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“A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à 
justiça por toda parte.” 

Martin Luther King 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo de verificar a extensão e os limites do controle 
jurisdicional sobre o ato administrativo impositivo de sanção disciplinar. A partir da 
evolução do modelo de estado, surge o Estado Constitucional e Democrático de Direito, 
responsável por introduzir no Direito Administrativo uma nova construção teórica que 
permite a releitura de institutos jurídicos. Sustenta-se que, no âmbito do Direito 
Administrativo contemporâneo, cuja finalidade precípua é a defesa do cidadão e a 
efetivação de direitos fundamentais, a discricionariedade administrativa deve ser dissociada 
do conceito de mérito administrativo e não pode ser concebida como liberdade de escolha 
do administrador público. Para tanto, analisa-se a evolução do modelo de Estado e do 
modelo jurídico que lhe oferece suporte, a fim de que se demonstre a existência de um 
direito fundamental ao controle jurisdicional sobre os atos administrativos. O estudo acerca 
do processo administrativo disciplinar, com a investigação dos princípios que compõem o 
regime jurídico disciplinar, a definição da natureza jurídica da sanção disciplinar e os 
problemas que se verificam na prática administrativa oferecem subsídios para a 
compreensão da extensão e dos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo 
disciplinar. 

 
Palavras-chave: Discricionariedade administrativa. Ato administrativo disciplinar. 
Controle Jurisdicional.  
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ABSTRACT 
 

  
This study aims to ascertain the extent and limits of jurisdictional control over the 
administrative act of imposing disciplinary action. From the evolution of the state model, 
there is the constitutional state and a democratic, responsible for ushering in a new 
Administrative Law theoretical construct that allows the reading of legal institutions. It 
argues that, under modern administrative law, whose main purpose is to protect the citizen 
and the enforcement of fundamental rights, the administrative discretion must be separated 
from the administrative concept of merit and can not be conceived as freedom of choice 
that has the administrator public. It analyzes the evolution of the state model and the model 
that offers legal support in order to demonstrate that the existence of a fundamental right to 
judicial control over administrative acts. A review on the administrative disciplinary 
proceedings, with the study of the principles that form the legal discipline, the definition of 
the legal nature of the disciplinary penalty and the problems that arise in administrative 
practice to provide additional understanding of the extent and limits of jurisdictional control 
over the administrative disciplinary action. 
 
Keywords: Administrative discretion. Administrative disciplinary act. Jurisdictional 
control. 
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Introdução 

 

A evolução do modelo estatal, que culminou na formação no Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito, fomentou a construção de um novo modelo jurídico pautado na 

centralidade da Constituição no sistema jurídico, com a invasão dos preceitos 

constitucionais sobre todos os ramos do direito; a compreensão dos princípios como 

normas jurídicas; bem como a proteção e efetivação dos direitos fundamentais, a partir da 

relevância da jurisdição constitucional. 

 

Como conseqüência da evolução, novos paradigmas são responsáveis pela concepção de 

que o Estado, ao exercer função (e não poder), cumpre-lhe o papel de atuar como prestador 

de serviço público, a fim de garantir a efetividade de direitos fundamentais do cidadão. 

 

A pesquisa que será apresentada ao longo deste trabalho consistiu na formulação do 

seguinte problema: qual a extensão do controle do ato administrativo disciplinar exercido 

pelo Poder Judiciário, tendo em vista a teoria da separação de poderes e a concepção de 

poder discricionário da Administração Pública? 

 

Como hipótese do problema proposto, que será comprovada ao longo do presente trabalho, 

tem-se que a atuação da Administração Pública, em se tratando da aplicação da sanção 

administrativa disciplinar, como decorrência do exercício de sua atividade punitiva, é 

vinculada, o que enseja um controle jurisdicional pleno sobre os atos administrativos 

disciplinares. 

 

Para tanto, alguns temas do Direito Administrativo precisaram ser revisitados, com a 

releitura de institutos clássicos ainda fundamentados sob a ótica absolutista, dentre eles a 

discricionariedade administrativa. A construção de uma nova base teórica resulta na 

formação de um Direito Administrativo contemporâneo ou neoadministrativismo, 

compreendido sob uma perspectiva garantista. 
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O estudo recente das sanções administrativas, atrelado a um passado de autoritarismo do 

Estado brasileiro, o que revela uma atuação arbitrária praticada pela Administração Pública 

sob o manto do mérito administrativo, atrelados aos problemas existentes na estrutura do 

processo administrativo disciplinar brasileiro, demonstram a importância do estudo do 

controle jurisdicional sobre os atos administrativos disciplinares. 

 

Não obstante as peculiaridades existentes nos estatutos funcionais de cada Entidade 

Federativa, não se utilizou um diploma legal específico no estudo do processo 

administrativo disciplinar, preferindo-se a abordagem na forma de teoria geral de um 

regime jurídico disciplinar. Em algumas passagens, como forma de facilitar a compreensão 

do conteúdo apresentado, certas espécies normativas foram citadas a título exemplificativo. 

 

A fim de se demonstrar a extensão do controle jurisdicional sobre os atos administrativos 

disciplinares foi adotada uma pluralidade de métodos, com ênfase na utilização do método 

dedutivo, pois a hipótese apresentada como ponto de partida do presente trabalho é testada 

a partir da compreensão dos institutos jurídicos que integram o regime disciplinar, com 

base documental, jurisprudencial e bibliográfica, de modo que possa ser, ao final, 

confirmada ou refutada. 

 

A compreensão de paradigma como um conjunto de ilustrações recorrentes e padronizadas 

de determinados institutos, a partir de uma interpretação efetivada em determinado tempo e 

lugar foi extraída das lições de Thomas S. Kuhn1. 

 

Adota-se, como modelo para a compreensão do direito, o modelo decisório. Tal modelo, 

também denominado de empírico, entende que o Direito tem a finalidade de controlar o 

comportamento humano, razão pela qual a norma jurídica é estudada como teoria para a 

decisão. 

 

                                                 
1 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
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Não obstante a atenção ao rigor científico e acadêmico que se espera de um trabalho de 

conclusão de curso de mestrado, buscou-se, paralelamente, com a presente pesquisa, 

oferecer uma contribuição de cunho prático para os operadores do Direito, com a 

apresentação de soluções para problemas que decorrem do exercício do dever disciplinar 

pela Administração Pública. 

 

A fim de evitar qualquer confusão terminológica, a expressão Administração Pública será 

aqui utilizada em seu sentido subjetivo, formal ou orgânico, compreendendo um conjunto 

de órgãos, pessoas físicas (agentes públicos) e pessoas jurídicas (entidades). Quando 

pertinente o emprego do sentido objetivo, material ou funcional de administração pública, 

serão utilizadas as seguintes expressões atividade administrativa ou função administrativa. 

 

Ademais, as expressões ato administrativo disciplinar e sanção disciplinar serão 

empregadas como sinônimos no presente trabalho. 

 

O trabalho é dividido em oito partes, que constituem o seu plano de dissertação. 

 

Inicialmente, é apresenta a evolução do modelo estatal, de modo que seja estabelecido o 

Estado de Direito como ponto de partida para a compreensão dos institutos jurídicos que 

constituem a base da presente pesquisa. 

 

Na segunda parte são apresentadas as noções gerais acerca do ato administrativo. Aloca-se 

o ato administrativo na teoria geral do ato jurídico, com o estabelecimento da finalidade a 

ser alcançada quando de sua prática pela Administração Pública. Em seguida, são feitas 

considerações acerca de seus elementos, atributos e ciclo de formação.  

 

Apenas com a exata compreensão da natureza jurídica, da estrutura e das características 

próprias dos atos administrativos em geral, torna-se possível o estudo das peculiaridades do 

ato administrativo disciplinar, com a definição do parâmetro que deve ser utilizado para o 

seu controle pelo Poder Judiciário. 
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Na terceira parte, a discricionariedade administrativa é estudada sob uma perspectiva 

clássica, não só pela importância histórica que representa, mas também pela necessidade de 

que sejam apresentados os elementos que justificam a concepção para desconstrução 

ulterior. 

 

Nesse âmbito, apresenta-se a origem e a evolução histórica da discricionariedade 

administrativa, para, em seguida, caracterizá-la como uma liberdade de escolha do 

administrador público. 

 

Na quarta parte, são apresentadas algumas tentativas de compatibilizar a noção clássica de 

discricionariedade administrativa à nova realidade jurídica, social e econômica. Revelam-

se, em verdade, como mecanismos de limitação ou redução da discricionariedade do 

administrador público, entendida ainda como liberdade de escolha. Daí se dizer que tais 

mecanismos compreendem uma ampliação horizontal do controle jurisdicional. 

 

Em continuação, demonstra-se, na quinta parte, a superação do modelo de Estado liberal, 

apresentando-se as premissas para a formação de um Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito. 

 

Como decorrência da mudança do modelo estatal, há a evolução do modelo jurídico, que 

culmina na construção das bases do neoconstitucionalismo como ordem constitucional 

vigente no Estado Constitucional Social e Democrático de Direito. 

 

Na sexta parte, a discricionariedade administrativa é estudada sob uma perspectiva pós-

moderna2, com a alocação das bases necessárias à formação do neoadministrativismo, 

compreendido como um direito defensivo do cidadão. Ao Direito Administrativo 

contemporâneo incumbe o papel de atuar como instrumento de provocação para a 

modificação do papel do Estado, a fim de que sejam efetivados direitos fundamentais e 

modificados paradigmas pautados em premissas que não possuam conexão com a realidade. 

                                                 
2 Utilizam-se as lições de Eduardo Carlos Bianca Bittar para a compreensão da pós-modernidade (BITTAR, 
Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. XI) 
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A origem e os fundamentos do controle dos atos administrativos são apresentados na sétima 

parte. Em seguida, como forma de subsidiar a comprovação da hipótese do presente 

trabalho, o controle do ato administrativo é analisado em sua evolução: de uma concepção 

clássica a uma perspectiva neoconstitucional. 

 

Na oitava e última parte, será abordado o objeto central do presente trabalho, com o estudo 

da atividade punitiva disciplinar do Estado, a partir da definição da natureza jurídica da 

sanção disciplinar; dos princípios que integram o regime-jurídico disciplinar; e dos 

problemas que se verificam na experiência jurídica do processo administrativo disciplinar, 

de modo que se demonstre a necessidade de um controle jurisdicional pleno sobre os atos 

punitivos que dele decorrem. 

 

Ao final, são feitas algumas considerações acerca de outra mudança de paradigma que deve 

ser buscada na moderna Administração Pública: da sanção ao desempenho. 
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1. Evolução do modelo de Estado: o Estado de Direito como ponto de partida 

 

A compreensão da evolução do modelo de Estado reputa-se fundamental diante da 

indissociável vinculação entre os postulados do Estado de Direito e a concepção de 

discricionariedade administrativa que será apresentada ao longo do presente trabalho.  

 

Considerado como instrumento de ordenação do Estado, pode-se dizer que o surgimento do 

Direito Administrativo está atrelado à origem do Estado, independentemente da teoria adota 

para a sua compreensão (Teoria Patriarcal, Teoria Matriarcal, Teoria do Contrato Social, 

etc).  

 

A análise da evolução do modelo de Estado que será feita no presente capítulo deve ser 

pautada na idéia de que todo poder político, para que seja considerado legítimo, deve ser 

encarado como um poder jurídico. O que se constata, como diferença entre o Estado de 

Polícia e o Estado de Direito não é a presença do Direito neste e não naquele, mas, ao 

contrário, é a concepção que se tem de Direito.3 

 

1.1. O Estado de Polícia 

 

No primeiro momento do Estado Moderno, com a vigência do Estado de Polícia e a 

concentração do poder nas mãos do monarca, como forma de promover a unidade estatal 

inexistente durante a Idade Média, a figura da autoridade predominava na relação com os 

administrados, sem que houvesse uma limitação legal em face da atuação estatal. 

 

No Estado de Polícia, adotava-se a monarquia absolutista como forma de governo que, 

dentre outras características, desprezava qualquer garantia de direitos fundamentais. O 

monarca dotava, nesse momento histórico, de um direito ilimitado para administrar. 

 

                                                 
3 Nesse sentido, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, in verbis: “lo que distingue a unos 
Estados respecto de otros, tanto en un tiempo dado como en diferentes épocas históricas, no es, pues, que 
unos reconozcan y otros aborreszcan el ideal de un Estado de Derecho, sino lo que unos y otros entienden por 
Derecho.” (ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 
administrativo. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p 441). 



 27 

O absolutismo partia de um princípio básico: a fonte do Direito é a pessoa subjetiva do rei, 

que atuava como representante de Deus na comunidade, o que permitia a sua atuação a 

partir da edição de normas gerais ou individuais.4 Os poderes divinos, caracterizados como 

fontes transcendentais da lei, justificavam todos os atos do rei. 

 

Diante da incondicionalidade legal à atividade da Administração Pública, surge, nessa fase, 

a Teoria da Irresponsabilidade do Estado, que consistia como a sua própria nomenclatura 

revela, na falta de responsabilidade que tinha o Estado sobre os atos por ele praticados. 

Assim, de acordo com essa construção teórica, eventual dano decorrente de uma conduta 

estatal não ensejava qualquer reparação, sob a justificativa de que o Estado buscava, com as 

suas atividades, o bem dos súditos. 

 

Ademais, como o Estado soberano gozava de imunidade total, não se admitia a constituição 

de direitos em face deste, devendo a obrigação de reparação recair sobre o agente público 

responsável pela prática do dano. Vigorava, portanto, a máxima de que o rei não erra (the 

king can do no wrong), pois o monarca, como afirmado, materializava-se como o 

representante de Deus na sociedade.5 

 

O traço característico dessa forma de organização social é o controle da população, que se 

efetiva, por exemplo, com a atuação de uma polícia política, correspondente a uma 

corporação policial que atende, exclusivamente, aos interesses do poder político, 

independente da observância de qualquer direito do cidadão. 

 

1.2. O Estado Liberal 

 

Como segunda fase do Estado Moderno, surge o Estado de Direito, que possui, como 

característica fundamental, a submissão da Administração Pública à lei, com a limitação do 

                                                 
4 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Navarra: 
Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 442. 
5 Como forma de mitigar a soberania do monarca durante o Estado de Polícia, foi criada a Teoria do Fisco, 
que preconizava ter o patrimônio público personalidade jurídica de direito privado, diversa, portanto, da 
personalidade do Estado, a fim de que os cofres públicos ficassem afastados do poder de império do príncipe 
e, consequentemente, sujeitos aos Tribunais. Assim, permitiu-se o controle judicial de parte dos atos da 
Administração Pública.  
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exercício do poder e a garantia de liberdades dos cidadãos. O Direito posto tinha o papel 

preponderante de garantir as liberdades individuais e se apresentava limitado por um direito 

inerente à natureza do homem (direito natural) que, por isso mesmo, não era passível de 

alteração. 

 

A expressão Estado de Direito, é utilizada, pela primeira vez, a partir da segunda metade do 

século XVIII e início do século XIX, no momento de formação da doutrina liberal e da 

ocorrência das “revoluções liberais” – a Revolução Americana6 e a Revolução Francesa7, 

que consolidaram um processo de limitação do poder do Estado frente aos indivíduos, 

oriundo na Inglaterra. 

 

Os revolucionários entendiam que as leis tinham suas fontes na própria sociedade e não em 

instâncias transcendentais, como ocorria no Antigo Regime. A lei geral, editada pelo 

Parlamento consistia na única forma de se expressar a vontade geral, determinando, por 

conseguinte, a forma de exercício do poder. 

 

Os monarcas, na qualidade de detentores do poder, que antes não se sujeitavam a qualquer 

limite, passam a ter seu arbítrio cerceado por alguns princípios, de modo que a vontade 

individual do monarca, que impunha, unilateralmente, e em termos absolutos, o 

comportamento da sociedade, fosse substituída pela vontade materializada na lei. 

 

                                                 
6 A Revolução Americana, pioneira na formulação de direitos humanos, traz os ideais constantes da 
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, escrita por Thomas Jeferson, em 1776, que 
assim dispunha: “Nós consideramos estas verdades como evidentes em si: que todos os homens são criados 
iguais; que todos são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis; que entre estes estão a vida, a 
liberdade, a busca da felicidade; que para assegurar estas liberdades, governos são instituídos entre os 
homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que sempre que alguma forma de 
governo se tornar destrutiva destes fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, pondo 
seus fundamentos em tais princípios e organizando seus poderes em tal forma que lhe pareça a mais provável 
de realizar sua segurança e felicidade.” Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$declaracao-de-
independencia-dos-estados>. Acesso em: 17 mar. 2010. 
7 A primeira cláusula da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (“os homens nascem e 
permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem se fundar na utilidade comum”) 
assemelha-se ao conteúdo da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, explicitando a 
igualdade de direito de todos. Disponível em: 
<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/declaracao.htm>. Acesso em: 17 mar. 2010.  
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Daí a existência dos seguintes pilares na concepção clássica do Estado de Direito: 

legalidade8, igualdade e separação de poderes. Nesse momento, vigorava a supremacia da 

lei ordinária no sistema de fontes, bem como a supremacia da vontade do legislador sobre a 

justiça. 

