na obra O Princípe de 

Maquiavel, para indicar as comunidades formadas pelas cidades-estado.ii 

 

● O Estado é, portanto, a organização política e jurídica de uma sociedade 

fixado em certo território.   

* Ou ainda: ente personalizado apresentando-se nas relações internacionais 

e nas relações internas, como pessoa jurídica de direito público, capaz de 

adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.  

- Adequando-se este conceito a realidade de nosso ordenamento jurídico, 

temos como representante do “Estado”, as pessoas jurídicas de direito 

público elencadas no Código Civil de 2002 e que representam a divisão 

interna do Estado Federativo Brasileiro, quais sejam: a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios 

● Não é relevante, para o enfoque desse estudo, resolvermos as teorias 

existentes sobre origem do Estado. Objeto de estudos anteriores no curso 

jurídico, o exame das várias concepções sobre a origem do Estado. 

Da mesma forma é importante ressaltar que as teorias de surgimento do 

Estado discutidas pelos pensadores 

 

●Vale lembrar, no entanto, algumas das principais teorias sobre a origem 

do Estado, que se explicam pela simples rotulado enunciativo: 

a) Necessidade natural; 

b) Desejo de dominação; 

c) Motivos econômicos. 

 

●Todas elas, como sabemos, pecam pela parcialidade. Nenhuma, tomada 

isoladamente, é bastante para explicar o surgimento do Estado tal como é 

concebido hoje. 

                                                 
6 Edmir Netto de Araújo. Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 

3. 
7 Idem, pág. 4 



 

●Estudos atuais promovem a interação histórica e sociológica dos vários 

motivos determinantes da origem do Estado, na busca de uma teoria que 

facilite a compreensão dos desafios impostos pela sociedade atual à 

organização política dos indivíduos. 

●Surgem algumas conclusões aceitáveis, fundadas na natureza e nas 

transformações do Estado – ao longo da história da humanidade – como 

forma de organização social e de realização do Direito. A evolução das 

experiências políticas dos povos, originou estruturas de poder, que por 

serem de poder se expandiram e concentraram sua eficácia. 

 

● Os representantes destas estruturas de poder no tocante ao desempenho 

das atividades materiais e jurídicas são os agentes administrativos. 

 

● Nesse contexto, o professor Edmir Netto de Araújo, esclarece que esse 

comando “era atribuído a agentes, que podiam ser homens, organismos ou 

assembléias, sendo nos primeiros tempos e por muito tempo concentrado 

nas mãos de um só ou de poucos, para exercer funções clássicas de 

comando, deliberação e justiça, e para, no estágio final evolutivo, chegar-

se à idéia de Estado de Direito, no qual o poder do dirigente , seja ele um 

monarca ou um representante do povo, é exercido dentro dos limites e 

regras previamente determinados e claramente traçados de acordo com 

as idéias de “Constitucionalismo” que floresciam no século XVIII, na 

Europa Moderna e na América do Norte. E, ainda, sendo exercitado em 

nome da coletividade, para seu interesse e bem-estar social”. 

 

● Neste contexto histórico, podemos colocar alguns pontos cruciais que 

caracterizam a evolução do DO ESTADO ABSOLUTISTA (Europa séc. 

XV a XVIII) AO ESTADO LIBERAL 

 

●São conhecidas, as duas características básicas do Estado  Absolutista: 

a) poder pessoal ilimitado do monarca; 

b) legitimação pelo Direito Divino.   

 

●Quando essas características foram contrapostas e superadas frontalmente, 

pela evolução das formas de organização política da sociedade, surgiu o 

ESTADO LIBERAL. 

●O marco histórico que anuncia a passagem do ESTADO 

ABSOLUTISTA para o ESTADO LIBERAL, é sem dúvida, a 

revolução francesa de 1789. Terminava aí a concepção de um Estado 

sem limites no exercício do poder e surgia uma nova forma de 

organização política, com fundamento e limites no Direito. 

  



 

●Nascido com as revoluções liberais, o Estado Moderno ou ESTADO DE 

DIREITO, possui os seguintes traços fundamentais:  

 a) Tripartição de poderes; 

 b) Submissão à ordem jurídica (princípio da legalidade); 

 c) Regime jurídico da Administração Pública; 

 d) Garantias básicas: 

               - Direitos relativos à vida; 

               - Direitos relativos à propriedade; 

               - Direitos relativos à liberdade. 

 

●No bojo dessa nova realidade - o regramento jurídico do poder estatal - 

surge o Direito Administrativo, cuja origem será abordada no próximo 

ponto (ponto 2). E o seu estudo ganha relevo progressivamente, à medida 

que tais características se aprofundam e marcam a sua importância decisiva 

no funcionamento do Estado. 

 

●ESTADO CONTEMPORÂNEO OU SOCIAL. 

 

● Os direitos e garantias, no entanto, muito cedo deixaram o terreno 

rebuscado dos enunciados formais. Um outro movimento transformador, 

desta vez germinado em silêncio e sem o espoucar das armas, iria impor 

novas modificações às formas de atuação do Estado - A REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL. 

●Realmente, as mudanças nas relações sociais decorrentes da 

industrialização ocorrida no mundo na segunda metade do século XIX, 

determinaram o advento do Estado Social. 

Este, já no início do século XX1, passou a apresentar as seguintes 

características fundamentais: 

1) INTERVENCIONISMO 

●Participação estatal ativa nos campos econômico e social, fomentando ou 

condicionando as atividades privadas a objetivos definidos pelas políticas 

públicas;  

2)ONIPRESENÇA 

●Poderosa multiplicação das formas de atuação do poder público, de modo 

a tornar presente o apoio, a fiscalização e o controle oficiais às mais 

diversas carências, manifestações e expressões da vida social, tais como: 

cultura, educação, saúde, controle ambiental, etc. 

 

3) MUDANÇA DO CARÁTER JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

●Adoção de meios e instrumentos jurídicos e administrativos mais rápidos 

e eficientes do ponto de vista operacional. 



 

●A Administração Pública, portanto, já aqui entendida como o 

complexo de órgãos e funções encarregado da realização dos fins do 

Estado, reflete, de perto, as conseqüências dessas alterações. A 

utilização de instrumentos jurídicos e administrativos, cada vez mais ágeis; 

a crescente atuação no campo econômico; a multiplicação das formas e 

campos de ação, entre outros motivos, transformaram a tímida 

Administração Pública do Estado liberal no mecanismo atuante e 

abrangente que conhecemos no Estado contemporâneo. 

  

DIREITO 

 

● Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, afirmou que: onde houver 

sociedade haverá direito (Ubi societas ibi jus). O direito representa, 

portanto, a ordem jurídica imposta a uma sociedade, sendo sua fonte 

Suprema o Estado. 

 

● O Direito é a ciência que estuda e disciplina o sistema de normas 

obrigatórias que regem as relações dos homens em sociedade. Esse 

complexo de normas por sua vez é constituído pela soma de princípios, 

regras e leis, com as respectivas sanções.  

 

● Na lição de Edmir Netto de Araújo8, o “Direito é uma ordem normativa 

da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o 

comportamento humano”. 
 

1.2 – CONSTITUIÇÃO, PODERES DO ESTADO 

 

CONSTITUIÇÃO 

 

● É a lei maior de um povo politicamente organizado, é a norma que 

estabelece e dispõe sobre as regras estruturais da sociedade (Estado, 

Governo e seu órgãos etc), fixando parâmetros para as relações entre 

governantes e governados, delimitando o exercício do Poder pelo Estado e 

dispondo sobre as garantias e direitos individuais. É a lei das leis. 

 

● Uâdi Lammêgo Bulos9 conceitua “Constituição” como sendo “o 

organismo vivo delimitador da organização estrutural do Estado, da forma 

de governo, da garantia das liberdades públicas, de modo de aquisição e 

exercício do poder. Traduz-se por um conjunto de normas jurídicas que 

                                                 
8 Idem, pág. 2 
9 Constituição Federal Anotada, 8ª ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2008, pág. 23. 



 

estatuem direitos, prerrogativas, garantias, competências, deveres e 

encargos, consistindo na lei fundamental da sociedade”. 

 

 

PODERES DO ESTADO 

 

 

●A separação dos Poderes foi o principal apoio do Estado Liberal em 

contraposição a concentração de Poder que caracterizou o Estado 

Absolutista.  

 

● Sua formulação teórica foi objetivo de exame por vários filósofos 

(Aristóteles, Locke, Rosseau e Kant), no entanto sua feição definitiva e 

divulgação é atribuída a Montesquieu (séc. XVIII), em sua clássica obra 

“Do Espírito das Leis”10. 

 

●A separação do poder político é o principal objetivo da divisão dos 

poderes do estado, tendo-lhes sido atribuídas três funções: Poder legislativo 

(função normativa); Poder Executivo (função administrativa) e ao Poder 

Judiciário (função jurisdicional). 

 

● Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho11 os Poderes do Estado 

são “segmentos estruturais em que se divide o poder geral e abstrato 

decorrente da soberania”; “estruturas internas destinadas à execução de 

certas funções”, convivendo entre si com harmonia e independência. 

 

● Fabrício Motta12ressalta que: “Cada poder corresponde a um limite ao 

exercício das atividades do outro, compondo teoricamente harmonioso 

conjunto de freios e contrapesos (checks and balances), destinado a 

proteger o cidadão da tirania que representaria a junção dessas funções 

em uma só autoridade”. 

 

●Os Poderes do Estado figuram de forma expressa no art. 2° da 

Constituição Federal de 1988 que assim dispõe: “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

 

● Hoje, embora a maioria dos ordenamentos se mantenha o princípio da 

separação dos poderes, a fórmula originária não se ajusta totalmente à 

realidade político-institucional dos Estados...Com o advento do Executivo 

                                                 
10 “De l’Esprit des Lois” 
11 Manual de  Direito Administrativo, 21ª ed., Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2009, pág.2. 
12 Função Normativa da Administração Pública, Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2007, pág. 30 



 

eleito diretamente, não mais se justificaria a supremacia do Legislativo, 

pois haveria a situação de opor representantes do povo contra 

representantes do povo. Por outro lado, a ampliação das funções do Estado 

e a exigência contínua da adoção de medidas no âmbito econômico e social 

impõe atuação mais rápida, portanto, incompatível com a lentidão do 

processo administrativo. Daí a supremacia real do Executivo em todos os 

países da atualidade: o Executivo passou a ter atividade legislativa intensa, 

inclusive por atribuição constitucional do poder legislativo, como é o caso 

das medidas provisórias. Além do mais, verifica-se neste fim de século, 

realidade dotada de maior complexidade em relação à época de 

Montesquieu; muitas instituições são dificilmente enquadradas em algum 

dos clássicos três poderes, como é o caso do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas.  

●Ministério Público – quarto poder 

 

● hipertrofia do executivo  

 

1.3 – DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO NO CONTEXTO DO DIREITO PÚBLICO 

 

● O Direito como conjunto de regras de conduta humana é uno, singular, 

único, ou seja, esse conjunto de normas forma uma unidade indivisível. No 

entanto, seu fracionamento em Direito Público e Direito Privado e a divisão 

destes em várias disciplinas, tem grande utilidade didática. 

● Esta divisão tem como base o interesse predominante. Assim, na lição de 

Diógenes Gasparini13, enquanto o direito público regula as relações 

jurídicas em que predomina o interesse do Estado, o direito privado 

disciplina as relações em que prevalece o Direito Privado. 

● Como subdivisões do Direito Público encontramos o Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito 

Urbanístico, Direito Econômico, Direito Financeiro, Direito Tributário, 

Direito Processual Civil, Direito Processual Penal. Direito Penal e Direito 

Internacional Publico. 

● Nesse ponto deve ser lembrado que o direito público tutela o 

INTERESSE PÚBLICO, só alcançando as condutas individuais de forma 

indireta ou reflexa, sendo que nas relações jurídicas regidas por este ramo 

do direito este interesse prevalece sobre o interesse particular. 

 

● Essa supremacia do interesse da coletividade sobre os interesses privados 

é característica marcante do direito público e evidencia a desigualdade nas 

relações jurídicas regidas pelo Estado, logicamente esses privilégios são 

                                                 
13 Direito Administrativo, 8ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2003, pág. 1. 



 

utilizados na defesa de seus interesses e, em conformidade com a lei, e, 

também, dentro das prerrogativas para a atuação do Poder Público previstas 

no ordenamento jurídico e respeitadas as garantias individuais consagradas 

por este mesmo ordenamento. (não respeitadas essas hipóteses temos o 

abuso de poder, a ilegalidade, a improbidade administrativa) 

 

● O objetivo do direito público é a regulação dos interesses da sociedade 

como um todo, disciplinando o relacionamento entre o Estado (entidade 

que representa a sociedade) e seus administrados, bem como as relações 

entre as entidades e órgãos estatais entre si, ou ainda, entre os Estados, 

quando disciplina a relação entre os mesmos no âmbito internacional. 

 

● Edmir Netto de Araújo14 conceitua Direito Público da seguinte forma: é 

aquele que se refere “às relações em que predominam os interesses de 

ordem pública, das quais o Estado participa usando de suas prerrogativas 

de autoridade e soberania. As regras, nesse campo, disciplinam a vida da 

comunidade como tal considerada, o relacionamento dos particulares com 

a entidade que os congrega em coletividade (“Estado”), ou mesmo entre 

esta e os indivíduos que para ela trabalham, ou ainda as relações entre 

Estados distintos, regulando, portanto, os interesses estatais e sociais, mas 

só reflexamente os individuais”. 

 
● Como exemplo da supremacia do interesse público sobre o privado podemos 

mencionar a desapropriação de um imóvel privado para a construção de uma estrada. 

A constituição assegura o direito de propriedade, mas faculta ao poder público efetuar 

desapropriações, desde que o proprietário receba justa e prévia indenização. Dessa 

forma, se for necessária, tendo em vista o interesse público, a construção de uma estrada 

em cujo trajeto esteja um imóvel particular, o Estado promoverá a desapropriação, 

independentemente do interesse do proprietário. Os direitos deste, como a indenização 

justa e prévia, serão evidentemente respeitados, mas a desapropriação, por ser fundada 

no interesse público, ocorrerá mesmo que seja contraria a vontade do particular, as seus 

interesses. 

 

●O Direito Privado tem como finalidade principal “a regulação dos 

interesses particulares, como forma de possibilitar o convívio de pessoas 

em sociedade e uma harmoniosa fruiçãoiii de seus bens”. 

 

● Como principal característica do direito privado podemos mencionar a 

igualdade jurídica entre as partes por ele regidas, ou seja, como o interesse 

tutelado é particular, não existe razão para que se estabeleça qualquer 

relação de subordinação entre as partes. 

 

                                                 
14 Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 3. 



 

● Como princípios basilares do direito privado: autonomia da vontade e 

liberdade negocial. 

 

● Na lição de Edmir Netto de Araújo15 o Direito Privado “tutela 

predominantemente as relações jurídicas entre particulares, pessoas 

físicas (indivíduos) ou jurídicas (empresas, fundações, sociedades), sejam 

essas relações de ordem patrimonial ou pessoal. 

 

● Como subdivisões do Direito Privado podem ser mencionados o direito 

civil e direito empresarial, devendo ser ressaltado que o direito do trabalho, 

é classificado por alguns doutrinadores como ramo do direito privado, 

outros como ramo do direito público e outros como tertum genus16, ou 

direito misto 

 

● O Direito Administrativo no contexto do direito público, é O RAMO 

CONDUTOR DA ORGANIZAÇÃO E DOS EXERCÍCIOS DAS 

ATIVIDADES DO ESTADO voltadas para a satisfação de interesse 

público. Assim, a matéria-prima do direito administrativo no âmbito do 

direito público é, portanto, como menciona Edmir Netto de Araújo17, o 

Estado, “sendo o agente administrativo seu porta-voz”, no que se refere ao 

desempenho das atividades materiais e jurídicas do Poder Público”. 

 

 

PONTO 2 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E AUTONOMIA –  

 

 

 

● O direito administrativo é disciplina relativamente recente da ciência do 

direito, com pouco mais de dois séculos de idade, ao passo que o direito 

civil, existe desde a era dos romanos e possui cerca de dois mil anos de 

constante elaboração doutrinária. 

● Por esta razão inclusive, o direito civil é considerado pelos estudiosos 

como matriz ou tronco principal das ciências jurídicas18. 

                                                 
15 Idem, pág. 2 
16 Terceiro elemento 
17 Idem, pág. 3 
18 Edmir Netto de Araújo, Do negócio jurídico-administrativo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, 

p.54 (citado por Edmir Netto na obra Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 

2009, p.1) 



 

● Em uma abordagem histórica, é importante ressaltar que muitas das 

atividades e tarefas dos agentes do Estado, atualmente denominadas 

“serviços públicos”, existem desde os primórdios da civilização. 

● Alguns doutrinadores ressaltam que a função administrativa nos Estados 

e Sociedades, por mais simples que tenha sido seu ordenamento, sempre 

existiu, desde que o ser humano passou a viver em comunidades, mesmo 

com organizações rudimentares (a administração seria, portanto, de todos 

os tempos e de todas as sociedades, como funções e órgãos responsáveis 

pelo exercício da função administrativa). 