 

Poder-se-ia imaginar que o monarca passaria a ser limitado pela vontade dos integrantes de 

uma coletividade. Uma leitura nem tanto aprofundada revela, no entanto, outra realidade. A 

partir da redução de privilégios da nobreza e do clero, destaca-se, nesse momento histórico, 

como classe social, a burguesia. A idéia de limitação de poder estatal tem por objetivo 

salvaguardar os interesses da classe burguesa. A liberdade, desta forma, não estava atrelada 

ao bem-estar social, mas, ao contrário, era caracterizada sob o enfoque individualista. 

 

Em resumo: a vontade materializada na lei não correspondia aos anseios dos integrantes de 

uma coletividade, como decorrência da formação de uma vontade geral, mas, apenas, de 

uma determinada classe social, qual seja, a burguesia.  

 

Nesse sentido, Norberto Bobbio dispõe que o processo de formação do Estado Liberal 

caracterizou-se pelo fato de várias exigências da burguesia, como classe social em 

ascensão, terem sido acolhidas, com objetivo de delimitar o poder tradicional que se 

encontrava nas mãos do soberano durante o Estado de Polícia.9 

 

Nesse contexto, a primeira fase do Estado de Direito, sob a influência dos ideais liberais de 

inspiração iluminista, tem como característica marcante a proteção da liberdade e da 

propriedade individuais. 

 

                                                 
8 A importância adquirida pelo princípio da legalidade é revelada nos artigos 5º e 7º da Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão, de 1789, nos seguintes termos: Art. 5º: “A lei não proíbe senão as ações nocivas à 
sociedade. Tudo o que não é vedado pela lei não pode ser impedido e ninguém pode ser forçado a fazer o que 
ela não ordena”. Art. 7º: “Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e 
de acordo com as formas por estas prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar 
ordens arbitrárias serão castigados; porém todo cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer 
imediatamente, caso contrário, torna-se culpado de resistência.” 
9 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 
135. 
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No Estado Liberal, cabia ao juiz declarar, mecanicamente, o direito, mediante a adoção de 

um mecanismo literal de aplicação da lei, sem a utilização de qualquer instrumento 

hermenêutico. Utilizavam-se, exclusivamente, instrumentos da lógica dedutiva, sem que 

houvesse a incidência de qualquer impressão ou valoração pessoal.  

 

O papel do juiz, no entanto, não precisava ser diferente, pois, no Estado Liberal, a atuação 

caberia, essencialmente, ao legislador. A partir da edição de normas gerais e abstratas, a 

liberdade e a igualdade entre os integrantes de uma sociedade era, em tese, garantida, 

evitando-se uma intervenção do Estado na vida social e econômica. 

 

Embora a origem do Direito Administrativo esteja umbilicalmente ligada à noção de 

Estado, vez que este necessita de regras para a sua ordenação, a origem didática do Direito 

Administrativo, ocorre exatamente no momento histórico de evolução de modelo do 

Estado, como decorrência das manifestações jurídicas da Revolução Francesa que 

preconizavam a limitação do poder absoluto do monarca. 

 

A partir desse momento, a Administração, que corresponde a uma construção abstrata do 

Direito, terá a sua organização (estrutura) e atuação (desempenho de atividades e 

finalidades) regradas pela legalidade. O princípio da legalidade, portanto, além de definir a 

posição jurídica da Administração Pública, ordena o seu modo de atuar. 

 

A submissão da Administração Pública à lei constitui uma das mudanças mais 

significativas para o Direito Administrativo. Para Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-

Ramón Fernández, a legalidade, nesse estágio, compreende uma legalidade objetiva, razão 

pela qual a Administração não representa,  

 

“una emanación personal de un soberano y actúa sometida necesariamente a la 
legalidad, la cual, a su vez, es una legalidad objetiva, que se sobrepone a la 
Administración y no un mero instrumento ocasional y relativo de la misma, y 
por ello también tal legalidad puede ser invocada por los particulares mediante 
un sistema de acciones, expresión del princípio de libertad que la Revolución 
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instaura, y que revela como dicha legalidad viene a descomponerse en 
verdaderos derechos subjetivos”.10 

 

Ressalta-se que a expressão Estado de Direito apresenta duas acepções. 

 

Num sentido lato ou formal, o Estado de Direito designa qualquer ordenamento em que os 

poderes públicos são conferidos pela lei, sendo exercido com as formas e procedimentos 

estabelecidos legalmente. Compreende-se, nesta expressão, os ordenamentos jurídicos 

considerados anti-liberais, posto que constituídos conforme a lei.  

 

Num sentido forte ou substancial, a expressão Estado de Direito designa os ordenamentos 

que, em relação ao seu conteúdo, estão sujeitos à lei. Não basta que tais ordenamentos 

sejam constituídos conforme a lei, com a obediência das formas previstas no ordenamento, 

mas que estejam vinculados ou limitados pela lei (a exemplo de normas constitucionais que 

estabelecem a divisão de poderes ou que tratam dos direitos fundamentais).  

 

Cada significado da expressão Estado de Direito se refere, em verdade, a modelos 

normativos distintos: o sentido formal representa um modelo juspositivista do Estado 

Legislativo do Direito, também denominado Estado legal, enquanto o sentido substancial 

representa um modelo neo-juspositivista do Estado Constitucional do Direito, também 

denominado de Estado Constitucional11. 

 

Consoante averbou, oportunamente, Ingo Wolfgang Sarlet, a materialidade do Estado de 

Direito, além da garantia de formas e procedimentos próprios da organização do poder e da 

definição de competências estatais, encontram-se reconhecidos, paralelamente, certos 

valores, direitos e liberdades fundamentais, de modo que, atrelado à noção de Estado de 

                                                 
10 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 444. 
11 Luigi Ferrajoli ressalta que a expressão “Estado de Direito em sentido forte” não é sinônima de “Estado 
constitucional de Direito”, pois esta expressão é própria das constituições rígidas, que possui, como uma das 
características marcantes, o controle de constitucionalidade das leis. É possível, verificar-se, por exemplo, a 
existência de um “Estado de Direito em sentido forte”, na constituição inglesa, que não está sujeita a um 
controle de constitucionalidade. (FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: 
CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 14). 
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Direito, encontra-se vinculada a idéia de legitimidade da ordem constitucional.12 Em 

resumo, tem-se que a concepção de Estado de Direito material, pressupõe a aplicação da 

justiça da ordem jurídico-positiva. 

 

Enquanto no Estado de Polícia o Direito era encarado como um conjunto de direitos 

subjetivos que tinha o monarca, no Estado de Direito, o Direito, pelo menos em sua 

primeira fase (Estado Liberal) compreendia a noção de legalidade. 

 

No Estado de Direito, a atenção estatal deixa de estar focada, exclusivamente, no 

atendimento de um interesse egoístico do monarca e passa a assinalar uma preocupação 

com o indivíduo, que deve constituir o ponto de partida para a atuação do Estado. Precisas 

as lições de Noberto Bobbio, quando dispõe que há uma verdadeira reviravolta, a partir do 

Estado de Direito, no sentido de que o ponto de vista do príncipe passa a ser substituído 

pelo ponto de vista do cidadão.13 

 

No Estado Liberal, acentua-se a separação entre os poderes do Estado, que devem ser 

exercidos por órgãos distintos. Evita-se a concentração de poder com o chefe do Poder 

Executivo como forma de impedir a prática de atos arbitrários.  

 

A separação dos poderes reputa-se fundamental para a estruturação e organização política 

de um Estado, de modo que não haja um abuso no exercício do poder próprio de sua 

concentração. Há, com a separação, o exercício de determinada função por um órgão 

específico, permitindo-se que haja, entre eles, uma relação de independência e de controle 

mútuo denominado checks and balances ou pesos e contrapesos. 

 

Por separação de poderes, portanto, deve ser compreendida a divisão de poder dentre 

órgãos distintos, compreendendo a separação vertical das principais funções estatais 

                                                 
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 59. 
13 Para Norberto Bobbio, no “Estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No 
Estado absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de direito, o 
indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O Estado de direito 
é o Estado dos cidadãos.” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 58). 
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perante os órgãos situados no ápice da estrutura organizacional do Estado, bem como a 

separação horizontal operada dentre os órgãos centrais e periféricos.14 

 

A Constituição Federal de 1988, mantendo-se a tradição inaugurada com a Constituição de 

1891, previu a separação de poderes na forma tripartita em seu art. 2º, que assim dispõe: 

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”.15 

 

O princípio da separação de poderes, no entanto, tem sido utilizado, ainda hoje, como 

fundamento para a construção e manutenção de uma concepção clássica de 

discricionariedade administrativa, o que resulta na impossibilidade, pelo menos em parte, 

de seu controle jurisdicional. 

 

Para a redefinição do conceito de discricionariedade administrativa o que importará na 

apresentação de novos parâmetros para a extensão de seu controle pelo Poder Judiciário, 

importante a compreensão da natureza jurídica e sua estrutura, do ciclo de formação e dos 

atributos dos atos administrativos. É o que se analisará no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 
136. 
15 A Constituição de 1824 – Constituição do Império – adotava a divisão quadripartita: Poder Legislativo, 
Poder Executivo, Poder Judicial e Poder Moderador, cabendo a este último, velar pela harmonia dos demais 
poderes. 
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2. Atos e Atividades da Administração 

 

No presente capítulo, serão apresentadas noções gerais acerca do ato administrativo 

referentes à sua natureza jurídica, estrutura, ciclo de formação, ciclo de formação e efeitos. 

Esse panorama geral faz-se necessário, a fim de que, apresentadas as premissas básicas para 

a compreensão do ato administrativo, seja possível verificar as condições para o seu 

controle, o que pode resultar na sua extinção. 

 

A expressão atos administrativos tem origem no sistema contencioso administrativo, 

atrelado à idéia de que estaria isento do controle jurisdicional16, como forma de resguardar 

uma situação de privilégio para a Administração Pública. Para Vasco Manuel Pascoal Dias 

Pereira da Silva, “o entendimento da actuação autoritária da Administração como realidade 

central do Direito Administrativo vai-se igualmente espelhar numa teoria do contencioso 

administrativo que faz do acto administrativo o seu único protagonista.”17 

 

A evolução do modelo de Estado, que resulta no advento do Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito, como será demonstrado no capítulo 5 do presente trabalho, exige 

uma nova postura da Administração Pública prestadora, a fim de que sejam efetivados 

direitos dos cidadãos. 

 

Por esta razão, outras formas de atuação são exigidas da Administração Pública, de modo 

que não esteja restrita às manifestações unilaterais de vontade. Da mesma maneira, uma aso 

atos administrativos, atribui-se nova função. Se antes eram utilizados com o objetivo de 

determinar, de forma autoritária, o comportamento a ser cumprido pelo particular, agora, 

muito além disso, exige-se a satisfação de interesses públicos a partir da satisfação dos 

interesses dos integrantes de uma coletividade. 

 

 

                                                 
16 A origem e evolução do sistema contencioso administrativo serão apresentadas no capítulo 7 do presente 
trabalho. 
17 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato administrativo perdido. Coimbra: 
Almedina, 1996, p. 46. 
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Pelo fato da expressão atos administrativos trazer consigo as características próprias de sua 

origem, poderia se propor, em uma perspectiva atual, a sua substituição pela expressão 

atividades da Administração Pública. No presente trabalho, no entanto, diante de sua 

consagração no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, será mantida a expressão atos 

administrativos. 

 

2.1. Alocação do ato administrativo na teoria geral do ato jurídico 

 

Os atos administrativos correspondem a uma manifestação de vontade da Administração 

Pública, que é expressa de maneira direta, concreta e imediata. Essas características do ato 

administrativo diferenciam-no da atividade jurisdicional (cujo exercício ocorre de forma 

indireta18), da atividade legislativa (caracterizada, como regra, por uma atuação abstrata) e 

da atividade social do Estado (cuja atuação é mediata). 

 

Três pontos fundamentais compõem o conceito de ato administrativo: a) agentes: a vontade 

deve emanar de agentes da Administração Pública ou dotados de prerrogativas desta; b) 

objeto: o ato administrativo é voltado à produção de efeitos jurídicos com fim público; c) 

regime jurídico: essa categoria de ato deve ser regida, basicamente, pelo direito público.  

 

Com a finalidade instrumental no tratamento do tema, apresenta-se uma definição de ato 

administrativo19, a partir da conjugação dos aspectos acima referidos. Desse modo, o ato 

administrativo pode ser conceituado como a manifestação de vontade administrativa, 

materializada por agentes da Administração Pública ou de agentes dotados de prerrogativas 

                                                 
18 Ademais, o ato administrativo carece de definitividade, faltando-lhe o caráter de decisão final – the final 
enforcing power – próprio dos atos jurisdicionais. 
19 A depender do critério utilizado, diferentes conceitos de ato administrativo podem ser propostos. José 
Cretella Júnior, por exemplo, em trabalho específico sobre o controle do ato administrativo, enaltece a parcela 
de poder que tem o agente, dispondo que “ato administrativo é a manifestação de vontade do Estado, por seus 
representantes, no exercício regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração de 
poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer, modificar, resguardar ou 
extinguir soluções jurídicas subjetivas, em matéria administrativa.” (CRETELLA JÚNIOR, José. Controle 
jurisdicional do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 113). 
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públicas20, que, de acordo com um regime composto de normas de direito público, vise à 

produção de efeitos jurídicos direcionados ao alcance da finalidade pública.21 

 

Pelas partes integrantes do conceito de ato administrativo, verifica-se que nem toda 

manifestação de vontade da Administração Pública corresponde a um ato administrativo. 

Daí a distinção conceitual entre atos administrativos e atos da Administração. Esta 

expressão abrangeria toda atividade administrativa22, compreendendo, além dos atos 

administrativos, os atos políticos, os atos privados praticados pela Administração Pública 

(atos de gestão), os atos materiais (fatos administrativos) e os atos bilaterais (contratos 

administrativos).23  

 

O ato administrativo consiste no instrumento de atuação da Administração Pública para o 

cumprimento de seu desiderato: exercício de função administrativa e alcance da finalidade 

pública. 

 

Para o alcance da finalidade pública que se almeja, o ato administrativo visa à produção de 

efeitos jurídicos. Não se concebe que a prática de atos administrativos não tenha por 

objetivo modificar o mundo jurídico. Ressalta-se que o ato administrativo é praticado, a fim 

de que, potencialmente, produza efeitos jurídicos, pois estes podem não advir no caso 

concreto. Cita-se, a título ilustrativo, a edição de ato administrativo concessivo de férias em 

determinada data, com termo a quo do gozo ferial 30 (trinta) dias após a concessão, cujo 

servidor destinatário da prática do ato venha a falecer nesse transcurso de tempo. 

 

Feitas essas considerações iniciais acerca do ato administrativo, cabe apontar que o ato 

jurídico, corresponde a uma espécie de fato jurídico. Fato é todo acontecimento decorrente 

da natureza ou da força humana. O fato torna-se jurídico quando tal acontecimento dota de 

                                                 
20 A exemplo dos particulares em colaboração com a Administração Pública e dos delegatários de serviços 
públicos. 
21 Apresenta-se, nesse ponto, um conceito de ato administrativo em sentido estrito, correspondente aos atos 
unilaterais concretos que são expedidos no exercício da função administrativa.  
22 Ato administrativo em sentido amplo. 
23 Uma nota crítica se impõe: não há de prevalecer esta classificação, pois, pelo conceito apresentado, existem 
manifestações de vontade que não emanam da Administração Pública, mas que integram a figura do ato 
administrativo. 
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alguma relevância para o mundo jurídico, a fim de que se produza algum efeito relacionado 

à incidência das normas que integram o ordenamento jurídico.24 

 

Quando o fato jurídico decorre de um acontecimento da natureza, recebe o nome de fato 

jurídico em sentido estrito. Ao contrário, quando o fato, importante para o direito, tem 

origem na força humana, é classificado como ato jurídico.25 

 

Para Pontes de Miranda, o ato jurídico é aquele de que dimana agora, mais tarde, talvez, 

condicionalmente, um dia ou talvez nunca dimane efeitos jurídicos.26 A finalidade do ato 

jurídico, desta forma, é a produção de efeitos jurídicos, mesmo que não ocorram no mundo 

dos fatos. 