● Assim, onde quer que exista o Estado, existem órgãos encarregados do 

exercício das funções administrativas, mas tais normas se enquadraram 

durante muito tempo no jus civile (direito civil), da mesma forma que as 

demais normas que hoje pertencem a outros ramos do direito. 

●Ou seja: ainda que existissem normas esparsas sobre o funcionamento da 

administração pública e que buscavam regular a relação jurídica entre 

Poder e os integrantes da sociedade em geral, não existia o direito 

administrativo com ramo do direito, regido por princípios informativos 

próprios que lhe conferissem autonomia. 
●Surgimento do direito administrativo  

●O Direito Administrativo como ramo autônomo, nasceu em fins do século 

XVIII e início do século XIX na Europa ocidental. 
 

● A formação do Direito Administrativo, como ramo autônomo, teve início 

juntamente com o direito constitucional e outros ramos do direito público, a 

partir do momento em que começou a desenvolver-se – já na fase do 

Estado Moderno – o conceito de Estado de Direito, estruturado sobre o 

princípio da legalidade (em decorrência do qual até mesmo os governantes 

se submetem à lei, em especial à lei fundamental que é a constituição) e 

sobre o princípio da separação dos poderes, que, como visto no ponto 

anterior, tem o objetivo de proteger os direitos individuais, não apenas nas 

relações entre particulares, mas também entre estes e o Estado. 

 

● Marco inicial –Por isso afirma-se na melhor doutrina que o direito 

administrativo nasceu das Revoluções Liberais que acabaram com o 

regime absolutista, sobretudo a Revolução Francesa de 1789. A nova 

estrutura do poder determinada pela revolução, com a submissão da 

Administração à lei e a tripartição dos poderes estatais19, praticamente 

trouxe consigo a noção de direito administrativo.  

                                                 
19 A idéia inicial de divisão de poderes de Montesquieu transformou-se em separação de poderes. Tal 

situação possibilitou o surgimento de um poder administrativo autônomo, forte e centralizado, imune à 

ingerência do poder judiciário. Consolidação administrativa efetuada por Napoleão Bonaparte uma 

grande obra que perdura em alguns aspectos até dias atuais. Bonaparte foi o responsável pela instituição 

do Conselho de Estado, a pedra angular do sistema de separação dos poderes. Inicialmente, o Conselho 



 

 

●Surgimento de um poder administrativo forte, centralizado, que 

necessitava ser limitado para que não se repetissem os abusos praticados 

durante o Antigo Regime (Estado Absolutista) 

 

 

● Importância do Direito Francês p/ a autonomia do Direito Administrativo. 

- Marcos Origem – Revolução Francesa – 1789 e antes, Caso Blanco20 – 

178321. 

Indica-se como termo inicial do nascimento do DA no campo normativo, a 

Lei de 28 pluvioso do ano III (1800), que organizou juridicamente a 

Administração Pública da França.  

- No entanto a elaboração jurisprudencial do Conselho de Estado Francês 

foi quem construiu o Direito Administrativo. Vale dizer que de início a 

própria administração decidia seus conflitos já que o Judiciário não podia 

fazê-lo22 

 - O referido conselho desenvolveu uma verdadeira jurisdição 

administrativa23 (retida – se sujeitava à aprovação do Chefe de Estado), 

sendo que este passa a exercer verdadeiramente esta função quando se 

tornou independente em 1872 e suas decisões deixaram de submeter-se ao 

chefe de Estado. 

 

  O direito administrativo Francês formou-se como disciplina normativa 

referida a um sujeito – a administração pública, sendo quatro os princípios 

essências que o informaram: o da separação das autoridades 

administrativa e judiciária – que determina as matérias para as quais os 

tribunais judiciais são incompetentes; o das decisões executórias - que 

reconhece à administração a prerrogativa de emitir unilateralmente atos 

                                                                                                                                               
emitia pareceres, posteriormente passou a decidir os litígios administrativos com força de coisa julgada. A 

elaboração jurisprudencial do Conselho se impunha à Administração Francesa, e assim norteou a 

construção de muitos institutos do direito administrativo. 

 
20 “remonta ao célebre julgamento do caso Blanco. (...) uma criança de cinco anos, Agnés Blanco, havia 

sido atropelada pro uma vagonete pertencente à Companhia Nacional de Manufatura de fumo. O Tribunal 

de Conflitos, ao apreciar uma espécie de conflito negativo entre o Conselho de Estado e a Corte de 

Cassação, responsáveis, respectivamente, pela jurisdição administrativa e pela jurisdição comum, fixou a 

competência do Conselho de Estado para o julgamento da causa, tendo em vista a presença do serviço 

público naquele caso e a necessidade de aplicação de regras publicísticas, diferenciadas daquelas 

aplicáveis aos particulares.” OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, Ed. Gen/Método, São Paulo: 2013, 

pág. 02. 

 
21  fundamento da Teoria do Risco Administrativo que estabelece a responsabilidade objetiva 
do Estado por danos causados pelos seus agentes, hoje prevista no § 6º do art. 37 da CF/88. 
22 (contencioso administrativo instituído com apoio no texto do art. 13 da Lei 16-24 de 1790- “as funções 

judiciárias são distintas e permanecerão sempre separadas das funções administrativas”) 

 
23 As decisões do Conselho não se sujeitavam à revisão e modificação pelo Judiciário, mas eram 

submetidas ao crivo do Chefe de Estado.  



 

jurídicos que criam obrigações para o particular, independentemente de sua 

concordância, o da legalidade - que obriga a AP a respeitar a lei e o da 

responsabilidade do poder público -, em virtude do qual as pessoas 

públicas devem reparar os danos causados aos particulares  

 

FATORES - EVOLUÇÃO HISTÓRICA.  

 
Fatores propícios: concepções políticas da época, que objetivavam controlar os 

poderes estatais e garantir os direitos individuais. (Estado de Direito). 

 

Estado de Direito - subordinou totalmente a Administração à lei, inserindo entre a 

vontade da autoridade e o efeito sobre os direitos do indivíduo um conjunto de preceitos 

destinados justamente a disciplinar essa atuação e a prefixar esses efeitos. 

 

O princípio da legalidade - decorrência lógica e direta desse Estado de Direito, uma 

vez que este tem como alicerce maior a submissão do Estado aos ditames da lei.  

 

Separação de Poderes - se a Administração não estivesse separada dos outros poderes 

do Estado, não poderia existir um direito que lhe é próprio. Conseqüências primordiais 

no tocante ao direito administrativo:  

atribuiu a atividade executiva a um grupo determinado de órgãos; em virtude da 

concepção do estado de direito, esse grupo de órgãos devia ter sua ação norteada por 

normas jurídicas; daí a necessidade de elaborar ramo jurídico específico para disciplinar 

essa atuação;  

a interpretação rígida da separação provocou o ´isolamento´ desse conjunto de órgãos e 

por conseguinte, a distinção entre administração e política;  

a supremacia do Legislativo e da lei levou à idéia da submissão desse conjunto à lei 

(princípio da legalidade). O direito administrativo, enfim, só poderia nascer sob os 

auspícios do Estado de Direito, a partir do momento em que a relação entre o soberano e 

os administrados passou a ser intermediada pela norma legal. (Odete Medauar) 

(Ato Administrativo, Sentença e Lei) 

 
Direito Administrativo Italiano, Alemão e Anglo-Americano.  

 

● Tanto na Alemanha quanto na Itália não houve o rompimento brusco 

com o regime anterior como ocorreu na França com o advento da 

Revolução Francesa.  

●Na Alemanha o direito administrativo decorreu de longa evolução, na 

qual predominou a elaboração sistemática e científica a cargo dos 

doutrinadores tendo recebido maior influência do direito privado do que o 

direito francês, cuja tendência foi rejeitá-las como conjunto de normas 

derrogatórias (anulatórias) do direito comum. 

●O vocábulo direito administrativo na Alemanha não designa uma espécie 

particular de direito, como o é na França, mas em sentido mais amplo 

designa todas as normas que regulam a atividade das autoridades estatais 

administrativas. 



 

●Por outro lado, o direito administrativo italiano encontra suas origens no 

ordenamento administrativo piemontês (Piemonte – região situada ao norte 

da Itália) que, sob dominação da França, foi profundamente influenciado 

pelo direito Francês elaborado a partir da época de Napoleão (imperador 

França início séc. XIX).  Foi influenciando também pelo direito alemão. 
 