 

Diante do objetivo comum entre o ato administrativo e o ato jurídico – a potencialidade na 

produção de efeitos jurídicos – é correta a alocação do estudo do ato administrativo no 

âmbito da teoria geral do ato jurídico. Tem-se, pois, uma relação de gênero e espécie: a 

natureza jurídica do ato administrativo é a de ato jurídico. 

 

Em sentido contrário, Seabra Fagundes, para quem os atos administrativos podem ser atos 

jurídicos (com efeito jurídico) ou não (sem efeito jurídico). O Autor cita, a título ilustrativo, 

o exemplo dos atos administrativos meramente declaratórios, cujos efeitos ficam 

dependentes da prática de atos ulteriores.27 

 

Diferencia-se o ato administrativo do silêncio administrativo. Este corresponde a uma 

situação fática caracterizada pela ausência de manifestação administrativa. É o que ocorre, 

                                                 
24 Carlos Ari Sundfeld, dispondo acerca da diferença entre fato jurídico e ato jurídico ressalta que este “é 
sempre uma norma. Daí cogitar-se de sua validade ou invalidade, isto é, de sua conformidade ou 
desconformidade com o ordenamento jurídico dominante. Em relação aos fatos esta cogitação não se põe; o 
que se questiona é se são ou não jurídicos, é dizer, se correspondem ou não concretamente à hipótese descrita 
em lei [...]. Um acontecimento só será fato jurídico na medida em que corresponda à hipótese de uma norma, 
isto é, a juridicidade de um fato é outorgada pela norma.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Ato administrativo 
inválido. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p.15). 
25 Vide, nesse sentido, o art. 7º da Lei nº 11.417, de 2006, que regulamentou o art. 103-A da Constituição 
Federal. 
26 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo I, Parte Geral, p. 17. 
27 FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 41. 
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por exemplo, quando determinado servidor público protocola pedido administrativo para a 

revisão de cálculo de determinada vantagem pecuniária, o que resulta na instauração de um 

processo administrativo, sendo que a Administração Pública não se pronuncia, seja 

deferindo ou indeferindo o pleito. 

 

Como decorrência do silêncio administrativo pode advir a produção de efeitos jurídicos. 

Duas circunstâncias podem ocorrer. A primeira delas ocorre quando a própria lei indica 

quais são os efeitos que deverão ser produzidos, podendo resultar na anuência tácita (regra 

do Direito Privado, consubstanciada no art. 111 do Código Civil brasileiro: “o silêncio 

importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa.”) ou na denegação do pleito. 

 

O mais comum, no entanto, é que a lei não trate dos efeitos jurídicos decorrentes da falta de 

manifestação administrativa. Assim, o silêncio estará caracterizado pela ausência de 

manifestação no prazo fixado em lei28 ou pela demora excessiva diante do transcurso 

desarrazoado de tempo29, tendo em vista a matéria. 

 

Diante do silêncio administrativo, afigura-se possível que o interessado exerça o seu direito 

de petição ainda no âmbito administrativo ou formule pedido ao Poder Judiciário, a fim de 

que a omissão seja suprida.  

 

Questiona-se, nesse ponto: qual a natureza jurídica do silêncio administrativo? É a de ato 

administrativo? A resposta negativa à segunda pergunta se impõe. A ausência de 

manifestação de vontade da Administração Pública impede a definição do silêncio 

administrativo como ato administrativo. O silêncio ocorrido no âmbito da Administração 

Pública, portanto, tem natureza jurídica de fato jurídico.Assim, mesmo com a possibilidade 

                                                 
28 A Lei Complementar Estadual nº 33, de 1996, que institui o institui o Código de Organização e de 
Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe, traz a seguinte redação no art. 140, caput.: “o 
procedimento administrativo deverá estar concluído em até 120 (cento e vinte) dias da sua instauração, salvo 
disposição de lei em contrário ou imposição de circunstâncias excepcionais.” 
29 Alguns parâmetros podem ser utilizados no caso concreto, para que se constate um transcurso de tempo 
desarrazoado: a complexidade da matéria sob análise, o ineditismo do tema e o prazo médio de análise em 
casos similares. 
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de produção de efeitos jurídicos, o silêncio administrativo não é classificado como ato 

administrativo. 

 

2.2. Elementos do ato administrativo 

 

Como espécie de ato jurídico que é, diante da potencialidade na produção de efeitos 

jurídicos, o ato administrativo exige a presença de alguns elementos ou requisitos para a 

sua existência e, como consequência, de sua perfeição, validade, eficácia e exeqüibilidade. 

Daí dizer-se que o ato administrativo possui uma estrutura que é formada pela junção de 

elementos essenciais, sem os quais não existiria. 

 

São cinco os elementos ou requisitos do ato administrativo: competência30, finalidade, 

forma, motivo e objeto.31 

 

Vale ressaltar que a classificação dos elementos que compõe a estrutura dos atos 

administrativos não é uníssona. Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, distingue 

os elementos ou requisitos, como realidades intrínsecas ao ato administrativo, dos 

pressupostos, nos seguintes termos: a) Elementos: forma e conteúdo: disposição jurídica 

expressa pelo ato; b) Pressupostos – b.1) Pressupostos de existência: objeto e pertinência do 

ato ao exercício da função administrativa; e b.2) Pressupostos de validade: pressuposto 

subjetivo (sujeito), pressupostos objetivos (motivo e requisitos procedimentais), 

pressuposto teleológico (finalidade), pressuposto lógico (causa) e pressuposto formalístico 

(formalização).32 

 

a) Competência: 

 

                                                 
30 Seabra Fagundes refere-se ao elemento competência como manifestação da vontade, que corresponde ao 
impulso gerador do ato. (FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 31). 
31 O art. 2º da Lei nº 4.717, de 1965, que regula a ação popular, traz a seguinte redação: “são nulos os aos 
lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício 
de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade.” 
32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 393-411. 
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A competência consiste no poder atribuído pela lei ao agente da Administração para o 

desempenho de suas atribuições. Embora a competência apresente, como características, a 

irrenunciabilidade (não se abdica, por vontade própria da competência outorgada por lei)33, 

a inderrogabilidade (não há transferência de competência por simples vontade das partes 

envolvidas na relação jurídica) e a improrrogabilidade (em não havendo alteração 

legislativa, um órgão público incompetente não pode vir a se tornar competente), a 

competência é passível de delegação e avocação. 

 

Delegação e avocação de competência correspondem a uma modificação originária de 

competência, caso haja permissivo legal, a fim atender o interesse público (razões de índole 

técnica ou territorial, por exemplo). A delegação consiste na transferência de competência, 

enquanto que a avocação é a atração de competência. Utilizando-se como parâmetro a Lei 

nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal, além da 

diferença conceitual, tem-se que a delegação, ao contrário da avocação, pode ocorrer entre 

órgãos que não sejam hierarquicamente subordinados.34 

 

Ressalta-se, por fim, que, uma vez efetivada a competência, a autoridade administrativa 

delegante não mais fica responsável pela prática do ato. É o que se depreende da Súmula nº 

510 do Supremo Tribunal Federal, que traz a seguinte redação: “praticado o ato por 

autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança 

ou medida judicial.”35 

 

b) Finalidade: 

 

A finalidade é o elemento que impõe à Administração Pública o atendimento do interesse 

público no exercício da atividade administrativa. A finalidade corresponde ao elemento 

mediato, próprio de todos os atos administrativos. 

 

                                                 
33 Art. 11 da Lei nº 9.784, de 1999. 
34 Arts. 12 e 15 da Lei nº 9.784, de 1999. 
35 BRASIL, STF, Tribunal Pleno, Súmula 510, DJ de 10/12/1969. 
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Cabe, aqui, uma diferença que será tratada de maneira mais aprofundada no capítulo 4 do 

presente trabalho: a atuação contrária ao ordenamento jurídico constitui o abuso de poder, 

do qual são espécies o excesso de poder (vício do elemento competência) e desvio de poder 

(vício do elemento finalidade). 

 

c) Forma: 

 

A forma é a maneira pela qual se exterioriza o ato administrativo. A forma é, em regra, 

escrita, sendo possível, no entanto, que a manifestação de vontade da Administração 

Pública, ocorra de outras maneiras (apito do guarda de trânsito, por exemplo). 

 

Vale ressaltar que, para parte da doutrina36, forma não se confunde com formalização. Esta 

se refere à solenidade específica para a prática de determinados atos administrativos. 

Aponta-se, a título exemplificativo, a nomeação de um servidor público: a forma será 

escrita, mas a formalização consistirá na edição de uma espécie de ato administrativo 

denominado decreto. 

 

d) Motivo: 

 

Os motivos correspondem às razões que levaram à prática do ato administrativo. São, 

portanto, os fundamentos de fato e de direito que justificam a prática do ato administrativo. 

O motivo, como elemento do ato administrativo, não se confunde com a motivação, 

caracterizada pela exteriorização dos motivos existentes, o que permite e facilita o controle 

do ato administrativo. 

 

A motivação, em regra, é obrigatória, seja para os atos discricionários, seja para os atos 

vinculados. Ressalta-se que a falta de motivação, quando obrigatória, consiste em vício do 

elemento forma. 

 

                                                 
36 A exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem a formalização “é um modo específico de 
apresentação da forma.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 404). 
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Como será demonstrado no capítulo 4 do presente trabalho, quando o administrador público 

exterioriza os motivos do ato administrativos, a sua conduta estará vinculada às 

circunstâncias de fato e de direito que justificaram a sua prática. É a teoria dos motivos 

determinantes. 

 

e) Objeto: 

 

O objeto é o efeito direto produzido pelo ato administrativo, correspondendo à modificação 

no mundo jurídico que o ato administrativo opera. Constitui elemento imediato do ato 

administrativo, ao contrário da finalidade, que, como visto, corresponde ao elemento 

mediato, existente em todos os atos administrativos. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta uma diferença entre conteúdo e objeto. Para o 

Autor, conteúdo do ato administrativo corresponde àquilo que o ato dispõe, que revela a 

modificação no mundo jurídico que o ato visa praticar. Já objeto é a pessoa ou coisa sobre a 

qual recai o ato administrativo.37 

 

Tanto a finalidade quanto o objeto, enquanto elementos do ato administrativo, referem-se à 

teologia do ato administrativo. Ocorre que, enquanto a finalidade corresponde à busca pelo 

interesse público, própria de qualquer ato administrativo (fim mediato) e, portanto, 

invariável, o objeto representa o resultado prático que a Administração Pública almeja 

alcançar com a sua prática (fim imediato). 

 

2.3. Ciclo de formação e produção de efeitos do ato administrativo: existência, 

perfeição, validade, eficácia e exequibilidade 

 

A formação de um ato administrativo obedece a uma sucessão de etapas que devem ser 

cumpridas. Apenas com o cumprimento dessas etapas, será possível conceber a existência 

de um ato administrativo. 

                                                 
37 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 393-394. 
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a) Perfeição: 

 

A perfeição de um ato administrativo ocorre quando se encerra o seu ciclo de formação. A 

perfeição do ato administrativo se dá, como regra, com a publicação38 do ato em Diário 

Oficial.39 

 

Antônio Carlos Cintra do Amaral salienta que a perfeição de um ato administrativo se 

refere ao reconhecimento social da declaração estatal, razão pela qual não se concebe 

classificar um ato administrativo como perfeito. Pela mesma razão, segundo o Autor, não é 

possível conceber a existência de um ato administrativo se não houver uma declaração 

estatal socialmente reconhecível.40 

 

Entende-se que a existência de um ato administrativo ocorrerá no momento de sua 

perfeição. A qualificação de um ato administrativo como perfeito, que revela o exato 

momento em que o seu ciclo de formação se encerra, é condição necessária ao exame da 

validade ou invalidade do ato administrativo. 

 

b) Validade: 

 

Pela importância da validade para o objeto do presente trabalho, bem como da relação de 

gênero e espécie que se apresenta entre ato administrativo e ato jurídico, essa característica 

do ato administrativo merece considerações mais detalhadas. Por esta razão, apresentam-se 

                                                 
38 O STF julgou inconstitucional cláusula legal que determinava que os comunicados oficiais constassem os 
custos da publicidade veiculada, com fundamento na ofensa da proporcionaldade, razoabilidade e 
economicidade, tendo-se em vista o exagero dos objetivos visados. (BRASIL, STF, ADI 2472/RS, Rel. Min. 
Maurício Correa, Tribunal Pleno, DJ de 09/03/2007). 
39 O STF tem entendido que a publicação em boletim interno é suficiente para o atendimento do princípio 
constitucional da publicidade: “Constitucional. Administrativo. Servidora aposentada como taquígrafa na 
Câmara dos Deputados. Resolução - 43/93 - que criou funções comissionadas. Pretende extensão do 
benefício. Negado seguimento ao 'mandamus' por incidir a decadência. Agrava para alegar ausência de 
publicidade do ato administrativo, a partir da qual se procederia a contagem do prazo decadencial. Boletim 
interno - dotado de publicidade no âmbito da instituição. Agravo regimental improvido.” (BRASIL, STF, MS 
22903 AgR / DF, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/10/2002). 
40 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Extinção do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1978, p. 29. 
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as concepções de dois autores acerca da validade da norma jurídica: Alf Ross41 e Tércio 

Sampaio Ferraz Jr.42 

 

b.1) O conceito de validade da norma jurídica para Alf Ross: 

 

Para Alf Ross, norma vigente é aquela capaz de servir como esquema interpretativo de um 

conjunto de ações sociais.43 Tais ações sociais (fenômenos jurídicos) são as ações humanas 

regulamentadas pelas normas jurídicas. Como a norma jurídica é o instrumento que 

regulamenta o exercício da força ordenado pelos tribunais, tem-se que os fenômenos 

jurídicos que constituem a contrapartida das normas são as decisões dos próprios tribunais. 

 

Há uma idéia de ciclo em que: a) a norma será vigente se corresponder a uma ação social 

(fenômeno jurídico); b) os fenômenos jurídicos constituem as ações humanas que são 

regulamentadas pelas normas (o fenômeno jurídico constitui a contrapartida da norma); c) 

as normas jurídicas regulamentam o exercício ordenado da força pelos tribunais; d) os 

fenômenos jurídicos são as decisões dos tribunais. 

 

Nesse ponto, percebe-se a aproximação do Autor ao modelo decisório de norma jurídica, no 

sentido de que a “efetividade que condiciona a vigência das normas só pode, portanto, ser 

buscada na aplicação judicial do direito, não o podendo no direito em ação entre os 

indivíduos particulares”.44 

 

Tércio Sampaio traz a seguinte interpretação acerca da validade das normas jurídicas em 

Alf Ross: 

 

“Alf Ross (1970), por exemplo, entende que a validade das normas jurídicas está 
relacionada com o comportamento da autoridade aplicadora (Ross fala, 
genericamente, nos tribunais). Validade é pois um conceito relacional que 
manifesta a experiência social de uma conduta como obrigatória: dizer que uma 
norma vale é dizer que ela é aplicada pelos tribunais com a consciência de sua 

                                                 
41 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Trad.: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007. 
42 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
43 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Trad.: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 59. 
44 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Trad.: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 60. 
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obrigatoriedade. Pode-se dizer, num certo sentido, que Ross tem uma concepção 
semântica de validade: a norma é um signo que prescreve uma realidade 
comportamental e sua validade se verifica por uma relação signo/objeto, 
norma/comportamento de aplicação por parte dos tribunais.”45 

 

A ciência do direito deve ser reconhecida como uma ciência social empírica: as proposições 

acerca do direito vigente devem ser interpretadas como proposições que se referem a fatos 

sociais (entendendo-se como fatos sociais as ações dos tribunais sob certas condições). 

Nesse ponto, dois aspectos se destacam: 

 

a) Os enunciados que se referem ao direito vigente da atualidade devem ser entendidos 

como enunciados relativos a decisões futuras hipotéticas submetidas a certas condições: 

isso é possível porque, a partir de uma observação pretérita, tendo em vista o atual estado 

do direito (sem modificação), chega-se à conclusão de que tal regra será aplicada pelos 

tribunais. 

 

b) Quando se diz que uma regra do direito vigente é aplicada, a “‘aplicação’ na prática 

jurídica só pode significar que nas decisões nas quais se supõe existirem os fatos 

condicionantes de tal regra, esta forma parte essencial do raciocinar que funda a sentença e 

que, portanto, a regra em questão constitui um dos fatores decisivos que determinam a 

conclusão a que chega o tribunal.”46 

 

Considerando-se as noções apresentadas pelo Autor acerca de vigência e validade da norma 

jurídica, bem como diante do modelo decisório adotado, formula-se a seguinte indagação: 

qual a relação que existe entre os argumentos e a sentença? 