Direito Administrativo Anglo-Americano 

● Diferentemente24 do direito francês, italiano e alemão que tiveram sua 

base no direito romano, o direito vigente nos EUA e na Inglaterra integra o 

chamado “common Law”, expressão que designa “o direito não escrito de 

um país, baseado no costume, no uso e nas decisões da Corte de Justiça25”.  

●Diferença com os Direitos Românicos - fontes. Fonte primordial do 

Direito Romano: lei. Direito inglês: jurisprudência, lei, costume, doutrina e 

razão. 

●Circunstâncias históricas - se desenrolaram de maneira oposta na 

Inglaterra26. 

 

O direito inglês é fundamentalmente jurisprudencial, e suas regras são 

primordialmente as que se encontram nas decisões dos Tribunais 

Superiores. Nesse diapasão, o juiz inglês extrai o direito a ser aplicado 

em um caso concreto das decisões anteriormente exaradas em casos 

semelhantes 

 
● Comparando-se o direito administrativo norte-americano com o direito francês e 

italiano podemos acrescentar as seguintes características: 

 

- a doutrina norte-americana da separação dos poderes está fundada em critérios 

funcionais  ou seja, a Administração Pública deve limitar-se a exercer funções 

administrativas, não podendo assumir funções jurisidicionais, como as que exerce o 

Conselho de Estado Francês; 

- a doutrina da irresponsabilidade do Estado no common Law opõe-se à da 

responsabilidade no direito francês e italiano; 

- inexiste um corpo de jurisprudência administrativa no DA norte-americano; 

- falta um regime jurídico de emprego público nos EUA; 

 

                                                 
24 Uma das diferenças básicas entre os dois sistemas está em que o primeiro tem como fonte principal o 

direito legislado e o segundo, o precedente judiciário, ou seja, o direito comum criado por decisões 

judiciárias. 
 

25 José Cretella Junior apud Maria Sylvia Zanella de Pietro in Direito 22ª ed., Ed. Atlas. São Paulo, 2009, 

p.11 

 
26 Enquanto aos franceses, após a revolução, repugnava a idéia de submeter a Administração ao 

Judiciário, na Inglaterra os revolucionários do século XVII receavam os excessos do Poder Executivo, 

razão pela qual registrou-se a tendência oposta de atribuir ao Judiciário e ao Legislativo maiores poderes 

de controle 

 



 

****NO QUE DIZ RESPEITO A RESPONSABILIDADE DO ESTADO, HOUVE UM 

EVOLUÇÃO; ATÉ BEM RECENTEMENTE PREVALECIA, TAMBÉM, A REGRA 

DA IRRESPONSABILIDADE, SO INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO INGLÈS DE QUE 

O REI NÃO PODE ERRAR (THE KING CAN DO NO WRONG.) 

**** HOJE, O PARTICULAR PODE ACIONAR DIRETAMENTE O 

FUNCIONÁRIO, ADMITINDO-SE, EM ALGUMAS HIPOTESES, A 

RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

●No Brasil a evolução do Direito Administrativo inicia-se no período 

imperial, quando surgem as primeiras obras e tratados sistemáticos a 

respeito do tema, bem como há uma divisão de funções entre o Poder 

Legislativo,Judiciário, Executivo e Moderador, os dois últimos 

concentrados nas mãos do Imperador. 

●Já nessa época existia uma AP organizada, mas regida praticamente pelo 

direito privado, que o Conselho de Estado se limitava a aplicar. 

●Também neste período, criou-se a cadeira de Direito Administrativo nos 

cursos jurídicos, instalada em 1856 na Faculdade de Direito de São Paulo. 

●A expansão dos mecanismos estatais exigida pelas transformações que se 

seguem a 1930, contudo, é que vai dar a conformação doutrinária moderna 

e definitiva ao Direito Administrativo Brasileiro.  

●Até mesmo porque a partir da Constituição de 1934 – que veio após o 

movimento revolucionário de 1930 e assumiu caráter socializante -, o 

direito administrativo experimentou grande evolução, em decorrência da 

própria previsão constitucional de extensão da atividade do Estado nos 

âmbitos social e econômico. 

●O direito administrativo brasileiro sofreu grande influência do direito 

alienígena, em especial, o Francês e o Italiano. 
 

** Vale lembrar que o sistema francês é o da dualidade de jurisdição, com um 
contencioso administrativo com garantias e prerrogativas similares ao da 
Justiça comum, mas que é compentente para apreciar e julgar litígios que 
envolvam a Administração Pública, produzindo decisões com força de coisa 
julgada. 
No Brasil, ainda que houvesse um Conselho de Estado (criado em 1824, 
extinto em 1834 e recirado em 1841, foi extinto definitivamente na República) e 
por algum tempo a jurisdição retida (com o aval do Imperador), nunca exerceu 
funções jurisdicionais, mas sim papel meramente consultivo.  
No entanto, a Constituição de 1981, espelhando-se no modelo anglo-saxão, 
definiu a jurisdição como una no sistema brasileiro, posição esta que perdura 
até os dias atuais, como demonstra o teor do inc. XXXV do art. 5º da CF/88, 
nos seguintes termos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” 

 

AUTONOMIA 
 



 

Autonomia – posição como ciência dotada de objeto, método, institutos e 
regime jurídico próprios começou com o caso Blanco. (responsabilidade 
do Estado rege-se pelo Direito Público, princípios diferentes do Código 
Civil). O direito Administrativo francês formou-se como disciplina 
normativa referida a um sujeito – a Administração (Maria Sylvia) 

 

●Assim, ultrapassado este marco inicial é certo que a autonomia do Direito 

Administrativo é reconhecida de maneira incontestada há muitos anos.  

● Desde a sua inclusão como disciplina autônoma nos cursos de Direito, 

até a constatação da existência de leis administrativas, princípios e 

institutos próprios, formando um regime jurídico peculiar, a exigir métodos 

próprios de estudo, formulação jurídica e consolidação doutrinária. 

●Surgiram assim 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 

Vejamos, resumidamente, uma exposição esquemática das várias 

expressões da AUTONOMIA do Direito Administrativo: 

 

●DIDÁTICA 

 

Inclusão como disciplina autônoma nos cursos jurídicos da França a partir de 1819; no 

Brasil, em 1856 na Faculdade de Direito em São Paulo.  

 

●LEGISLATIVA  

Existência de leis administrativas típicas, de grande importância (DL 3.365/41 - 

Desapropriações; Lei 8.666/93 - Licitações; Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos da União). 

 

●DOGMÁTICA  
Consagração de princípios próprios, cientificamente aceitos como fundamentais ao 

estudo, formulação e aplicação desse ramo do Direito. A adoção de alguns, pela 

Constituição, como normas de conduta para a Administração Pública, reafirma a sua 

base científica (art. 37, caput, CF/88). 

 

●ESTRUTURAL  

Existência de institutos próprios, de elaboração doutrinária e aplicação estudadas e 

definidas nos seus domínios (LICITAÇÕES; PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR; CONTRATOS ADMININISTRATIVOS). 

 

●DIMENSÃO ATUAL 

A Carta Magna em vigor, como se observou, inaugurou uma nova etapa no nosso 

Direito Administrativo. O reconhecimento ou a ampliação do tratamento dispensado a 

determinados direitos individuais, sociais e difusos estenderam a atuação estatal em 

várias áreas e, via de conseqüência, reforçaram a autonomia do DA:  

- direito ao acesso às informações disponíveis pelo Poder Público (Art. 5º, XXXIII) * 

regulamentado pela Lei 12.527/11; 

 - direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder (Art. 5º, XXXIV, "a");  

- direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos (Art. 5º, LV);  



 

- novas dimensões do tratamento dispensado aos direitos à saúde (Arts. 196/198);  

- ao meio ambiente (Art. 225); - à educação (Arts. 205/208); - ao consumidor (Art. 5º, 

XXXII) e outros - bem como a consagração de alguns desses direitos como verdadeiros 

postulados constitucionais, atribui amplas e novas responsabilidades ao poder público. 

Isso vem implicando no reaparelhamento administrativo e jurídico da Administração 

Pública brasileira para que ela possa desincumbir-se, com a eficiência exigida, das 

novas tarefas estatais. 

 

OBJETO E CONCEITO 

 

●Objeto O Direito Administrativo regula as relações jurídicas em 

que predominam os interesses do Estado. O Direito Administrativo, 

portanto, estuda principalmente o regime jurídico da Administração 

Pública, de seus órgãos e agentes, bem como as atividades do poder 

público na busca dos fins estatais. 

Desse modo, é pacífico o agasalhamento do Direito Administrativo 

no campo do Direito Público, ao qual pertence. 

O seu estudo, em razão direta do crescimento e da proliferação das 

formas de atuação do Estado contemporâneo, no mundo todo, é de 

indiscutível importância. 

●Conceito  Nesse contexto e diante da multiplicidade de conceitos 

de DA, merecem ser destacados dois conceitos de Direito Administrativo. 

Prof. Hely Lopes Meirelles  Direito Administrativo Brasileiro “é 

conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os 

agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e 

imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

 

Prof. José dos Santos Carvalho Filh  Direito Administrativo é o conjunto 

de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as 

relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as 

coletividades a quem deve servir. 

 

 

Com base nos citados conceitos, podemos concluir que: 

DAB  conjunto de normas e princípios que regem as relações jurídicas 

entre os órgãos e agentes do Estado, e entre este e os cidadãos, visando 

sempre resguardar o interesse público 

 

 

 

De outra parte, é importante mencionar que alguns doutrinadores ao 

conceituar direito administrativo levam em conta apenas as atividades 



 

administrativas, enquanto outros colocam relevância nos fins desejados 

pelo Estado. 

No entanto, para um conceito completo de direito administrativo 

devem ser considerados dois tipos fundamentais de relação jurídica: uma 

de caráter interno  que existe entre as pessoas administrativas e os órgãos 

que as compõe; outra de caráter externo  que se forma entre o Estado e a 

coletividade em geral. 

 

FONTES 

 

●Fontes do Direito são as formas que o revelam, ou seja, a exteriorização 

do direito. 

● O Direito Administrativo no Brasil não se encontra codificado, ou 

seja os textos administrativos não estão reunidos em um só corpo de 

lei. 

●Como ramo da ciência jurídica, o Direito Administrativo nutre-se, na sua 

formação, do mesmo conjunto de elementos formais e não formais que são 

considerados como fontes de Direito27.  

A compreensão das especificidades que no estudo do Direito 

Administrativo tornam indispensáveis certas considerações doutrinárias, 

buscaremos ao estudar cada uma dessas fontes. 

 
1- A LEI 

●A predominância absoluta das normas jurídicas legisladas pelo Estado na 

sociedade política moderna não deixa dúvidas. A Lei, como regra geral, 

abstrata e impessoal, é a principal fonte do Direito, incluindo-se neste 

contexto o Direito Administrativo. 

 

●Deve ser compreendida em sentido amplo, abrangendo desde a 

Constituição até os atos normativos mais simples (isto é – aqueles que se 

predispõe a executar as leis, como os decretos, os regulamentos, as 

instruções).  

 

●Inclui-se, portanto, as Constituições (federal e estadual), as leis 

complementares, as leis delegadas, as leis ordinárias, as medidas 

provisórias, os tratados, os regulamentos e as instruções, entre outras (como 

os atos e leis dos estados membros, dos municípios e do DF). 

 

                                                 
27 De acordo com a importância que representam no sistema, essas fontes estão dispostas em 

uma conhecida seqüência hierárquica: Lei; Doutrina; Jurisprudência; Costumes, Princípios 

Gerais do Direito, Analogia e Equidade. 
 



 

●No entanto, não é fonte do Direito Administrativo toda e qualquer lei, 

mas tão somente as que regem os órgãos, os agentes e as atividades 

públicas, ou seja: aquelas que dispõe sobre as relações que interessam ao 

Direito Administrativo. 

●As leis civis, por exemplo, não são fontes do DA, como não são fontes 

desse ramo do Direito Público as Leis penais.  

 

●Nesse ponto deve ser observado que ainda que a lei civil não seja 

considerada fonte do Direito Administrativo podem existir preceitos que 

integram esta norma e que podem ser assim classificados28.  

●Assim, podemos dizer que além da Constituição – sobretudo as regras e 

princípios administrativos nela colacionados - e os atos normativos 

primários (leis complementares, ordinárias, delegadas, e medidas 

provisórias, devem ser incluídos, secundariamente, também os atos 

normativos infralegais, expedidos pela AP, nos termos e limites das leis, os 

quais são de observância obrigatória pela própria Administração. 

 

●Como exemplo de Leis Administrativas relevantes temos: LEI 8.112/90 – 

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

ESTATUTÁRIOS. LEI 8.666/93 – NORMAS GERAIS SOBRE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; LEI 8.987/95 – 

LEI DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS; 

LEI 9.784/99 – NORMAS GERAIS APLICÁVEIS AOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS FEDERAIS; LEI 11.079/2004 – LEI GERAL DAS 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS; LEI 11.107/2005 – LEI GERAL 

DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS. 

 
2. DOUTRINA 

●A inclusão da doutrina como fonte do DA, não tem entendimento 

unânime dos autores. No entanto, adotando-se o melhor entendimento a 

não codificação do Direito Administrativo e o seu caráter de ramo novo do 

Direito Público, atribui à doutrina uma grande importância como fonte.  

A elaboração doutrinária promove a adaptação ao nosso sistema jurídico de 

conclusões hauridas no direito comparado ou constrói institutos próprios de 

vivências jurídicas decorrentes da atividade estatal.  

A doutrina atua como fonte do Direito Administrativo, principalmente: a) 

auxílio à interpretação das normas jurídicas; b) assistência aos legisladores; 

c) orientação advocatícia; d) por intermédio das conclusões que embasam 

                                                 
28 Por exemplo: os arts. 98 a 102 do Código Civil, que conceituam, classificam e regulam o uso 

dos bens públicos, além de indicarem a imprescritibilidade dos mesmos, são disposições de 

cunho administrativo e podem ser, portanto, considerados como fonte do DA. 
 
 



 

teses, estudos e pareceres, no tocante a aspectos novos ou vistos 

consensualmente. 

●Assim, a doutrina entendida como conjunto de teses, construções teóricas 

e formulações descritivas acerca do direito positivo, produzidas pelos 

estudiosos do direito, constitui fonte secundária do DA, influenciando não 

só a elaboração de novas leis como também o julgamento das lides de 

cunho administrativo. 

 
3. JURISPRUDÊNCIA 

●No Direito Administrativo, a jurisprudência exerce importante papel 

como fonte.  

● Consiste na orientação dada pelos Tribunais à solução de casos 

concretos, em importantíssima atividade interpretativa, cuja relevância na 

prática forense é evidente: os magistrados seguem, quase sempre, os 

paradigmas nas suas decisões, e os advogados procuram adaptar suas 

razões à argumentação de casos já decididos anteriormente. 

● No Brasil, assim como em outros países os julgados dos tribunais 

superiores obrigam pela força moral que encerram e só por isso são 

respeitados pelos juízes de primeiro grau e instância inferiores, 

diferentemente, vale dizer, do que ocorre no direito americano e inglês, no 

qual impera o sistema da common Law, ou seja onde a regra do precedente 

obrigatório é a principal característica e tem, portanto, força coercitiva. 

 

●Da mesma forma vale dizer que ainda que as decisões judiciais, como 

regra, não tenham aplicação geral (eficácia erga omnes), nem efeito 

vinculante, portanto, somente se imponham às partes que integraram o 

respectivo processo. 

 Ressalva (Exceção) – Existem hipóteses em que as decisões proferidas 

pelo e. STF produzem eficácia contra todos e tem efeito vinculante  nas 

ações integrantes do controle abstrato de constitucionalidade (CF, art. 102, 

§§ 1° e 2°). 
● Além disso, foi introduzida no Direito Brasileiro a figura da Súmula 

Vinculante, que poderá ser aprovada pelo STF após reiteradas decisões 

sobre a matéria (CF/88 art. 103-A, introduzido pela EC 45/2004). 

 

● É evidente que as decisões judiciais com efeitos vinculantes ou com 

eficácia erga omnes devem ser consideradas como fontes importantes do 

DA, uma vez que alteram diretamente nosso ordenamento jurídico positivo, 

estabelecendo condutas de observância obrigatória para toda a AP e para o 

Judiciário. 

● A chamada jurisprudência administrativa, por outro lado, não é 

propriamente fonte da mesma natureza da jurisprudência judiciária, pois 

não obriga o aplicador judiciário da Lei e nem o particular, embora seja 



 

procedimento corrente na Administração sua observância pelos agentes 

administrativos. 

● A reiteração das decisões administrativas, em interpretação uniforme 

feita pelos órgãos consultivos da Administração, age indiretamente como 

fonte, como tem sido observado a partir das formulações do DRH, da 

Secretaria de Administração (sucessor do DASP – departamento 

administrativo do serviço público – referentes ao pessoal da União), na área 

federal, das Súmulas de Jurisprudência Administrativa da Procuradoria-

Geral do Estado, no Estado de São Paulo. 