 

Para a corrente tradicional a decisão é um silogismo, ou seja, uma argumentação lógica 

perfeita, em que determinadas premissas (fatores ideológicos-jurídicos) levam, 

necessariamente, a uma dada conclusão. O mesmo ocorre na sentença: os argumentos 

levam ao juiz, necessariamente, a julgar de determinada maneira (parte dispositiva da 

                                                 
45 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 181. 
46 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Trad.: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 67. 
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sentença), ou seja, a parte dispositiva seria um conseqüente necessário dos argumentos 

anteriormente analisados. 

 

Por outro lado, pode-se conceber que o juiz decide com base em uma intuição emocional e 

com base em propósitos práticos. Após a conclusão é que o juiz analisa os fatores 

ideológico-jurídicos para encontrar um que justifique a sua conclusão. Percebe-se, nesse 

caso, que a conclusão é anterior à análise das premissas. 

 

A noção de vigência apresentada pelo Autor como parte da teoria jurídica realista, 

contrapõe-se àquela preconizada pela teoria jurídica idealista. As teorias realistas 

interpretam a vigência do direito de acordo com a efetividade social das normas jurídicas, 

impondo uma correspondência entre o conteúdo normativo ideal e os fenômenos sociais.47 

 

Para Ross, a definição de vigência da norma jurídica somente pode ser obtida a partir da 

conjugação das idéias do realismo psicológico (a norma será vigente se aceita pela 

consciência jurídica popular) e do realismo comportamentista (a norma será vigente se for 

aplicado pelos tribunais): 

 

“só é possível atingir uma interpretação sustentável da vigência do direito por 
meio de uma síntese do realismo psicológico e do realismo comportamental, que 
foi o que tentei explicitar no presente capítulo. Minha opinião é 
comportamentista na medida em que visa a descobrir consistência e 
previsibilidade no comportamento verbal externamente observado pelo juiz; é 
psicológica na medida em que a aludida consistência constitui um todo coerente 
de significado e motivação, somente possível com base na hipótese de que em 
sua vida espiritual o juiz é governado e motivado por uma ideologia normativa 
cujo conteúdo nós conhecemos.”48 

 

Ressalta-se, por fim, que o conceito de validade deve ser absoluto, enquanto que o conceito 

de direito vigente é altamente relativo. Este conceito varia de acordo com o grau de 

probabilidade. O grau de vigência será maior ou menor a depender da fonte de direito 

utilizada (se doutrina apoiada em precedentes incontroversos ou em precedente único; se 

instrumento legislativo decorrente de uma prática extensa e coerente ou se em princípios). 

                                                 
47 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Tradução: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 91-97. 
48 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Tradução: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 100. 
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O modelo decisório proposto por Alf Ross, não está isento de críticas. Dentre elas, há o 

poder excessivo aos tribunais, bem como o fato do juiz não ter como se afastar de suas 

convicções pessoais, o que o tornando o modelo aberto, instável. 

 

b.2) O conceito de validade da norma jurídica para Tércio Sampaio Ferraz Jr.: 

 

Para Tercio Sampaio Ferraz Jr., a norma jurídica é analisada a partir de um modelo 

lingüístico-normativo. A investigação, para o Autor, ocorre no âmbito da pragmática, ou 

seja, é feita ao nível do discurso, razão pela qual as normas jurídicas caracterizam-se como 

fatos lingüísticos. Algumas considerações devem ser feitas a partir desta afirmação. 

 

A pragmática da comunicação prevê o estudo da utilização da linguagem de acordo com o 

contexto em que é realizada. Para Tercio Sampaio Ferraz Jr., o estudo da norma jurídica 

deve ser feito a partir do Princípio da Interação, caracterizado como princípio básico da 

Teoria da Pragmática49. 

 

O Autor propõe o estudo do Direito sob o aspecto da norma (ângulo normativo), 

encarando-a do ponto de vista lingüístico-pragmático, embora não proponha a redução do 

fenômeno jurídico exclusivamente à linguagem.50 

 

O discurso possui três elementos: orador, ouvinte e objeto. Tais elementos estão conectados 

entre si através de uma regra básica, que é a regra do dever de prova. Essa regra obriga a 

fundamentação numa comunicação, razão pela qual o discurso, em virtude da existência da 

regra do dever de prova, é qualificado como fundamentante. Em geral, o dever de prova 

cabe ao orador (emissor da mensagem), ou seja, quem fala deve justificar o teor da 

mensagem. 

 

                                                 
49 O autor define o seu objeto de estudo a partir “do ato de falar enquanto uma relação entre emissor e 
receptor na medida em que é mediada por signos lingüísticos” (FERRAZ JR., Tercio Sampaio.Teoria da 
Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 4)). 
50 FERRAZ JR., Tercio Sampaio.Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 5. 
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A concepção do Direito numa perspectiva comunicacional permite conceber a existência de 

uma situação comunicativa normativa, caracterizada pela presença de dois comunicadores 

sociais e um terceiro comunicador (comunicador normativo), todos eles interagindo entre si 

através de três regras: regra da imputação, regra de garantia do conflito e regra da 

exigibilidade.51 

 

O discurso normativo52 possui, da mesma forma que o discurso em geral, dois aspectos: o 

relato e o cometimento. Enquanto o relato deve ser compreendido como a informação que 

se transmite, o cometimento é o entendimento que se tem a partir da informação transmitida 

(é o que se denomina de informação da informação). 

 

A existência de relato e cometimento no discurso normativo, decorre da compreensão de 

normas jurídicas como decisões. De acordo com o Autor, o 

 

“objeto do discurso normativo, ou seja, o objeto da situação comunicativa 
olhado do ângulo do comunicador normativo, não é propriamente o conjunto das 
alternativas, mas a decisão que, diante delas, deve ser tomada. 
[...] 
 
Na terminologia pragmática, o comunicador normativo não apenas diz qual a 
decisão a ser tomada – pré-decisão – mas também como essa pré-decisão deve 
ser entendida pelo endereçado – informação sobre a informação. 
Respectivamente, temos o relato, e o cometimento do discurso normativo, que, 
no seu conjunto, formam o objeto (quaestio) do discurso normativo.” 53 
 

 

Delineada as noções gerais da teoria da norma jurídica numa perspectiva da pragmática 

comunicativa normativa, deve ser verificado, nesse passo, o entendimento de Tércio 

Sampaio Ferraz Jr. acerca da validade da norma jurídica. A questão da validade, para o 

Autor, diz respeito à maneira como se interligam os comunicadores normativos, em cadeia 

normativa.54 

 
                                                 
51 Essas regras servem de limites às conseqüências da inversão do dever de prova no discurso normativo. 
52 A palavra “discurso” deve ser entendida como ato de falar que pode ser compreendido, cujo objeto é tido 
como questão. 
53 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 50. 
54 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 93. 
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Do ponto de vista pragmático, a noção de validade está relacionada a uma qualidade do 

discurso normativo enquanto decisão, qual seja, a sua capacidade de terminar conflitos, 

pondo-lhes um fim (a decisão não tem o condão de eliminar alternativas, mas torna 

questões indecidíveis em decidíveis). 

 

Tem-se o conceito de validade quando o aspecto-relato de uma norma imuniza o aspecto-

cometimento de outra norma em face da possível reação por parte do interessado. A 

imunização, nesse passo, deve ser entendida como conexão pragmática entre os discursos 

normativos. A norma que imuniza é denominada de imunizante enquanto que a outra é 

denominada de norma imunizada.55 

 

A relação definida no discurso normativo é meta-complementar, pois o emissor da 

mensagem (orador normativo) procura fazer com que o interessado assuma a posição 

complementar, utilizando, para isso, recursos no intuito de se evitar reações incompatíveis. 

 

Para a consideração da validade, no entanto, não basta que o aspecto-cometimento de uma 

norma seja meta-complementar, mas que esteja imunizado de reações por outra norma. 

 

A efetividade, por sua vez, como conceito distinto de validade, decorre da relação entre o 

aspecto-cometimento e o aspecto-relato de uma mesma norma. A adequação do relato e do 

cometimento garante a possibilidade de se produzir uma heterologia equilibrada entre 

editor e endereçado. 

 

Diante do entendimento de cada um dos autores acima referenciados, uma análise 

comparativa se impõe. Para Tercio Sampaio Ferraz Jr., a validade é pragmática. Ao revés, 

para Alf Ross, a validade é semântica, pois exige da norma uma probabilidade de aplicação 

perante os Tribunais (a norma jurídica será válida, mesmo que recém-promulgada se, 

observados os comportamentos padrões da realidade social e dos tribunais, concluir-se que 

a norma encontra-se inserida no âmbito de um sentimento de obrigatoriedade).  

                                                 
55 Uma norma pode imunizar outra norma de duas formas: a) disciplinando-lhe a edição; b) delimitando-lhe o 
relato. 
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De acordo com o exposto, em especial a concepção de que norma jurídica é o instrumento 

que regulamenta o exercício da força ordenado pelos tribunais, conclui-se que, para Alf 

Ross, a validade da norma depende de seu juízo de probabilidade. 

 

Já para Tercio Sampaio Ferraz Jr., considerando-se a relação entre discursos normativos 

para a imunização do aspecto-cometimento da norma imunizada, a probabilidade de 

aplicação da norma é que depende de sua validade. Assim, enquanto os conceitos de 

validade e efetividade, para Tercio Sampaio Ferraz Jr., possuem acepções distintas, o 

mesmo não ocorre para Alf Ross. 

 

b.3) O conceito de validade do ato administrativo: 

 

Validade corresponde à compatibilidade do ato administrativo, sob o aspecto de forma e de 

conteúdo, com o ordenamento jurídico. 

 

De acordo com Antônio Carlos Cintra do Amaral, a noção de validade se aplica à norma 

jurídica que é posta pela declaração estatal. Desse modo não se afigura tecnicamente 

possível referir-se a ato administrativo inválido ou declaração estatal inválida. 56 

 

Os critérios para o reconhecimento do ato administrativo perfeito e válido são distintos. 

Admite-se, portanto, a existência de atos perfeitos que sejam contrários ao Direito. 

 

Carlos Ari Sundfeld dispõe que o reconhecimento da incompatibilidade do ato 

administrativo com norma superior resulta na produção de, pelo menos, duas 

conseqüências57. A primeira refere-se à declaração de invalidade do ato administrativo, 

com a produção dos efeitos que lhe são próprios. A segunda corresponde à 

responsabilização funcional do agente público que praticou o ato inválido.58 

                                                 
56 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Extinção do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1978, p. 29. 
57 Outra conseqüência que pode advir do reconhecimento da invalidade do ato administrativo é o dever da 
Administração Pública de indenizar o administrado, em caso de ocorrência de dano. 
58 SUNDFELD, Carlos Ari. Ato administrativo inválido. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 
24-25. 
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Por fim, vale ressaltar que as noções de ato administrativo inválido e ato juridicamente 

inexistente não se confundem. Este existe no mundo dos fatos, mas não é possível conceber 

a sua existência jurídica. Existem duas hipóteses de ocorrência de atos juridicamente 

inexistentes:  

 

a) objetos juridicamente inexistentes;  

 

b) usurpação de função pública.  

 

Ao contrário dos atos inválidos, os atos juridicamente inexistentes não necessitam de 

declaração formal de invalidade e permitem a resistência manu militari, que consiste na 

possibilidade do destinatário do ato se opor à incidência dos efeitos dele decorrentes. 

 

c) Eficácia: 

 

Eficácia corresponde ao momento em que o ato administrativo encontra-se apto para a 

produção de efeitos jurídicos.  

 

Celso Antônio Bandeira de Mello entende que a eficácia ocorrerá no momento em que os 

efeitos jurídicos do ato puderem ser produzidos concreta e imediatamente.59 Assim, para o 

Autor, um ato administrativo pendente, que se encontra sujeito a uma condição (evento 

futuro e incerto) ou a um termo (evento futuro e certo), não pode ser qualificado como 

eficaz. 

 

Como decorrência da eficácia do ato administrativo, que consiste na potencialidade de 

produção de efeitos jurídicos, o ato administrativo pode produzir efeitos típicos e atípicos. 

Os efeitos típicos são os efeitos próprios do ato administrativo, correspondendo ao objetivo 

                                                 
59 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 388. 
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principal que se espera alcançar com a prática do ato administrativo (razão de ser da 

manifestação de vontade). 

 

Como ensina Weida Zancaner, os efeitos típicos podem ser preliminares60 ou reflexos. Os 

efeitos atípicos serão considerados preliminares quando perdurar uma situação de 

pendência do ato administrativo. Já os efeitos atípicos do ato administrativo serão reflexos 

quando atingem relação ou situação jurídica que não constituem objetivo do ato.61 

 

A Autora ressalta que a distinção entre efeitos típicos e atípicos do ato administrativo tem 

relevância prática, pois podem “gerar tratamento diverso pelo Direito, quando do dever de 

invalidar.”62 

 

Considerando que o ato administrativo possui a natureza jurídica de ato jurídico, devem ser 

observadas as lições de Hans Kelsen acerca da eficácia da norma jurídica. Para Kelsen, no 

âmbito da teoria pura do direito, a eficácia de uma norma jurídica corresponde à realização 

fática da conduta humana. O Autor entende que os conceitos de validade (sinônimo de 

vigência) e eficácia são distintos, pois a norma jurídica será válida quando vigente.63 

 

Ocorre que, embora se afigure possível, que uma norma seja válida independente de sua 

eficácia, aponta Kelsen que, para o reconhecimento da validade da norma jurídica, esta 

deve dotar de um mínimo de eficácia (condição de validade/vigência).64 

 

De fato, embora apresentem acepções distintas, validade e eficácia encontram-se 

umbilicalmente relacionadas. Conforme salienta Antônio Carlos Cintra do Amaral, o ato 

administrativo pode, no exato momento de sua existência, já ter aptidão para a produção de 

efeitos jurídicos. Se, desde logo, há essa possibilidade, tem-se que o ato administrativo é 
                                                 
60 Os efeitos atípicos preliminares do ato administrativo também são denominados de efeitos prodrômicos. 
61 ZANCANER, Weida. Da convalidação e invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 48. 
62 ZANCANER, Weida. Da convalidação e invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 49. 
63 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad.: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 
11. 
64 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad.: de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 12. 
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válido e, juridicamente, eficaz. Caso tenha, no entanto, a sua eficácia jurídica suspensa, o 

ato será válido, mas, temporariamente, ineficaz.65 

 

Considerando que a eficácia corresponde à potencialidade para a produção de efeitos 

jurídicos, bem como tendo em vista a possibilidade de um ato administrativo incompatível 

com o ordenamento jurídico – inválido, portanto – produzir efeitos jurídicos, admite-se a 

existência de um ato administrativo que seja, ao mesmo tempo, inválido e eficaz. 

 

d) Exeqüibilidade: 

 

Por fim, a exeqüibilidade, refere-se à produção concreta de efeitos jurídicos emanados do 

ato administrativo.66 

 

2.4. Atributos do ato administrativo 

 

Diante do resultado, mediato ou imediato, que se almeja alcançar com a prática do ato 

administrativo, este dota de algumas prerrogativas que o diferenciam dos atos regidos pelo 

direito privado. Os atributos do ato administrativo, desta forma, correspondem a 

características especiais que visam dar celeridade às atividades administrativas, 

possibilitando uma defesa ágil dos interesses da coletividade. 

 

Quatro são os atributos de um ato administrativo: presunção de legitimidade, 

imperatividade, auto-executoriedade e tipicidade. 

 

a) Presunção de legitimidade: 

 

                                                 
65 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Validade e invalidade do ato administrativo. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, v. I, n. 8, novembro, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso 
em: 15 nov. 2010. 
66 Diz-se que o ato administrativo é consumado quando este cumpre os seus efeitos jurídicos. 
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De acordo com este atributo, o ato administrativo presume-se compatível com o 

ordenamento jurídico, de modo que não cabe à Administração Pública demonstrar a 

validade do ato administrativo no momento de sua edição. 

 

Assim, mesmo que o ato administrativo seja inválido, ou, ainda, questionado 

judicialmente/administrativamente (salvo recursos suspensivos e liminares), haverá a sua 

imediata execução. Possível, portanto, que ato administrativo inválido (incompatível com a 

ordem jurídica) produza efeitos jurídicos até a declaração de sua invalidade. 

 

Nada impede que o destinatário mediato ou imediato do ato administrativo, o órgão 

integrante da estrutura da Administração Pública, no exercício da autotutela, ou, até 

mesmo, o órgão público com atribuição funcional correspondente (a exemplo do Ministério 

Público) questione a compatibilidade do ato administrativo com o ordenamento jurídico.  

 

Tem-se, desta forma, que a presunção de legitimidade é relativa, admitindo-se prova em 

contrário. Como conseqüência, no entanto, haverá a inversão do ônus da prova, cabendo 

àquele que questionar a validade do ato administrativo apresentar as razões da sua 

impugnação. 

 

b) Imperatividade: 

 

A imperatividade, também denominada de coercibilidade, corresponde ao poder 

extroverso67 que tem a Administração Pública na prática de certos atos administrativos. 

Consiste na força coercitiva da Administração Pública na execução do ato administrativo, 

independente da vontade dos destinatários dos efeitos da manifestação de vontade.  

 

O atributo da imperatividade não é próprio de todos os atos administrativos, incidindo, ao 

revés, apenas sobre os atos administrativos que impõem uma obrigação, a exemplo do ato 

administrativo disciplinar impositivo de sanção disciplinar (espécie de sanção 

administrativa). 

                                                 
67 A noção de poder administrativo passa por uma releitura no capítulo 03 do presente trabalho. 
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c) Auto-executoriedade: 

 

O atributo da auto-executoriedade permite que a Administração Pública execute de forma 

direta e imediata o ato administrativo, independente da manifestação prévia de outro poder. 

Trata-se de uma coação material direta68 da Administração Pública, em que há uma 

substituição da vontade particular pela vontade pública. 

 

Não há a necessidade, por exemplo, diante da constatação de uma circunstância de 

urgência, que a Administração Pública obtenha a autorização judicial para a derrubada de 

um muro. Da mesma forma, em caso de iminente perigo público, pode a Administração 

Pública, sem que haja a manifestação prévia de outro Poder, requisitar 

administrativamente69 determinado imóvel particular. 

 

De forma similar à imperatividade, a auto-executoriedade também incide apenas sobre os 

atos que impõem uma obrigação. A auto-executoriedade somente ocorrerá com fundamento 

em duas hipóteses: a) expressa previsão em lei, a exemplo do que ocorre com a cassação de 

licença para dirigir; b) circunstâncias de urgência, com a dissolução de uma reunião, por 

exemplo. 

 

d) Tipicidade: 

 

A tipicidade revela que todo ato administrativo deve corresponder a uma espécie prevista 

em lei, de modo que se evite a prática de atos inominados, permitindo uma maior 

transparência e facilitando o controle dos atos administrativos. 

                                                 
68 A doutrina diferencia a coação direta, própria da auto-executoriedade, da coação indireta, que caracteriza a 
auto-exigibilidade. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello a “executoriedade não se confunde com a 
exigibilidade, pois esta não garante, só por si, a possibilidade de coação material, de execução do ato. Assim, 
há atos dotados de exigibilidade, mas que não possuem executoriedade. [...] Em suma: a executoriedade é um 
plus em relação à exigibilidade, de tal modo que nem todos os atos exigíveis são executórios” (MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 419-
420). Assim, nessa linha de raciocínio, a imposição da penalidade administrativa de multa consistiria em ato 
auto-executório, enquanto que a cobrança de referida penalidade seria auto-exigível. 
69 A requisição administrativa tem fundamento constitucional no art. 5º, inc. XXV: “no caso de iminente 
perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano.” 
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Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro o atributo da tipicidade representa uma garantia para o 

administrador, pois impede que a Administração Pública edite atos administrativos dotados 

de imperatividade e de auto-executoriedade sem que haja uma previsão legal específica que 

autorize a manifestação de vontade administrativa.70 

 

Lucas Rocha Furtado não admite a existência da tipicidade como atributo próprio de todos 

os atos administrativos. Insurge-se o Autor dispondo que “a legalidade administrativa não 

nos pode levar ao exagero de estabelecer como requisito de legitimidade de que todo e 

qualquer ato administrativo tenha sido prévia e detalhadamente disciplinado em lei.”71  

 

Para o referido Autor, inúmeras atividades da Administração Pública, diante das 

peculiaridades inerentes à prática administrativa, não possuem fundamentação jurídica, de 

modo que, não havendo ofensa à liberdade ou à esfera de direitos dos particulares, permite-

se a informalidade conduza o desenvolvimento de tais atividades. 

 

Não se corrobora com o entendimento acima exposto. A idéia de que a informalidade não 

se confunde com discricionariedade, sob o raciocínio de que, enquanto esta decorre de lei e 

deve ser exercida nos termos da lei, aquela decorre da ausência de lei, corresponde à 

adoção de duas idéias ultrapassadas no Direito Administrativo contemporâneo: 

 

a) a de que a Administração Pública pode atuar nos espaços livres deixados pela lei, o que 

revela uma concepção retrógrada de discricionariedade, como será demonstrado no capítulo 

6 do presente trabalho; 

 

b) a de que a Administração Pública encontra-se vinculada apenas à lei em sentido estrito. 

Como será demonstrado no capítulo 4 do presente trabalho, toda atividade administrativa 

encontra-se, hoje, regrada pelo Direito (princípio da juridicidade), de modo que não cabe 

apenas à lei, como espécie normativa em sentido estrito, estabelecer o modo de atuação da 

                                                 
70 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 212. 
71 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 147. 
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Administração Pública. Ao contrário, o parâmetro é modificado para o conjunto de normas 

– regras e princípios – que compõem o regime jurídico-administrativo. 

 

Delineadas as principais considerações acerca do ato administrativo, cumpre estudar, nesse 

passo, a discricionariedade administrativa, inicialmente de acordo com uma concepção 

clássica, ainda majoritária na doutrina brasileira, como será demonstrado no próximo 

capítulo. 
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3. Caracterização do ato administrativo discricionário numa perspectiva clássica – 

discricionariedade como liberdade de escolha 

 

Apresentam-se, no presente capítulo, alguns parâmetros para a definição de 

discricionariedade administrativa. Ressalta-se que as idéias apresentadas no presente 

capítulo fazem parte de uma construção clássica de discricionariedade administrativa, não 

correspondendo, desse modo, à concepção pós-moderna que se defende no presente 

trabalho. 

 

A menção à concepção clássica de discricionariedade, no entanto, torna-se fundamental, 

basicamente, por duas razões: pela importância histórica que representa, bem como pela 

necessidade de apresentação dos elementos que justificam a concepção para desconstrução 

ulterior.  

 

3.1. Poderes do administrador público: uma releitura necessária 

 

Uma afirmação conduzirá a releitura dos poderes administrativos que se propõe nesta parte 

do trabalho: os órgãos e pessoas que integram a estrutura da Administração Pública 

encontram-se numa situação de dever. 

 

Dois setores compõem a vida social: o estatal e o privado. A Administração Pública precisa 

desenvolver as suas atividades. Por outro lado, o particular, por vezes, diante de seus 

interesses pessoais, impõe óbices ao alcance do interesse público. Verifica-se a necessidade 

de adoção de mecanismos para a remoção, por ato próprio, das resistências particulares que 

impedem a satisfação dos interesses sociais. 

 

O Estado estabelece prerrogativas ao Administrador Público para a consecução de suas 

atividades, caracterizados como instrumentos que permitem o desenvolvimento das 

atividades administrativas. Sem tais prerrogativas que têm os agentes administrativos, o 

Estado não alcançaria os fins a que se destina. Tais prerrogativas de direito público 
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conferidas aos agentes administrativos são denominadas por parte da doutrina72 de poderes 

administrativos. 

 

A limitação administrativa dos direitos de liberdade e propriedade é concebida a partir do 

estudo do poder de polícia, caracterizado como a prerrogativa de que dispõe a 

Administração para condicionar o uso e gozo de direitos individuais em benefício da 

coletividade.73 

 

A idéia de poder administrativo, em especial de poder de polícia74, está relacionada tanto ao 

modelo de Estado Absolutista, quanto ao modelo de Estado Liberal, sendo que sob 

enfoques distintos. 

 

No Estado absolutista vigorava o Estado de Polícia, com a existência de próprios do 

soberano ou do monarca, como forma de ordenar e coagir as relações privadas sem a 

imposição de qualquer limite imposto pela ordem jurídica. A limitação existente dizia 

respeito à própria vontade do monarca. Dessa ordem de idéias, deriva-se, como apontado 

no capítulo 1 do presente trabalho, a Teoria da Irresponsabilidade do Estado, que sustentava 

não haver fundamento para o pagamento de qualquer indenização pelo dano causado a 

partir de uma conduta estatal. 

 

                                                 
72 GORDILLO, Augustín. Tratado de Derecho Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey e Fundación de 
Derecho Administrativo, 2003, Tomo 2, Capítulo V, p. 5. 
73 Lembra Norberto Bobbio que “a máxima concentração de poder ocorre quando os que detêm o monopólio 
do poder coercitivo, no qual consiste propriamente o poder político, detêm ao mesmo tempo o monopólio do 
poder econômico e do poder ideológico [...], em outras palavras, ocorrre quando o soberano tem, como na 
teoria também aqui paradigmática de Hobbes, ao dado do imperium e do dominium, também a potestas 
spiritualis, que é, de resto, o poder de pretender obediência dos próprios súditos por força de sanções não só 
terrenas, mas também ultraterrenas.” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 134-135). 
74 Diante da realidade política e jurídica atual (Estado de Direito), bem como por traduzir uma idéia de 
autoridade, correspondente a um modelo estatal pretérito, Carlos Ari Sundfeld, prefere a utilização da 
expressão “administração ordenadora” em substituição à expressão “poder de polícia”. Nesse sentido, expõe o 
referido Autor: “enquanto a noção de poder de polícia surgiu para realçar o suposto poder de a Administração 
interferir na liberdade e propriedade, regulando-as em nome da boa ordem da coisa pública, a de 
administração ordenadora nasce justamente para negá-lo – e para deixar bem estampada a negativa” 
(SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 18). 
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Já no Estado liberal, o fundamento da existência de poderes é encontrado a partir da 

mínima intervenção estatal na economia (Estado mínimo), cabendo-lhe a imposição de 

limites aos bens, direitos e atividades individuais, de forma a proteger, estritamente, a 

segurança, a saúde e a moralidade públicas. 

 

A existência de poderes administrativos servia para a justificação de abusos estatais, a partir 

da construção de um suporte normativo que limitasse, por vezes, direitos dos indivíduos, 

como se existissem potestades ou prerrogativas pertencentes ao Estado que se encontram à 

margem ou acima do ordenamento jurídico.75  

 

Enquanto o Estado esteve voltado sob a ótica do monarca, o poder era encarado como 

instrumento para subjugar os administrados, a fim de que esses cumprissem as 

determinações estatais. Não havia direitos, mas deveres que eram compulsoriamente 

exigidos por intermédio dos poderes. 

 

No entanto, diante da evolução do modelo estatal, do modelo absolutista ao liberal e, em 

seguida, do modelo liberal ao social, a partir da progressão quantitativa e qualitativa da 

intervenção do Estado em busca do bem-estar dos integrantes de uma coletividade, 

passando a instrumentalizar a implementação de políticas públicas, verifica-se a 

necessidade de mudança de paradigma para a compreensão dos poderes como funções 

administrativas. 

 

De acordo com Carlos Ari Sundfeld, novas bases se assentaram na relação entre autoridade 

e cidadão a partir da implantação do Estado de Direito, de modo que a  

 
“liberdade e propriedade se tornaram direitos subjetivos públicos, constituindo 
um espaço de autonomia frente à atuação governamental. A consagração 
constitucional dos direitos do indivíduo resultou em severa restrição à 
interferência estatal. Entretanto, liberdade e a propriedade, pelo fato de serem 
direitos, haveriam de ser regulamentados pela lei, ao menos para compatibilizar 
o exercício de todos os direitos.”76 

 

                                                 
75 Cita-se, a título ilustrativo, ainda hoje, como resquício dessa concepção, a presunção de legitimidade dos 
atos de polícia impositivos de multa de trânsito por agentes administrativos. 
76 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 9. 
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Isso porque não se permite, num Estado Constitucional de Direito, com as características 

que se apresentarão no capítulo 5 do presente trabalho, que os poderes administrativos 

sejam compreendidos como fundamento de um sistema, mas, ao revés, a base deve partir de 

liberdades públicas e direitos individuais. 

 

Evidentemente, revela-se possível a existência de limitações a direitos, mas o que 

fundamenta um sistema jurídico administrativo não pode partir da limitação para, 

posteriormente, compreender-se as limitações das limitações. O sistema jurídico 

administrativo deve ser explicado a partir do direito que se exerce, para que se aponte, em 

seguida, até onde tal exercício é permitido.77 

 

Trata-se de construção teórica, a fim de que o Direito Administrativo seja compreendido 

não a partir das limitações aos direitos, mas da necessidade de proteção dos direitos e 

garantias fundamentais dos administrados. Coloca-se o administrado como prioridade, 

razão para a existência do Direito Administrativo, de modo que haja uma inversão de 

valores: o ponto de partida para a formação e compreensão de um sistema administrativo 

deve ser os direitos dos integrantes de uma coletividade.  

 

Consoante dispõe Augustín Gordillo, “hay que evitar intoxicarse con las teorias del poder y 

lo que desde allí se puede hacer en detrimento de las libertades; se debe ser fiel a la premisa 

inicial de qué es y para qué debe servir el derecho administrativo.”78 Não se admite, 

portanto, a existência de um Direito Administrativo que não tenha por objetivo o 

atendimento dos interesses da coletividade, mas que, ao contrário, esteja a serviço da 

autoridade, como forma de manter as relações de poder. 

 

Repudia-se, nesse passo, a idéia de que os direitos dos indivíduos constituem mero objeto 

da ação restritiva do Estado, mas, ao contrário, revelam-se como fundamento de sua 

existência, impondo-se ao Estado o exercício de funções administrativas que salvaguardem 

                                                 
77 GORDILLO, Augustín. Tratado de Derecho Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey e Fundación de 
Derecho Administrativo, 2003, Tomo 2, Capítulo V, p. 3. 
78 GORDILLO, Augustín. Tratado de Derecho Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey e Fundación de 
Derecho Administrativo, 2003, Tomo 2, Capítulo V, p. 3. 
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tais direitos, seja em uma perspectiva individual ou coletiva. O Estado de bem-estar social 

somente será alcançado com a adoção de ações negativas e positivas (prestacionais), de 

modo a compreendê-las como complementares. 

 

Tem o Direito Administrativo, desse modo, a finalidade de buscar um equilíbrio entre 

prerrogativas públicas e direitos individuais, com o exercício precípuo de funções 

administrativas que busquem o atendimento de um interesse social, como forma de 

proteção dos direitos fundamentais dos administrados. 

 

Não há de se entender o poder sem que esteja atrelado à noção de dever. A legitimidade do 

poder decorre da existência de deveres estatais.  O dever jurídico deve ser concebido como 

limite e controle do poder administrativo. Torna-se imperioso afastar-se a idéia de vontade 

na atuação do administrador público num Estado Democrático de Direito, de modo que a 

ênfase não seja dada à atividade autoritária do Estado. 

 

Consolida-se, portanto, a idéia de que o Estado não é investido de liberdades, mas de 

competências estabelecidas pela ordem jurídica. Nesse contexto, a discricionariedade 

administrativa constitui uma tentativa de equilíbrio entre as funções estatais e os direitos 

individuais. 

 

3.2. Origem e evolução histórica da discricionariedade administrativa 

 

Para que se discuta a possibilidade de controle jurisdicional da discricionariedade, é 

importante delimitar, inicialmente, o conteúdo e a extensão da expressão 

discricionariedade administrativa, o que pode ser demonstrado a partir da compreensão das 

etapas da evolução do Estado e de seus fins, bem como, em segundo plano, do Direito 

Administrativo. 

 

a) Discricionariedade no Estado Liberal 
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Durante o Estado de Polícia, a palavra discricionariedade não foi mencionada para justificar 

a atuação administrativa. Mas seria despropositada, durante a vigência desse modelo de 

Estado, a distinção entre condutas discricionárias e não discricionárias, pois toda atividade 

administrativa era fundada em uma liberdade absoluta do Estado. 

 

O monarca, como demonstrado no capítulo 01 do presente trabalho, dotava de um direito 

ilimitado de administrar, justificado por poderes divinos que constituíam fontes 

transcendentais da elaboração de normas. Utilizando-se a terminologia discricionariedade 

como sinônimo de liberdade, esta abrangia, no Estado de Polícia, toda atividade 

administrativa. 