 

●Porém ressalta a melhor doutrina que a alteração da jurisprudência 

administrativa não atinge situações já consolidadas. As alterações 

jurisprudências valem para o futuro. Trata-se, portanto, da segurança das 

decisões já ocorridas. 

 
4. COSTUMES 

●É consabido que o costume perdeu muita influência como fonte do 

Direito, na atualidade. Isso ocorreu, também, no Direito Administrativo.  

●Todavia, o costume interpretativo, costume “secundum legem” (conforma 

a lei) e o costume “praeter legam” (completa a lei) que preenche as lacunas 

ou omissões da lei, ainda é importante fonte no Direito Administrativo29.  

 
5. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO 

 

●Os princípios assumem relevante função informativa, interpretativa no 

Direito Administrativo.  

●Constituem o norte, o roteiro, os pressupostos de onde derivam as regras 

jurídicas. 

NO caso do Direito Administrativo são os princípios da LEGALIDADE, 

DA PUBLICIDADE, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA 

CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DA INDISPONIBILIDADE 

DOS INTERESSES, BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA 

IGUALDADE, DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, etc cuja 

inobservância, é mais grave que qualquer descumprimento de norma 

jurídica 

● Esses princípios serão abordados no item 2.4 -  

 
6- ANALOGIA E EQÜIDADE 

 

                                                 
29 O que não se admite, também no Direito Administrativo, é o costume “contra legem”, ou seja, contra 

lei. 

 



 

●A Analogia e a eqüidade são permissíveis no Direito Administrativo. No 

caso da primeira, a analogia, somente não será possível invocá-la quando se 

tratar de norma que conceda vantagens ou represente restrições de direitos. 

Quanto à eqüidade “praeter legem”, ficamos com Sérgio Andréa Ferreira30, 

para quem esta exerce a função de fonte supletiva do Direito, que 

corresponde à criação da norma pelo aplicador do Direito, na hipótese de 

não haver norma ou princípio que, nem mesmo analogicamente, seja 

aplicável à espécie. Sempre que ao administrador é facultado optar pela 

solução que lhe pareça mais conveniente, ao fazer a escolha, ele está 

criando norma. 

 

PRINCÍPIOS INFORMATIVOS 
O professor José dos Santos Carvalho Filho31 ao classificar os princípios 
leva em consideração os que estão expressos na Constituição Federal no 
capítulo dedicado à Administração Pública (VII, Título III, art. 37) e que 
devem ser observados por todas as pessoas administrativas de todos os 
entes federativos, bem como os reconhecidos ou implícitos, que, apesar de 
não estarem expressos na Carta Maior, são relevantes e tão importantes 
quanto aqueles. Neste último caso, vale destacar que esses princípios são 
ordinariamente mencionados pela doutrina e jurisprudência, tendo sido 
alguns deles positivados em leis infraconstitucionais, como será adiante 
demonstrado. 
 

- Os princípios e o direito 

 

 No campo de estudos das ciências jurídicas, o Direito possui uma 

série de princípios que informam todos os seus ramos, indistintamente.  Daí 

falarmos em princípios gerais do Direito. 

Esses princípios, todos sabem, exercem importante papel na 

formulação e na aplicação do Direito, atuando de múltiplas formas na vida 

jurídica. Washington de Barros Monteiro32, lista alguns princípios gerais de 

Direito consagrados, como: 

 

a) ninguém pode transferir mais direitos do que tem;  

b) ninguém deve ser condenado sem ser ouvido; 

c) quem exercita o próprio direito não prejudica a outrem; 

d) ninguém pode invocar a própria malícia; 

e) pacto sunt servanda, isto é, os pactos devem ser observados. 

 

                                                 
30 Sérgio Andréa Ferreira, Direito Administrativo Didático, p. 65, Forense, 1981.    
31 Manual de Direito Administrativo, Ed. Atlas, São Paulo:2013, pág. 19 e 33. 
32 Washington de Barros Monteiro, Comentário ao Código Civil de 1916, Vol. I, p. 108, 1916. 



 

 A incorporação dos princípios às normas positivas ocorre 

naturalmente, quando constituem proposições basilares ao sistema ou em 

função de elaboração intelectual prospectiva, no direito comparado. 

 Celso Antônio33 ensina que o princípio é, por definição, mandamento 

nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo 

de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque 

define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a 

tônica que lhe dá sentido harmônico. 

 

PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

PRINCÍPIO – É O CONJUNTO DE HIPÓTSES QUE ALICERÇAM OU 

EMBASAM UM SISTEMA E LHE GARANTEM VALIDADE. 

  

No Direito Administrativo pátrio, o trabalho de elaboração doutrinária tem 

sido decisivo na edificação de um corpo de princípios jurídicos que 

encontram, de maneira cada vez mais ampla, agasalho nas normas de 

Direito Positivo. 

 A Constituição, como já se observou, elevou a cânones 

constitucionais vários princípios do Direito Administrativo até então 

referidos apenas na doutrina. 

 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

  

1- LEGALIDADE 

 

Significa que a atividade administrativa submete-se à lei, é serviente e 

subsumida a ela.  

 Ou seja:toda a atividade da Administração está presa aos mandamentos da lei 

e dela não se pode afastar sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. 

 

 Assim, caso a ação estatal não seja fundada em lei, ou exceda ao âmbito 

demarcado e imposto pela Lei, é injurídica e expõe-se à anulação. 

 

De onde conclui, com acerto, Hely Lopes Meirelles34, que a legalidade, como 

princípio da Administração, significa que o administrador público está, em toda sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e 

deles no se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei no 

proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize.  

                                                 
33 Celso Antônio Bandeira de Mello, Ato Administrativo e Direito dos Administrados, p. 87, RT, 1981. 
34 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo, p. 82, Malheiros Editores, 25ª edição, 2000. 



 

 Conceito/Definição por Celso Antônio Bandeira de Melo – 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. 

 Dispositivos – ART. 5°, “caput35”, 5°, inc. II36, 3737 e 84, inc. IV38 da CF/88, art. 

150,I39 

 

2 – IMPESSOALIDADE 

*Impessoal  não pertence a uma pessoa em especial 

Não há como cumprir a lei sem atender-se ao fim legal, ou seja, o fim 

público da norma. Por outro lado o exato cumprimento da lei administrativa 

pressupõe a igualdade dos administrados perante a Administração: a isonomia. 

 A isonomia, como se sabe, é o primeiro princípio elencado no artigo 5º da 

Constituição Federal, quando trata dos direitos e garantias fundamentais. O 

primado desse princípio consagrado no texto constitucional irradia-se 

naturalmente às considerações sobre a impessoalidade da atuação administrativa, 

no campo do direito em estudo 

 Resume-se na igualdade de tratamento que a AP deve dispensar aos 

administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. 

A atividade administrativa deve ser, portanto, dirigida aos cidadãos em geral, 

sem determinação de pessoa específica ou discriminação de qualquer natureza. 

 Dispositivos - A Constituição Federal refere-se à Impessoalidade nos seguintes 

dispositivos: artigo 37, II40, XXI41, parágrafo 1º42; e artigo 10043. 

                                                 
35 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 
 

36 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 
 
37 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte 

38 Compete privativamente ao Presidente da República: 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; 
 

39 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
 
40 II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
 
41 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 
 



 

 

3 - MORALIDADE  
 

 Este princípio impõe que o administrador público não dispense preceitos 

morais e éticos que devam estar presentes em sua conduta/mesmo que probidade 

administrativa. 

 De acordo com o Prof. Rafael Carvalho esse princípio “exige que a atuação 

administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria.44” 

 Assim sendo, os atos e as atividades administrativas do Administrador e da 

própria Administração devem obedecer não só a Lei, mas a própria moral, porque nem 

tudo que é legal é honesto, como afirmavam os romanos.  

A livre ação administrativa não tutelada leva naturalmente à deformação do 

direito legal. Contra isso é que insurgem os sistemas positivos e de garantias jurídicas 

individuais.  

 A moralidade é ferida quando a mesma regra alcança uns e não alcança 

outros. 

No mesmo diapasão e captando com lucidez a idéia contida no princípio, 

afirma a profª Maria Silvya Zanella Di Pietro45 que em matéria administrativa, ao se 

verificar que o comportamento da Administração ou do administrador que com ela se 

relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons 

costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de eqüidade, a 

idéia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade 

administrativa.   

Dispositivos:art. 37, parágrafos 4º46, 5º, inciso LXXIII47 e art. 85, inciso V48. 