 

A idéia de discricionariedade administrativa tem origem no mesmo momento de mudança 

do modelo estatal (de Estado absolutista a Estado liberal). Nesse estágio, a 

discricionariedade era muito mais ampla, importando numa liberdade de atuação da 

Administração Pública não apenas em relação ao Poder Judiciário, mas também ao Poder 

Legislativo. 

 

A noção de discricionariedade tem o seu desenvolvimento originário no contencioso 

administrativo do Conselho de Estado francês, de acordo com a concepção de que o sistema 

de separação de poderes deveria ser interpretado rigidamente. Nos termos deste sistema 

administrativo, diferentemente do sistema inglês ou de jurisdição una, os atos 

administrativos somente seriam objeto de controle por um órgão contencioso existente na 

estrutura da Administração Pública.79 

 

A discricionariedade é característica que se tem notícia a partir do Estado Liberal. Como 

apontam Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, a legalidade, que se 

compreendida como uma forma de vincular a atuação da Administração Pública à lei, 

incidia, apenas, sobre um restrito rol de atividades administrativas. A maioria das 

                                                 
79 Sobre a origem e desenvolvimento do Conselho de Estado francês, que resultou na formação do sistema do 
contencioso administrativo como forma de controle do ato administrativo, vide o capítulo 7 do presente 
trabalho. 
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atividades administrativas encontrava-se à margem do que estabelecia a lei, o que lhe 

permitia uma atuação livre.80 

 

Posteriormente, a partir da construção teórica da teoria da dupla personalidade do Estado, a 

discricionariedade passou a ser limitada.81 Isso porque, para esta teoria, havia uma distinção 

entre politia e justitia: apenas os atos resultados da politia – matérias de polícia – não 

estavam limitados pela lei e, consequentemente, não se sujeitavam ao controle jurisdicional. 

Demonstra-se, nesse momento, uma vinculação parcial da Administração Pública à lei.82 

 

Nessa primeira fase, as matérias de polícia, também denominadas de matérias não 

contenciosas ou de matérias graciosas, não se encontravam sujeitas ao controle contencioso 

ou judicial, pois faziam parte das funções da Administração.83  

 

Alguns atos estavam, desta forma, fora do objeto de qualquer controle: atos de império, 

atos de organização administrativa ou atos emitidos para assegurar interesses coletivos 

(esses atos eram considerados discricionários e eram afastados de qualquer revisão pela 

jurisdição administrativa, pois, como decorrência de tais atos administrativos, não se 

originavam direitos subjetivos). 

 

Portanto, a discricionariedade administrativa no Estado Liberal, ainda como resquício do 

Estado Absolutista, era compreendida como uma esfera de atuação livre dos ditames legais 

e, consequentemente, livre de qualquer controle judicial. Tal compreensão revelava que a 

Administração Pública poderia atuar, com fundamento na discricionariedade, no espaço 

livre da lei. 

 

                                                 
80 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 447. 
81 DI PIETRO, Maria Sylvia. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 87. 
82 A idéia de que parte dos atos da Administração Pública poderia ser controlada pelo Poder Judiciário não 
representava grande evolução, pois, nessa fase, todos os processos que eram submetidos ao controle judicial, 
depois de julgados, eram submetidos ao monarca para fins de apreciação final. 
83 De acordo com Antônio Francisco de Sousa, tais matérias formavam um “Poder Autônomo do Estado” e, 
por isso mesmo, não eram passíveis de controle. (SOUSA, António Francisco de. Discricionariedade 
Administrativa. Lisboa: Editora Danúbio, 1987, p. 36). 
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Essa idéia de discricionariedade é construída a partir da concepção de que a legalidade era 

caracterizada pela imposição de barreiras externas à liberdade de autodeterminação da 

Administração Pública (vinculação negativa da Administração à lei). 

 

Para a doutrina de vinculação negativa à lei, a Administração Pública poderia, nos espaços 

deixados pela lei, atuar com absoluta liberdade, de modo que desaparece a idéia de que a 

atuação administrativa encontra-se totalmente limitada ao quanto dispõe a lei.  

 

Assim, valeria a máxima de que a Administração Pública poderia fazer tudo aquilo que a 

lei não proibisse. Nos espaços livres deixados pela lei, a Administração Pública atuaria 

com discricionariedade, a fim de que fossem feitas as escolhas administrativas. Haveria, 

portanto, discricionariedade quando não houvesse norma aplicável ao caso. 

 

Como decorrência dessa doutrina, os atos praticados no exercício de um poder 

discricionário, justamente porque os critérios para a atuação da Administração Pública não 

estavam previstos na lei, mas, ao contrário, estavam inseridos na esfera de liberdade da 

Administração, quedavam-se isentos ao controle judicial. 

 

A partir da distinção entre atos de governo e atos da administração proposta pelo Conselho 

de Estado francês, passou a ser utilizada a expressão atos discricionários para significar os 

atos que não se sujeitavam ao controle desse Conselho, pois, como dito, de acordo com a 

doutrina da vinculação negativa à lei, a sua existência decorria de uma liberdade de atuação 

da Administração Pública. 

 

Conforme salienta António Francisco de Sousa, a partir da construção da teoria dos atos 

discricionários, em substituição à idéia de que existem matérias discricionárias, algumas 

circunstâncias, como a evolução das idéias jurídico-estaduais, o aperfeiçoamento dos meios 

de controle jurisdicional e a necessidade de maior regulamentação das atividades da 

Administração deram origem a uma delimitação do conceito de discricionariedade 

administrativa.84 

                                                 
84 SOUSA, António Francisco de. Discricionariedade administrativa. Lisboa: Editora Danúbio, 1987, p. 38. 
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A diferença entre atuação da Administração Pública no âmbito de uma “zona de 

discricionariedade” (matérias discricionárias) e a atuação na forma de atos administrativos 

já representa, por si só, uma limitação à discricionariedade, pois a atuação livre da 

Administração Pública somente incidiria diante de determinado caso concreto. 

 

b) Discricionariedade no Estado Social 

 

Como decorrência da mudança do modelo estatal, o princípio da legalidade passou a ter 

nova abrangência diante da Administração Pública. Enquanto no Estado Liberal a 

Administração Pública podia atuar no espaço que não fosse proibido pela lei (vinculação 

negativa da Administração), no Estado Social, a Administração Pública somente poderá 

atuar nos termos da lei (vinculação positiva da Administração à lei). 

 

As conseqüências nefastas, com a prática de injustiças e arbitrariedades, decorrentes da 

compreensão de uma discricionariedade como liberdade, resultou numa mudança de 

concepção. Nesse sentido, a discricionariedade administrativa não mais poderia ser vista 

como um espaço livre de atuação da Administração Pública à margem da lei, mas, ao revés, 

vista como um poder jurídico, passa a ser compreendida como um poder limitado pela lei. 

 

Passou-se a compreender que a explicação dada ao princípio da legalidade e, 

consequentemente, à discricionariedade, como uma liberdade para a organização e 

funcionamento da Administração Pública, restaria equivocada. Entende-se, nesse estágio 

que a Administração Pública não pode atuar senão com fundamento na lei. 

 

Para Juan Carlos Casagne, a discricionariedade administrativa, mesmo que referenciada à 

discricionariedade técnica85, não pode ser afastada do rol de atividades jurídicas, nos 

seguintes termos: 

 

“Si la pura discrecionariedad o la mal llamada discrecionariedad técnica no fuera 
uma actividad jurídica, como algunos han postulado, uma consecuencia que se 
desprendería de esa premisa implicaria sustraer tal actividad del control judicial 

                                                 
85 Acerca da discricionariedade técnica, vide o capítulo 4 do presente trabalho. 
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o, al menos, redurcilo a su mínima expresión, lo cual, em su interpretación 
extrema, constituye uma tesis incompatible com el Estado de Derecho, em 
cualquiera de sus versiones (v. gr.,  Estado Social y Democrático de Derecho).”86 

 

Para a doutrina da vinculação positiva à lei, a discricionariedade não mais corresponde a 

uma atuação fora do âmbito jurídico, mas, ao contrário, revela-se como escolhas que são 

feitas pelo administrador público dentro dos limites da lei.  

 

Assim, o direito condiciona e determina, positivamente, a atuação da Administração 

Pública, de modo que não será válida se não corresponder a uma previsão normativa.87 Fora 

do âmbito normativo, a atuação da Administração Pública é ilegítima e, por estar 

desajustada às balizas legais, passível de controle pelo Poder Judiciário. 

 

c) Discricionariedade no Estado Democrático de Direito 

 

A discricionariedade, no Estado Democrático de Direito, não se encontra balizada apenas 

pela lei, em sentido puramente formal, mas também por todos os princípios que fundam 

referido Estado (princípios constitucionais explícitos e implícitos), bem como pela idéia de 

justiça, oriunda do modelo liberal e que volta a ser encampada como fundamento do Estado 

de Democrático de Direito. 

 

Dizer que a atuação da Administração Pública encontra fundamento não apenas na lei, mas 

no Direito, corresponde à superação de uma doutrina positivista legalista, tendo em vista 

que os princípios, como normas jurídicas que são, também ordenam e fundamento o agir 

administrativo. 

 

 

 

 

                                                 
86 CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad e el control judicial de la discricionariedad 
administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2009, p. 174. 
87 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 450. 
 



 68 

3.3. Definição da discricionariedade administrativa como liberdade de escolha 

 

A concepção que é apresentada, ainda hoje, por alguns doutrinadores, do princípio da 

legalidade e sua aplicação aos particulares, também era adotada, naquela oportunidade, 

perante a Administração Pública: tudo que não fosse proibido pela lei seria permitido à 

Administração no desenvolvimento de suas atividades. 

 

De acordo com o que foi apontado no capítulo 2 do presente trabalho, o ato administrativo 

consiste na manifestação volitiva da Administração Pública emanada de agentes 

administrativos ou de pessoas dotadas de suas prerrogativas, que tem por objeto a produção 

de efeitos na esfera jurídica, tendo a finalidade pública como meta a ser alcançada e normas 

de direito público compondo o seu regime. 

 

Verifica-se, desta forma, que os atos administrativos, como espécie do ato jurídico em 

geral, dotam de três características que os diferenciam dos demais atos jurídicos: os 

agentes, o objeto e o regime jurídico. 

 

Como apontado no capítulo 2 do presente trabalho, a doutrina, de uma maneira geral, 

dispõe que o ato administrativo possui cinco elementos que compõem a sua estrutura: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Enquanto os três primeiros são elementos 

vinculados do ato administrativo, que devem obediência estrita aos parâmetros da lei, e 

passíveis, por conseqüência, de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, o motivo e o 

objeto, a depender do caso concreto, podem ser qualificados como elementos vinculados ou 

discricionários. 

 

O elemento de um ato administrativo será vinculado quando o mesmo estiver previsto em 

lei. Ao revés, será considerado discricionário, quando couber à Administração Pública, 

utilizando-se os critérios de conveniência e oportunidade escolher o objeto e valorar o 

motivo do ato administrativo. 
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Incidindo a discricionariedade da Administração Pública na escolha do objeto e na 

valoração dos motivos do ato administrativo, estar-se-ia diante de um poder conferido pela 

lei ao administrador público, para que este proceda a um juízo de ponderação dos aspectos 

relativos à conveniência e à oportunidade do ato: o mérito administrativo. 

 

Assim, a classificação de um ato administrativo como vinculado ou discricionário está 

atrelada, para a doutrina clássica, à natureza do motivo/objeto do ato administrativo: se 

vinculados, o ato administrativo será vinculado; se discricionários, escolhidos e valorados 

de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, o ato 

administrativo, em sua completude, também será qualificado como discricionário.  

 

Percebe-se, desta forma, que não existem atos totalmente discricionários, mas atos 

administrativos que se sujeitam a uma atuação discricionária da Administração Pública, em 

relação a alguns de seus elementos, para a escolha de uma opção, também salvaguardada 

pelo Direito, dentre algumas soluções jurídicas que se apresentam para determinado caso 

concreto. A diferença é que, nos atos discricionários88, os critérios para a escolha do 

administrador público, de acordo com essa concepção clássica, não se encontram previstos 

em lei. 

 

Dentre os conceitos clássicos e muitas vezes repetidos pelos estudiosos do Direito, 

encontra-se a discricionariedade como liberdade de escolha do administrador público, 

tendo, como conseqüência, a impossibilidade do órgão responsável pelo controle de 

legalidade (Poder Judiciário, Casas da Advocacia Pública, etc) imiscuir-se em dita 

discricionariedade. É o que se depreende nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, José 

Cretella Júnior e Miguel Seabra Fagundes, como será apresentado a seguir. 

 

De acordo com Miguel Seabra Fagundes, a atuação da Administração Pública pode ser 

determinada estritamente pela lei, oportunidade em que a competência será vinculada, 

                                                 
88 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, não se deve utilizar, tecnicamente, a expressão ato 
discricionário, mas competência discricionária, pois o ato é praticado no exercício de apreciação 
discricionária em relação a um ou mais elementos que o compõem. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 18). 
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impondo a lei a conduta e o modo de agir da Administração, ou pode ser livre na escolha de 

alguns elementos do ato administrativo: 

 

“Noutros casos, a lei deixa a autoridade administrativa livre para a apreciação do 
motivo ou do objeto do ato, ou de ambos ao mesmo tempo. No que respeita ao 
motivo, essa discrição se refere à ocasião de praticá-lo (oportunidade) e à sua 
utilidade (conveniência). No que respeita ao conteúdo, a discrição está em poder 
praticar o ato com o objetivo variável, ao seu entender. Nestes casos, a 
competência é livre ou discricionária. A propósito de tais casos, não é possível 
cogitar de nulidade relacionada com o motivo, com o objeto ou com ambos, 
conforme a respeito de qualquer um desses requisitos, ou dos dois, possa 
deliberar livremente a Administração. No mais, entretanto, ou seja, quanto à 
manifestação da vontade (falta de competência para agir e defeito pessoal da 
vontade do agente), finalidade e forma, o ato discricionário incide nos mesmos 
casos de invalidez dos atos vinculados”. 89 

 

Para Hely Lopes Meirelles, entendendo, da mesma forma, em relação à atuação livre da 

Administração Pública, dispõe que poder discricionário 

 

“é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, 
para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 
conveniência, oportunidade e conteúdo. 
 
[...] 
 
A faculdade discricionária distingue-se da vinculada pela maior liberdade de 
ação que é conferida ao administrador. Se para a prática de um ato vinculado a 
autoridade pública está adstrita à lei em todos os seus elementos formadores, 
para praticar um ato discricionário é livre, no âmbito em que a lei lhe concede 
essa faculdade. 
 
[...] 
 
Por aí se vê que a discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto 
à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao 
que a lei dispõe, como para qualquer ato vinculado. Com efeito, o administrador, 
mesmo para a prática de um ato discricionário, deverá ter competência legal para 
praticá-lo; deverá obedecer à forma legal para a sua realização; e deverá atender 
à finalidade legal de todo ato administrativo, que é o interesse público. O ato 
discricionário praticado por autoridade incompetente, ou realizado por forma 
diversa da prescrita em lei, ou informado de finalidade estranha ao interesse 
público, é ilegítimo e nulo. Em tal circunstância, deixaria de ser o ato 
discricionário para ser arbitrário – ilegal, portanto.” 90 

 

                                                 
89 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2006, p. 91-93. 
90 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 110-111. 
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José Cretella Júnior defende a idéia de discricionariedade do administrador público como 

liberdade de escolha com fundamento na natureza da atividade administrativa. É o que se 

depreende dos seguintes ensinamentos: 

 

“O que pretendemos acentuar é que, por sua própria natureza, a fim de poder 
acompanhar a movimentação incessante da vida, mutável a cada instante, a 
Administração precisa de campo livre para intervir, reclamando flexibilidade 
constante, amplo campo em que possa decidir-se com relativa liberdade, por esta 
ou aquela solução, conforme o exijam as circunstâncias, de acordo com o que se 
denomina tecnicamente de oportunidade e conveniência. 
 
[...] 
 
Quando decide, orientando-se de maneira livre no que diz respeito à 
conveniência e à oportunidade dos atos praticados, pode o agente 
autodeterminar-se, escolhendo o modo mais adequado de agir. 
 
[...] 
 
age o administrador, juiz absoluto da conveniência e oportunidade das medidas 
tomadas, sem interferência de outro Poder. Eis, em síntese, a 
discricionariedade.”91 

 

A diferença entre discricionariedade e arbitrariedade consiste no limite à atividade 

administrativa imposto pela lei. Enquanto na discricionariedade, de acordo com a linha de 

raciocínio apresentada no presente capítulo, há uma liberdade limitada, balizada, mitigada 

pela lei (há, para a doutrina clássica, um espaço livre de atuação dentre dos limites da 

norma jurídica), na arbitrariedade, há uma liberdade ilimitada, caracterizando-se quando o 

administrador público ultrapassa os limites legais ou atua, desde o início, de forma 

contrária às imposições legais. 