 

 

4 - PUBLICIDADE  

 

                                                                                                                                               
42 § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 
 
43 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica 
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 
casos ou de pessoas nas dotações 
 
44 Curso de Direito Administrativo. Ed. Gen/Método, São Paulo: 2013, Pág. 28 
45 Maria Silvya Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, p. 67, Atlas, 1990.   
46 § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 
47 qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
 

48 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 
atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
V - a probidade na administração; 
 



 

O conhecimento público dos atos praticados pelo administrador é um princípio 

que a legislação ordinária já cuidava em muitos aspectos, e que agora vem estampado 

no texto constitucional, como condição necessária a sua validade jurídica. Está prescrito 

nos artigos 5º, inciso XXXIII49, e 37 da Constituição. 

 Os atos da AP devem ser amplamente divulgados entre os administrados, para que 

tenham como controlar a legitimidade da conduta dos agentes públicos 

 Assim este princípio torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros 

instrumentos celebrados pela AP direta e indireta para conhecimento, controle e 

início de seus efeitos. 

 Vale dizer que foge a esta regra os atos e atividades relacionados com a 

segurança nacional (art. 5°, XXXIII, da CF) os ligados a certas investigações, a 

exemplo dos processos disciplinares, de determinados inquéritos policiais (art. 20 

do CPP) e dos pedidos de retificação de dados (art. 5°, LXXII, b, da CF/88) 

 

 

5 - EFICIÊNCIA –  

Princípio acrescentado pela EC19/98 

 O núcleo base deste princípio é a procura de produtividade e economicidade e o que 

é mais importante, a exigência de redução de desperdício de dinheiro público, o que 

impõe, evidentemente, a execução de serviços públicos com presteza, perfeição e 

rendimento funcional 

 Tem por objetivo assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação 

às necessidades da sociedade que os custeia. 

Tem como corolárioiv a boa qualidade. 

 Integra o conceito legal de serviço público adequado – Lei 8.987, art. 6°, §150° 

Dispositivo: art. 37, caput / desdobra-se em outros preceitos da CF/88 (todos 

introduzidos pela EC 19/98) 

1°) na exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade 

pelo servidor público e a perda do cargo por servidor estável “mediante procedimento 

de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a 

ampla defesa  inc. III, art. 41, CF/88 e art. 39, § 2° 

 

Definição Alexandre Moraes apud. Alexandrino Marcelo51 : “impõe à Administração 

Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 

                                                 
49 todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado 
 
50 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.  
DO SERVIÇO ADEQUADO 

        Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato. 
        § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas. 
 

 
51 Direito Administrativo Descomplicado 17ª ed., Editora Método, São Paulo, 2009, pág. 205 



 

exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 

eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos 

critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos 

públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade 

social”. 

 

 

PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS E RECONHECIDOS 

       LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

1 - FINALIDADE 

Também implícito no artigo 37 do texto constitucional, como exigência imposta 

à administração direta, indireta ou fundacional em todos os níveis, o princípio da 

finalidade é muito importante.  

Entendido como um corolário do princípio da legalidade, este princípio 

confunde-se com a própria essência da atividade da Administração Pública, que é 

teleológica. Isto é, visa sempre a satisfação de interesses públicos. Portanto atender à 

"mens legis" (inteligência da lei) no seu cumprimento é satisfazer à finalidade legal 

contida em toda norma de direito público. 

 IMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PRATICA DE ATOS 

VOLATDOS PARA O INTERESSE PÚBLICO. 

 O afastamento da Administração Pública da finalidade de interesse público 

representa  desvio de finalidade  

O ATO PORTADOR DESTE VÍCIO É NULO, independentemente de outras 

sanções, quando cabíveis52 

 EXPRESSO NO ART. 2° DA Lei 9.784/99 

 

 

2 - MOTIVAÇÃO 

A necessidade de motivação dos atos administrativos tornou-se imperativo 

inarredável nos Estados democráticos modernos.  

No nosso sistema jurídico, embora não elencado entre os princípios do artigo 

37 da Constituição, a exigência da motivação é proclamada com unanimidade pela 

                                                 
52 LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965. 
  Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, 
nos casos de: 
...      e) desvio de finalidade. 
        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes 
normas: 
...        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.717-1965?OpenDocument


 

doutrina e acolhida pela jurisprudência em inúmeros casos. A Constituição do Estado de 

São Paulo, no seu artigo 111, fez desse entendimento regra constitucional.  

 A Melhor doutrina menciona que com a consagração do princípio da 

moralidade e a ampliação do acesso ao Judiciário pela CF/88, a regra geral é a 

obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique 

demonstrada pela exposição de motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao 

judiciário, proporcionado, inclusive, acesso ao administrado ao exercício da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

Portanto, fundamentar, motivar, explicar as razões que orientaram a decisão do 

administrador, notadamente nos atos discricionários, ao contrário do ponto de vista 

defendido por alguns autores, é requisito de legalidade dos atos administrativos. 

 EXPRESSO NO ARTs. 2°, caput e 5053 da Lei 9.784/99 / Art. 93, X, CF/88 

 

         
3 -RAZOABILIDADE  

 

 A Lei, ao conceder ao Agente Público o exercício da discricionariedade, não 

lhe reservou em absoluto, qualquer poder para agir ao gosto, ao contrário, impôs-lhe o 

encargo de agir tomando a melhor providência a satisfação do interesse público a ser 

conseguido naquele momento. 

A atuação administrativa do Estado deverá pautar-se pela racionalidade e 

ponderação.  

A ordem jurídica não reconhece eficácia legal a comportamentos 

desarrazoados e ilógicos em relação às providências exigidas.  

Assim, quando atuar discricionariamente, a Administração Pública deve atentar 

para a legalidade que o ordenamento impõe aos atos administrativos. Teleológica e 

ética, em razão de suas implicações de exemplaridade e de responsabilidade, em 

primeiro grau, pela manutenção da ordem jurídica, a atividade administrativa será legal 

enquanto for conveniente, adequada e razoável. Desse conteúdo não se divorcia o 

atendimento ao interesse público. Assim, esse princípio, como de acordo com a melhor 

doutrina, no princípio da LEGALIDADE dos atos administrativos. 

Dispositivos: Arts. 2°, caput e parágrafo único, VI54 da Lei 9.874/99 

                                                 
53 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 
        I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
        II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
        III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
        IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
        V - decidam recursos administrativos; 
        VI - decorram de reexame de ofício; 
        VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 
laudos, propostas e relatórios oficiais; 
        VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 
        § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente.... 
 
54         Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
       VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público; 
 



 

 

4 -PROPORCIONALIDADE  55 

 

Da mesma forma, serão considerados ilegais e passíveis de anulação pelo 

Judiciário, os atos administrativos praticados com excesso. No dizer de CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO56, "toda demasia, todo excesso desnecessário ao 

seu atendimento, configura uma superação do escopo normativo". A desproporção entre 

a medida administrativa adotada e a providência requerida pelo interesse público 

esbarra na ilegalidade. Daí, que o ato administrativo deverá ser RAZOÁVEL e 

PROPORCIONAL, para ser legal. 

 

Dispositivos:Arts. 2°, caput e parágrafo único, VI da Lei 9.874/99 

 

 

IMPORTANTE*** 

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade 

adequação – a medida deve possuir aptidão com os fins públicos a que visa 

concretizar. Trata-se de uma adequação entre os meios utilizados pelo legislador e os 

fins perseguidos, ambos preconizados pela Constituição; 

•necessidade ou exigibilidade - a medida deve ser indispensável, não existindo, no 

momento, nenhum outro meio menos gravoso que também possibilite atingir o objetivo 

constitucionalmente traçado; e 

•proporcionalidade em sentido estrito –ponderação entre os ônus causados pela 

medida e os resultados obtidos, aferindo-se as vantagens e desvantagens, para os bens 

jurídicos eventualmente em conflito, decorrentes da aplicação da medida. 

• 

5 – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

 A Administração Pública deve observar os princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Esse princípio regula, na esfera infraconstitucional, o cumprimento do 

disposto na CF/88, em especial no seu art. 5°, LV, que assegura “aos litigantes, em 

processo (...)administrativo”, “o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes” 

 Em todos os processos administrativos – punitivos e não punitivos – devem ser 

observados os citados princípios. 

O art. 2º57 da Lei 9.784, evidencia e garante as partes litigantes em processo 

administrativo o exercício dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. 

                                                                                                                                               
 
55 Citado por alguns doutrinadores, como “princípio da proibição de excessos” 
56 Celso Antônio Bandeira de Mello, Elementos de Direito Administrativo, p. 28, Malheiros Editores, 3ª 

edição, 1992. 
57         Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
        Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
        VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
        VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 
        IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados; 



 

 

6 – SEGURANÇA JURÍDICA (proteção a segurança) 

 

 Implícito no art. 5, caput, CF 

 Explicito Lei 9.784/99 

 O princípio da Segurança jurídica é considerado com uma das vigas mestras da 

ordem jurídica. 