 

A fundamentação que se encontra, em grande parte dos autores, integrantes de um rol que 

se denomina doutrina clássica, dentre eles os acima citados, refere-se à impossibilidade da 

lei regular, de forma minuciosa, todas as tarefas e atividades que devem ser desenvolvidas 

pela Administração Pública em cumprimento do dispositivo legal, antevendo as hipóteses 

de incidência da norma que necessitam de uma atuação do administrador público. 

 

                                                 
91 CRETELLA JÚNIOR, José. “Desvio de poder” na Administração Pública. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
p. 50. 
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Nesse caso, à lei cabe esboçar, genericamente, os contornos da atuação da Administração 

Pública, cabendo ao administrador a faculdade de escolher dentre as medidas possíveis. 

 

A partir das idéias de Guy Debord, segundo o qual existe, hoje, uma sociedade de 

espetáculo, sem que haja uma relação direta do indivíduo com o mundo real, Marçal Justen 

Filho denomina, a doutrina clássica do Direito Administrativo pautado na existência de 

autoridade e liberdades de atuação de “Direito Administrativo do espetáculo”. Segundo o 

Autor, o afastamento do Direito Administrativo dos postulados no neoconstitucionalismo 

 
“(...) exterioriza-se em concepções e institutos que refletem uma visão autoritária 
da relação entre Estado e o indivíduo. A manifestação mais evidente desse 
descompasso reside na concepção de que o fundamento do Direito 
Administrativo consiste na supremacia do interesse público. Essa proposta 
incorpora o germe da rejeição à importância do particular, dos interesses não 
estatais e das organizações da sociedade. 
 
Com algum exagero, pode-se utilizar a expressão ‘Direito Administrativo do 
espetáculo’ para qualificar o estado de coisas vigente. Indica a proliferação de 
institutos e interpretações descolados da realidade, vinculados à produção de um 
cenário imaginário e destinado a produzir o entretenimento dos indivíduos antes 
do que a efetiva implantação de valores fundamentais”92 

 

O principal fundamento apontado pela doutrina clássica refere-se ao limite imposto pela 

Teoria da Separação dos Poderes. De fato, o controle dos atos administrativos constitui uma 

das conseqüências da doutrina jusfilosófico-política da tripartição dos poderes. 

 

Deve-se redimensionar, no entanto, o conteúdo e o alcance da Teoria da Tripartição dos 

Poderes, a fim de se adequar a noção de discricionariedade administrativa aos novos 

paradigmas que devem nortear o Direito Público Moderno, evitando-se, por conseguinte, a 

limitação dos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade de 

jurisdição.93 

 

 

 

 
                                                 
92 FILHO, Marçal Justen. O direito administrativo de espetáculo. Revista Fórum Administrativo – Direito 
Público, Belo Horizonte, ano 9, n 100, p. 144-154, jun 2009. 
93 Sobre o tema, vide o capítulo 5, item 5.3, do presente trabalho. 
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3.4. Discricionariedade legislativa 

 

Embora seja comum a discussão acerca da discricionariedade, bem como da necessidade de 

sua limitação, no âmbito administrativo, a importância do tema também se reflete na 

atuação dos demais Poderes.94 

 

Num primeiro momento poderia se sustentar a discricionariedade dos órgãos legislativos no 

exercício da função política que constituem objeto de sua competência, diante da suposta 

liberdade de atuação do legislador no espaço deixado pela norma constitucional. 

 

Ocorre que, a constitucionalização do direito, fundamento de um sistema neoconstitucional 

responsável pela irradiação de normas constitucionais para todo o ordenamento jurídico, 

resulta em uma redução de discricionariedade não só para a Administração Pública como 

também para o legislador, na medida em que são impostos limites de ordem material e 

axiológica ao processo de execução e criação na norma infraconstitucional. 

 

Ressalta Luigi Ferrajoli que, com o neoconstitucionalismo95, é introduzida uma dimensão 

substancial na natureza da democracia, pois as normas constitucionais apresentam 

proibições e obrigações que são impostas aos poderes da maioria (em outro momento os 

poderes seriam absolutos), de modo que o próprio Poder Legislativo é limitado no 

momento da elaboração legislativa96 

 

                                                 
94 Demonstrando que inexiste liberdade no ato de julgar, Celso Antônio Bandeira de Mello colaciona 
interessante exemplo de desvio de poder em ato jurisdicional: “[...] o comportamento de juiz de Tribunal que, 
não tendo seu voto acompanhado pelo terceiro julgador, ao perceber a inutilidade dele para fins de decidir o 
pleito no sentido de seu pronunciamento, resolve reconsiderá-lo e adere aos dois outros com o objetivo 
específico de obstar a interposição de embargo. O caso não é hipotético. [...] É claro que – antes de encerrado 
o julgamento – poderia rever sua posição original, se houvesse se convencido da tese oposta. Nunca, porém, 
lhe assitira fazê-lo com o propósito de inibir a utilização de uma via processual, coartando direito do litigante, 
tanto mais se estava convencido da procedência dele.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 18). 
95 Sobre o neoconstitucionalismo, vide o capítulo 5 do presente trabalho. 
96 FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 15. 
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Cabe aos órgãos legislativos, desta forma, o mesmo dever de observância da finalidade 

pública, de modo que a discricionariedade legislativa esteja vinculada aos fins previstos na 

norma, que constitui fundamento do poder de legislar.97 

 

No mesmo sentido, Caio Tácito, para quem há a “necessidade de temperamento da latitude 

discricionária de ato do Poder Legislativo, ainda que fundado em competência 

constitucional e formalmente válido.”98 

 

Assim, à guisa de exemplo, embora não haja um conceito constitucional de crime, não se 

admite que o legislador incrimine qualquer conduta. Isso porque, diante do caráter de 

ultima ratio do Direito Penal (mínimo admissível), o legislador não terá liberdade para a 

tipificação de condutas como infrações penais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Para Humberto Ávila, “a descrição daquilo que é permitido, proibido ou obrigatório diminui a 
arbitrariedade e a incerteza, gerando ganhos de previsibilidade e em justiça para a maior parte dos casos.” 
(ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo: entre a ‘Ciência do Direito’ e o ‘Direito da Ciência’”. Revista 
Brasileira de Direito Público, ano 6, n 23, out./dez.2008, p. 12). 
98 TÁCITO, Caio. “O desvio de poder no controle dos atos administrativos, legislativos e jurisdicionais.” 
Temas de Direito Público (estudos e pareceres).  Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 181. 
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4. Ampliação horizontal do controle jurisdicional 

 

A doutrina, na tentativa de acompanhar a evolução da sociedade e adequar o Direito a esta 

nova realidade, tem apresentado novos parâmetros para o controle do ato administrativo 

discricionário. 

 

Revelam-se, na verdade, como mecanismos de limitação ou redução da discricionariedade 

do administrador público. 

 

4.1. Teoria do desvio de finalidade 

 

A teoria do desvio de finalidade constitui um desses mecanismos para a redução da 

discricionariedade do administrador público. A finalidade, elemento ou requisito essencial 

do ato administrativo, impõe que a Administração Pública, no desenvolvimento da 

atividade administrativa, tenha como meta optata o alcance do interesse público. 

 

A presente teoria teve origem na construção jurisprudencial do Conselho de Estado francês, 

no âmbito do sistema contencioso administrativo, da jurisdição administrativa ou da dupla 

jurisdição99, no qual as questões de Estado, envolvendo a prática de atos da Administração 

Pública, ficariam sob a égide de uma “justiça” específica, de modo que fossem separadas as 

autoridades administrativas das autoridades judiciárias. 

 

O Conselho de Estado francês, a fim de evitar que os governantes exercessem a sua 

competência no intuito de alcançar interesses pessoais, criou a teoria do desvio de poder – 

détournement de pouvoir – com o objetivo de controlar os atos dos governantes, a fim de 

que, uma vez reconhecidos vícios nos atos praticados com regular aparência, pudessem ser 

anulados. 

 

                                                 
99 O sistema administrativo refere-se à forma de controle dos atos da Administração Pública. Adota-se, no 
Brasil, o sistema inglês ou sistema da jurisdição uma, segundo o qual toda lesão de direito pode ser apreciada 
pelo Poder Judiciário. 
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Tem-se, pois, que a teoria do desvio de poder, foi desenvolvida a partir da competência 

administrativa, com o reconhecimento de que inobservância da finalidade implícita ou 

explícita na norma jurídica caracteriza um vício de legalidade.100 Mesmo que a norma de 

competência não se refira à finalidade pública, deverá o agente público, como instrumento 

de manifestação de vontade administrativa, dirigir-se no caminho para o seu atendimento. 

 

José Cretella Júnior cita o caso Lesbats como sendo o leading-case do direito 

administrativo francês em matéria de desvio de poder. Julgado pelo Conselho de Estado em 

25 de fevereiro de 1864 e confirmado em 07 de junho de 1865, o caso Lesbats apresentou a 

seguinte situação concreta: 

 

“O prefeito da cidade francesa de Fontainebleau proibira que certo motorista 
estacionasse o ônibus no pátio interno da Estação daquela cidade do interior da 
França. A proibição baseava-se no intuito de assegurar o cumprimento de 
contrato celebrado entre a empresa ferroviária e outro proprietário de ônibus, 
pelo qual só este último teria direito de estacionamento e desembarque. Havia 
texto de lei anterior, promulgada a 15 de novembro de 1846, que conferia à 
autoridade poderes para regular o estacionamento e circulação de veículos, mas 
o Conselho de Estado anulou a decisão do Prefeito, porque este não podia 
exercer seus poderes de polícia para fins estranhos aos da manutenção de ordem 
e da organização do trânsito.”101 

 

Percebe-se, no caso em tela, que o Prefeito, a pretexto de regular o estacionamento e 

trânsito de veículos em determinada localidade, a fim de ordenar a utilização do espaço 

público, nos termos do permissivo legal, praticou o ato acima transcrito com o objetivo de 

assegurar o monopólio dos transportes de determinada empresa privada, o que caracterizava 

um desvio de poder do gestor público.  

 

A solução apresentada pelo Conselho de Estado francês, com fundamento na teoria do 

desvio de poder (anulação do ato praticado, pois o administrador público atuou na busca de 

finalidade diversa daquela prevista em lei), resultou na construção de jurisprudência no 

âmbito daquele órgão, no sentido de que o recurso por excesso de poder também deve ser 

                                                 
100 TÁCITO, Caio. “O desvio de poder no controle dos atos administrativos, legislativos e jurisdicionais.” In.: 
Temas de Direito Público (estudos e pareceres).  Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 181. 
101 O Autor cita que o caso Vernes foi julgado pelo Conselho de Estado em data pretérita (16 de maio de 
1858), mas não teve a repercussão do caso Lesbats, daí não reconhecê-lo como leading-case. (CRETELLA 
JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 121). 
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aceito nas hipóteses em que o administrador público, no exercício de um poder legal, 

praticasse ato contrário ao fim previsto explícita ou implicitamente na regra de 

competência. 

 

Encontra-se, portanto, no Conselho de Estado francês, a origem da teoria do desvio de 

finalidade ou teoria do desvio de poder, a partir da análise de casos concretos que foram 

submetidos à sua análise, oportunidade em que foram delineados, com o passar do tempo, 

os contornos para o reconhecimento de uma situação de desvio, bem como as 

conseqüências que deveriam advir dessa constatação, limitando a atuação do administrador 

público. 

 

A inclusão do elemento finalidade na anatomia do ato administrativo, como apontado no 

capítulo 2 do presente trabalho, representa uma evolução do direito administrativo, de 

modo que fosse reduzida a autoridade e arbitrariedade vigentes durante o Estado 

Absolutista. 

 

Como a finalidade de um ato administrativo sempre estará prevista em lei, sem se cogitar 

de qualquer escolha do administrador público no que tange ao seu conteúdo, tem-se que tal 

elemento é vinculado, razão pela qual pode ser objeto de controle no que tange à sua 

validade, importando, se for o caso, na declaração de nulidade do ato cujo fim é viciado. 

 

A tradicional dicotomia em direito público e direito privado revela que o direito 

administrativo é dominado pela idéia de finalidade, ao contrário do direito civil, no qual 

impera a idéia de propriedade. Busca-se uma atuação do administrador público, seja 

vinculada, seja discricionária, que atenda a finalidade pública estabelecida em lei.  

 

Ocorre que, não obstante a existência de todos os mecanismos jurídicos de controle da 

atividade administrativa, o administrador público, por vezes, pratica condutas contrárias à 

lei: são as condutas arbitrárias.  O abuso de poder é definido exatamente como uma atuação 

do administrador público contrária à lei. 
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O abuso de poder constitui um gênero, do qual são espécies o excesso do poder (vício do 

elemento competência) e o desvio de poder (vício do elemento finalidade). Enquanto o 

excesso é caracterizado por uma diferença de grau ou quantitativa, o desvio possui uma 

diferença de cunho qualitativo102.  

 

Vale ressaltar que o excesso de poder e o desvio de poder constituem espécies autônomas, 

podendo ocorrer no mundo dos fatos de forma independente uma da outra. Em outras 

palavras: é possível a ocorrência de excesso de poder, sem que haja desvio de poder ou 

vice-versa. 

 

Haverá excesso de poder quando o agente público é incompetente para a prática do ato ou, 

embora inicialmente competente, extrapola os limites que lhe foram impostos pela lei. 

Partindo-se do pressuposto, por exemplo, de que a autoridade administrativa competente 

para a remoção de um servidor público é o Secretário de Estado, caso tal ato administrativo, 

cumprindo com a finalidade pública estabelecida em lei – necessidade do serviço em outra 

sede funcional – seja praticado por um auxiliar de serviços gerais, ocorrerá abuso de poder 

na espécie excesso de poder. 

 

Por outro lado, o desvio de poder, também denominado de desvio de finalidade, ocorrerá 

quando o agente público, embora competente para a prática do ato, não atende o interesse 

público correspondente. É o exemplo clássico do Secretário de Estado que, embora 

competente para a edição de portaria de remoção de determinado servidor público, o faz 

com intuito punitivo ou para atender anseio pessoal.103 

 

O desvio de poder, portanto, revela uma vontade distorcida do agente público, que, ao invés 

de administrar a coisa pública em prol do interesse da coletividade, hipótese em que atuaria 
                                                 
102 CRETELLA JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 7. 
103 Celso Antônio Bandeira de Mello, ao entender que a atuação da Administração Pública precisa estar 
direcionada para o atendimento dos fins pré-estabelecidos pela lei, dispõe que “a atividade administrativa é 
marcada, sobretudo, pela idéia de função [...] Existe função em Direito, quando alguém dispõe de um poder à 
conta de dever, para satisfazer o interesse de outrem, isto é, um interesse alheio. Função, em síntese, é o 
exercício no interesse alheio de um poder exercido em conta de um dever legal.” (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 18). 
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como administrador público, passa a dispor do interesse público como parte sua 

propriedade (de interesse público a interesse privado). 

 

Nas palavras de Caio Tácito, o desvio de poder é definido como  

 

“um limite à ação discricionária, um freio ao transbordamento da competência 
legal além de suas fronteiras, de modo a impedir que a prática do ato 
administrativo, calcada no poder de agir do agente, possa dirigir-se à consecução 
de um fim de interesse privado, ou mesmo de outro fim público estranho à 
previsão legal.”104 

 

Uma atuação discricionária do administrador público, caracterizada pela gestão de bens 

públicos ou de interesses sociais, nunca consistirá na escolha de determinado fim105, mas, 

no máximo, nos meios que serão utilizados, se lícitos, para que se alcance o objetivo que se 

espera. 

 

No caso de desvio, o poder é exercido com fim diverso daquele em vista do qual foi 

estabelecido, previamente, na norma jurídica. Entendendo-se poder como dever106 previsto 

em lei para a prática de determinado ato, o desvio estará caracterizado quando tal dever for 

exercido com o intuito de se atingir objetivo diferente daquele que se deveria alcançar. 