De acordo com a doutrina, tem crescido a importância deste princípio, entendido 

também como o princípio da boa-fé dos administrados ou da proteção da 

confiança. Ele está profundamente ligado a exigência de maior estabilidade das 

situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de 

ilegalidade.  

 “A SEGURANÇA JURÍDICA É GERALMENTE CARACTERIZADA COMO 

UMA DAS VIGAS MESTRAR DO ESTADO DE DIREITO. É ELA, AO LADO 

DA LEGALIDADE, UM DOS SUBPRINCÍPIOS INTEGRADORES DO 

PRÓPRIO CONCEITO DE ESTADO DE DIREITO”.  

Os princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à confiança passaram a constar 

de forma expressa no art. 5458, da Lei 9.784/99. 

 Uma importante característica da Segurança Jurídica está na relativa certeza 

que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma 

específica devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída  

 

7 – INTERESSE PÚBLICO 

 

 Também chamado de princípio da supremacia do interesse público, corresponde ao 

“atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competência, salvo autorização em lei” 

 está intimamente ligado ao da finalidade. 

 a Primazia do interesse público sobre o privado é inerente a atuação estatal e 

domina-a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse 

geral. 

 No embate entre o interesse público e o privado há-de prevalecer o interesse público. 

 A aplicabilidade deste princípio não significa o total desrespeito ao interesse privado, 

já que a Administração Pública deve obediência ao direito adquirido, à coisa julgada e 

ao ato jurídico perfeito (art. 5, XXXVI). 

 

Exemplos de prerrogativas de direito público da Administração Pública, derivadas 

diretamente do princípio da supremacia do interesse público: 

a) as diversas formas de intervenção na propriedade privada, como a desapropriação 

(assegurada justa e prévia indenização); o tombamento de um imóvel de interesse 

histórico; 

                                                                                                                                               
        X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção 
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio; 
        XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 
 

 
58 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. 
 



 

b) a existência das denominadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, 

possibilitando à Administração, por exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente o 

contrato; 

 

8 -LEALDADE E BOA-FÉ   
 

A Administração Pública não pode valer-se dos privilégios e prerrogativas 

que dispõe para prejudicar os interesses do administrado.  

Muitas vezes, quando se confrontam direitos e interesses desta com os do 

particular, a Administração não hesita, pelos seus agentes, em cometer ilegalidades e 

desvio de finalidade de seus atos.  

A pretexto de atender-se ao interesse público em pauta, malferem princípios 

sagrados do ordenamento jurídico. E muitas vezes, o interesse público supostamente 

defendido revela-se um interesse público secundário que diz respeito apenas ou muito 

mais aos interesses do aparelho do Estado. Por tudo isso, cresce a importância da 

necessidade do princípio da LEALDADE E BOA -FÉ nos atos estatais. Principalmente 

nos dias atuais, onde se sabe, o poder estatal exercitado pela Administração Pública 

interfere intensamente em todas às áreas do direito do cidadão na sociedade política. 

Comentando essa necessidade, o professor FLORIVALDO DUTRA DE ARAÚJO59 é 

taxativo: “prestar contas dos fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais se assenta o 

desenvolvimento dessas funções, em cada manifestação de vontade, pelos agentes 

públicos, é, no Estado que se pretenda democrático, imperativo inarredável, seja para o 

legislador, para o juiz ou para o administrador”. 

 O princípio da boa-fé começou a ser aplicado muito antes de sua previsão do 

Direito Positivo (Lei 9.784/99 – arts. 2°60, IV e art. 4°, II). 

 

9 - CONTINUIDADE 

 

A continuidade dos serviços públicos é um princípio de Direito Administrativo 

que traz conseqüências diretas na sua aplicação.  

A sua aceitação decorre de pressuposto de que o interesse público é 

predominante e superior no ordenamento das funções estatais. Conseqüentemente, os 

serviços públicos não podem sofrer paralisação. Menciona-se sempre como efeito 

prático da adoção desse princípio: 

 

                                                 
59 Florivaldo Dutra de Araújo, Motivação e Controle do Ato Administrativo, p. 20, Del Rey Editora, 

1992. 
60         Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
        Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
        (...) 
        IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
        Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros 
previstos em ato normativo: 
      (...) 
        II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
 

 



 

** poder de utilização ou encampação, reservado à Administração de equipamentos de 

empresa inadimplente, em contrato de concessão, para assegurar a prestação de serviços 

públicos. 

 

 Esse princípio determina também o condicionamento do exercício do direito de 

greve nos serviços públicos e sua regulamentação legal específica, artigo 37, VII, de 

forma a assegurar o seu regular funcionamento. Notadamente nos serviços públicos 

considerados essenciais. 

 A lei nº 8.078/90, que instituiu o Código do Consumidor, reafirma a 

impositividade desse princípio para a Administração Pública, quando prescreve, no seu 

artigo 22, que os órgãos públicos ou as empresas do Estado são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos serviços públicos essenciais, que 

sejam contínuos.  

 

10 - AUTOTUTELA   
 

A realização do Direito é o fim precípuo do Estado.  

Via de conseqüência, a preservação da legalidade é vista como missão prioritária 

e dever indeclinável da Administração Pública. O princípio da autotutela deriva dessa 

conclusão. De tal forma que se permite à Administração corrigir os atos ilegais ou 

inconvenientes na proteção dos interesses públicos administrados.  

As súmulas 34661 e 47362 do STF, reconhecem, respectivamente, que a 

Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos e a Administração 

pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornem ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou de 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial. 

 

 

  

11 -INDISPONIBILIDADE –  

 Os bens e interesse públicos não pertencem à Administração nem a seus agentes, 

cabendo-lhes apenas geri-los, conservá-los e deles cuidar em prol da coletividade 

verdadeira titular dos direitos e interesses públicos.  

 Por essa razão, há necessidade de lei para alienar bens, outorgar concessão de serviço 

público e para tantas outras atividades a cargo dos órgãos e agentes da AP. 

Conceito Odete Medauar63: “Segundo tal princípio, é vedado à autoridade 

administrativa deixar de tomar providências ou retardar providências que são 

relevantes ao atendimento do interesse público, em virtude de qualquer outro motivo. 

Por exemplo: desatende o princípio a autoridade que deixar de apurar a 

                                                 
61 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS 

ATOS. 

 
62 A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM 

ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA 
OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A 
APRECIAÇÃO JUDICIAL. 
 
63 Direito Administrativo Moderno, 14ª ed.,Revista dos Tribunais, São Paulo, 2010, pág. 134 



 

responsabilidade por irregularidade de que tem ciência; desatende ao princípio a 

autoridade que deixar de cobrar débitos para com a Fazenda Pública”. 

 

 

12- ESPECIALIDADE 

Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos bens e interesses 

públicos. 

Se refere à ídeia de descentralização administrativa 

Quando o Estado institui pessoas jurídicas públicas – autarquias -, como forma de 

descentralizar a prestação de serviços públicos  visa  especialização de função  a 

lei que cria também define com precisão suas finalidades específicas. 

Essas pessoas jurídicas estão vinculadas aos objetivos traçados na lei, não podendo o 

administrador afastar-se dos mesmos. 

 

13- PRECAUÇÃO 

Princípio não expresso 

Tem inspirado condutas administrativas e tem origem no direito ambiental  nos casos 

de danos graves e degradação ambiental  consiste na aplicação de medidas 

preventivas que devem ser adotadas de imediato, ainda que não haja certeza científica 

absoluta sobre os efeitos das atividades humanas sobre o meio ambiente, vez que esse 

fator não pode justificar eventual procrastinação de providências protetivas. (Princípio 

15 – ECO/92). 

*Tem sido invocado também para a tutela do interesse público, ou seja, se determinada 

ação acarreta risco para a coletividade, a Administração Pública deve adotra a postura 

da precaução para evitar que eventuais danos ababem por se concretizar. 

 

INTERPRETAÇÃO  

Interpretar o Direito Administrativo é captar o sentido de suas normas, 

podendo ser de vários pontos de vista, dependendo de certas peculiaridades: 

interpretação legislativa, judicial, doutrinária, popular e administrativa- 

conforme seja seu autor 

 
                                                 
i Eminentemente – Advérbio. 

1 – No mais alto grau.  

 
ii CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, São Paulo:2013, Ed. Atlas 
iii  Fruição – Substantivo feminino. 

1- Ação ou efeito de fruir; gozo, posse, usufruto. 
iv Decorrência, dedução, conseqüência  