 

Ressalta-se, no entanto, que nem toda alteração de finalidade corresponde a uma atuação 

contrária à ordem jurídica. É o caso da tredestinação – mudança de finalidade – lícita, 

diante da manutenção do interesse público na prática do ato. É o que ocorre, por exemplo, 

quando determinado imóvel particular, com fundamento na necessidade pública, é 

desapropriado por uma entidade política para a construção de uma escola pública, mas, ao 

                                                 
104 CRETELLA JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 181. 
105 Afonso Rodrigues Queiró, entendendo que subsiste uma margem de apreciação na atuação administrativa 
em busca do interesse público, dispõe que “o agente viola o direito se a conduta não tiver sido ditada pela sua 
própria apreciação acerca daquilo que mais convém à satisfação da necessidade pública tutelada.” (QUEIRÓ, 
Afonso Rodrigues. O poder discricionário da administração. Lisboa: Coimbra Editora, 1948, p. 274). 
106 Não se utiliza, aqui, a noção conseqüencial de que a Administração Pública tem deveres e, por isso mesmo, 
dota de alguns poderes. O próprio poder corresponde a um dever de atuação. Sobre o tema, vide capítulo 3 do 
presente trabalho. 
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final, é construído um hospital público107. Esse é o entendimento da jurisprudência 

pátria.108 

 

Na mesma linha de raciocínio, José Cretella Júnior dispõe que o desvio de poder somente 

estará caracterizado quando a competência for utilizada para a satisfação de fins privados. 

Para o Autor: 

 

“O uso da competência discricionária para a obtenção de fins públicos é 
perfeitamente legítimo, não interessando, no caso, que a edição do ato 
administrativo, informado por fins públicos genéricos, mas enquadrando uma 
determinada espécie, sofra alteração, quanto a esta espécie, desde que a 
finalidade última – a finalidade pública ainda se conserve.”109 

 

Esta teoria tem por objetivo distinguir um ato discricionário de um ato arbitrário, resultante 

de um abuso de poder, de forma a reduzir a abrangência da teoria tradicional dos atos 

administrativos discricionários. Ressalta-se, no entanto, que o desvio de poder não ocorrerá 

apenas com a prática de atos administrativos discricionários.110 

 

O fim que deve direcionar a atuação da Administração Pública, por intermédio de seus 

agentes, também constitui uma das balizas que são estabelecidas pela lei, mesmo quando 

esta pré-determina todos os parâmetros para a sua atuação. 

 

Nada impede, portanto, que o administrador público, no exercício de uma competência 

vinculada, sem qualquer liberdade para a escolha do objeto ou valoração do motivo do ato 

administrativo (concepção clássica de discricionariedade), atue com teleologia diversa 

                                                 
107 Em sentido contrário, Marcelo Caetano, para quem o desvio de poder também ocorrerá “sempre que 
designando a lei, ou deduzindo-se dos seus termos, um fim específico a atingir, este fim seja postergado e 
substituído por outro, embora de interesse público também.” (CAETANO, Marcelo. Manual de Direito 
Administrativo. Lisboa: Coimbra Editora, 1965, p. 266). 
108 BRASIL, STJ, REsp 710065/SP, Rel. Min. José Delgado, julgamento em 12/04/2005, Primeira Turma, DJ 
de 06/06/2005; BRASIL, STJ, REsp 800108/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgamento em 
07/03/2006, Primeira Turma, DJ de 20/03/2006. 
109 CRETELLA JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 57. 
110 Em sentido contrário, José Cretella Júnior, para quem: “deve estar presente o poder discricionário, ‘causa 
material’, sem o que não pode ocorrer a figura do desvio de poder. É precisamente no exercício do poder 
discricionário que ocorre a figura do ‘desvio’”. (CRETELLA JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na 
administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 57). 
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daquela prevista pela ordem jurídica. Haverá, da mesma forma, desvio de poder como 

espécie do gênero abuso de poder. 

 

É o que ocorre com a desapropriação de um terreno urbano baldio para a construção de uma 

praça pública, a fim de que seja valorizada a propriedade do chefe do Poder Executivo que 

se encontra em frente ao referido imóvel. A partir da compreensão da discricionariedade 

administrativa como liberdade de apreciação de uma medida adequada, como se verá no 

capítulo 6 do presente trabalho, o ato expropriatório é caracterizado como vinculado, sem 

qualquer liberdade de escolha do administrador público. Neste caso, mesmo diante de uma 

atuação vinculada da Administração Pública, haverá desvio de poder. 

 

A constatação de que um ato administrativo pode ser considerado incompatível com a 

ordem jurídica pelo fato da atuação do administrador público ter desviado a finalidade 

pública, representa um limite, em maior medida, à teoria clássica dos atos administrativos 

discricionários, de modo a coibir o abuso das autoridades administrativas, no sentido de que 

não são apenas os vícios de competência de um ato administrativo que podem ensejar a 

anulação de um ato administrativo. 

 

O conflito entre a atuação do administrador público e a vontade da lei, resultará na 

declaração de nulidade do ato administrativo, diante da sua incompatibilidade com a ordem 

jurídica, evitando-se a utilização do poder discricionário para fim diverso do prescrito em 

lei. 

 

A dificuldade que se apresenta, no entanto, é a prova do desvio de poder, principalmente 

quando a atuação do administrador público ocorre de forma camuflada, com a utilização do 

aparato administrativo que se encontra à sua disposição. Diante da presunção de 

legitimidade dos atos administrativos, consubstanciada na idéia de que os atos 

administrativos presumem-se compatíveis com a ordem jurídica, e que se apresenta de 

forma relativa, cabe ao administrado a prova do desvio de poder do gestor público. 
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A evolução do Direito Administrativo, de direito responsável pelo controle dos 

administrados a direito defensivo do cidadão, impõe que sejam investigados os motivos das 

decisões dos administradores públicos, de modo que se verifique compatibilidade da 

finalidade com os ditames legais. 

 

Assim, cabe ao interessado a exposição fática, documental e testemunhal, que resulte na 

constatação de que os objetivos buscados pelo administrador público encontram-se em 

dissonância com os fins previstos e almejados pela norma jurídica. A dificuldade se 

apresenta, pois, normalmente, a constatação de um desvio de poder está relacionada a um 

elemento psicológico correspondente à intenção do agente responsável pela prática do ato. 

 

José Cretella Júnior, exemplificando situação de desvio de poder, apresenta a conhecida 

parábola do moleiro de Sans Souci: “pretendendo Frederico II da Prússia, desapropriar-lhe 

o moinho, não para construir obra de interesse público, mas simplesmente para aumentar ou 

embelezar a residência real, o moleiro resistiu a tal ameaça de desapropriação, exclamando: 

há juízes em Berlim!”111  

 

Cabe, no entanto, não só ao Poder Judiciário, mas a todos os protagonistas responsáveis 

pelo controle dos atos administrativos, do cidadão à própria Administração Pública, a 

verificação da legalidade da atuação administrativa, de modo a coibir dentre os vícios do 

ato administrativo, aquele caracterizado pela distorção da finalidade pública prevista na 

norma, que deve balizar a conduta de todo agente público responsável pelo exercício de 

qualquer função administrativa. 

 

4.2. Teoria dos motivos determinantes 

 

Como visto no capítulo 2 do presente trabalho, o motivo de um ato administrativo 

compreende as circunstâncias de fato (situações fáticas) e circunstâncias de direito 

(fundamentação legal) que justificam a prática do ato administrativo. 

                                                 
111 CRETELLA JÚNIOR, José. O “desvio de poder” na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 7. 
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Assim, na edição de um ato administrativo que concede o gozo de férias, em relação ao 

primeiro período aquisitivo, a um servidor público federal, caracterizar-se-iam como 

motivos: o exercício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício 

(circunstância fática), bem como o art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal e o art. 77 da 

Lei nº 8.112, de 1990 (fundamentação legal). 

 

O motivo não deve ser confundido com motivação. Enquanto esta corresponde à 

exteriorização, à explicitação dos motivos existentes, aquele constitui parte integrante – 

elemento ou requisito – do ato administrativo. A motivação, como regra, é obrigatória para 

qualquer ato administrativo, seja discricionário, seja vinculado.112  

 

Cumpre à motivação um relevante papel no controle de legalidade do ato administrativo, 

pois, a partir da revelação dos motivos do ato, torna-se possível a verificação dos motivos 

ensejadores da medida, bem como a constatação de eventual desvio de finalidade (relação 

entre motivo e finalidade do ato), de modo a garantir um controle recíproco dos poderes do 

Estado (controle jurisdicional sobre os atos administrativos oriundos do Poder Executivo, 

por exemplo). 

 

Afonso Rodrigues Queiró, realçando a importância da motivação, como forma de se 

verificar hipótese de desvio de poder, o que ensejaria um controle jurisdicional sobre o ato, 

dispõe que “os motivos, para se reconhecerem, têm que se exteriorizar de qualquer modo, 

tem de se depreender, mais ou menos directamente, de quaisquer dados ou circunstâncias 

exteriores ao agente.”113 

 

A fundamentação de determinado ato administrativo permite que se verifique se o 

administrador público cumpriu a lei ao enquadrar os fatos existentes na norma aplicável, 

                                                 
112 O art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal, não entra em 
rota de colisão com a afirmação de que a motivação, em regra, é obrigatória para qualquer tipo de ato 
administrativo, pois, embora preveja as hipóteses em que o ato administrativo deve ser motivado, o rol 
previsto no referido dispositivo legal é, por demais, abrangente, o que revela a necessidade de motivação para 
um grande número de atos administrativos. 
113 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O poder discricionário da administração. Lisboa: Coimbra Editora, 1948, p. 
289. 
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apresentando uma relevância maior quando se trata de ato administrativo resultante do 

exercício do poder discricionário.114 

 

A teoria dos motivos determinantes dispõe que os motivos exteriorizados, mesmo nas 

hipóteses em que a motivação não seja, in casu, obrigatória115, vinculam o administrador 

público na atuação administrativa, determinando a sua conduta no que tange às 

circunstâncias de fato e de direito que justificaram a sua prática. Por esta razão, também 

constitui um mecanismo para a limitação da discricionariedade administrativa. 

 

A transparência dos motivos determina a conduta do administrador público, de modo que o 

elemento motivo do ato administrativo guarde compatibilidade com a circunstância fática 

que fomentou a manifestação de vontade administrativa. A dissonância entre os motivos 

que determinaram a conduta do administrador público (motivos determinantes) e a 

circunstância fática ensejará um vício de legalidade. 

 

Isso porque, consoante dispõe Marcelo Caetano, a fundamentação deve ser congruente e 

exata e 

 

“se a lei exige que o ato seja fundamentado é porque entende deverem ser 
conhecidas as razões da decisão. Ora, se os motivos invocados não explicam a 
decisão tomada e até porventura implicariam uma atitude contrária, não pode 
considerar-se satisfeita a exigência legal. Mesmo quando a fundamentação seja 
facultativa, ela deve considerar-se uma formalidade do acto e quando 
incongruente essa formalidade apresenta-se viciada..”116 

 

Caso um administrador público indefira o gozo de férias de determinado servidor público 

no período pleiteado, justificando o indeferimento com fundamento na ausência de 

servidores habilitados para o exercício da mesma função administrativa naquele período, 

está o administrador obrigado a comprovar a existência do motivo explicitado. Assim, a 

circunstância fática exteriorizada, por exemplo, deve corresponder aos motivos existentes 

na realidade. 

                                                 
114 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Lisboa: Coimbra Editora, 1965, p. 253. 
115 É o exemplo da exoneração ad nutum de servidor público ocupante de cargo público de provimento em 
comissão, nos termos do art. 37, inc. II, parte final, da Constituição Federal. 
CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Lisboa: Coimbra Editora, 1965, p. 253-254. 
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Desta forma, caso não haja compatibilidade entre motivos exteriorizados e o mundo dos 

fatos, oportunidade em que os motivos justificadores da atuação do administrador público 

serão, por exemplo, inexistentes, o ato administrativo será declarado nulo, com fundamento 

na ilegalidade por inexistência material do objeto.  

 

O ordenamento jurídico pode não prever, explicita e taxativamente, qual o motivo que deve 

nortear a atuação da Administração Pública, mas exige a presença do motivo para a 

existência e perfeição do ato administrativo, a fim de que possa produzir, posteriormente, 

efeitos jurídicos (eficácia).117 

 

O princípio da moralidade, que revela a necessidade de conduta da Administração Pública 

pautada em padrões éticos de conduta, com honestidade, impõe, da mesma forma, que haja 

uma compatibilidade da realidade fática e dos motivos ensejadores do ato administrativo. 

 

Assim, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, os fatos que serviram de suporte 

para a decisão administrativa integram o âmbito de validade do ato administrativo, havendo 

uma limitação na atuação discricionária da Administração Pública, que estará sujeita a um 

controle interno da Administração Pública (autotutela) ou do Poder Judiciário, no que tange 

à sua legalidade. 

 

Diz-se que a teoria dos motivos determinantes resulta em uma ampliação horizontal do 

controle judicial sobre os atos administrativos porque se evolui na idéia de que referido 

controle afigura-se possível não apenas em relação aos aspectos vinculados do ato 

discricionário, mas também em relação ao elemento motivo, sendo que não há, aqui, o 

controle da discricionariedade em si, entendida como a escolha feita pelo administrador 

público (daí a inexistência de verticalidade no controle). 

 

 

 

                                                 
117 Nesse sentido, cita-se, a título ilustrativo, o art. 2º da Lei nº 4.717, de 1965, que assim dispõe: “Art. 2º. São 
nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: [...] d) 
inexistência dos motivos.”  
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4.3. Princípio da juridicidade 

 

Para que se compreenda o significado e alcance do princípio da juridicidade como 

mecanismo para a ampliação do controle jurisdicional sobre o ato administrativo 

discricionário, algumas considerações devem ser tecidas acerca da atual natureza e função 

dos princípios, bem como a diferenciação que deve ser estabelecidas com as regras. 

 

4.3.1. Normatividade dos princípios 

 

Em uma acepção tradicional, os princípios eram compreendidos e utilizados de forma 

secundária, acessória, apenas como instrumento de interpretação e integração da norma 

jurídica. A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, anteriormente denominada de 

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, ainda dispõe, em seu art. 4º que, quando 

houver omissão da lei “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito.” 

 

As mudanças sociais e econômicas que ocorreram na sociedade, em especial após a 2ª 

Guerra Mundial, foram responsáveis pela introdução de um Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito, fundamentado pelo pós-positivismo como modelo jurídico que 

apresenta uma nova maneira de compreender o direito: a de um direito justo. 

 

A Constituição, a partir desse marco, passa a ser compreendida como um conjunto de 

normas, das quais são espécies as regras e os princípios118, para, além de limitar o poder 

estatal, legitimar tal poder e permitir a proteção efetiva dos direitos fundamentais. Um eixo 

fechado e delimitado de regras não se afigura suficiente. 

 

                                                 
118 Vale ressaltar, nesse ponto, que Humberto Ávila admite a existência de três espécies de normas jurídicas: 
as regras e os princípios (normas jurídicas de primeiro grau) e os postulados normativos, entendidos como 
normas jurídicas de segundo grau. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010). 
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J. J. Gomes Canotilho, dispõe que a compreensão de uma dogmática do Direito 

Constitucional decorre da percepção de que a Constituição representa um sistema119 

normativo aberto de regras e princípios, pelas seguintes razões: 

 

“(1) é um sistema jurídico porque é um sistema dinâmico de normas; (2) é um 
sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica (Caliess), traduzida na 
disponibilidade e ‘capacidade de aprendizagem’ das normas constitucionais para 
captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da 
‘verdade’ e da ‘justiça’; (3) é um sistema normativo, porque a estruturação das 
expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através 
de normas; (4) é um sistema de regras e princípios, ois as normas do sistema 
tanto podem revelar-se sob a forma de princípios como sob a forma de 
regras.”120 

  

Tem-se, pois, que os princípios, a partir dessa nova concepção, possuem força normativa121, 

caracterizando-se por uma força cogente de seu conteúdo, revelada pelo poder de obrigar e 

determinar condutas. Nesse sentido, sustenta Dirley da Cunha Júnior que os princípios, 

sejam eles explícitos ou implícitos no ordenamento jurídico, são dotados de normatividade, 

o que resulta na possibilidade de obrigar e vincular comportamentos.122 

 

Considerada a compreensão dos princípios como normas jurídicas, importante a 

diferenciação entre enunciado normativo e norma. 

 

                                                 
119 Sobre a idéia de sistema vide Claus-Wilhelm Canaris, para quem evolução da realidade exige uma nova 
compreensão da ciência jurídica, com a introdução de um novo pensamento sistemático, que tem como 
características essenciais, a ordem e a unidade, representadas, respectivamente, pela correspondência jurídica 
nas idéias da adequação valorativa e da unidade interior do Direito. Para o Autor: “o sistema cumpre, 
sobretudo, em particular, duas tarefas na obtenção do Direito: ele contribui para a plena composição do 
conteúdo teleológico de uma norma ou de um instituto jurídico o que conduz a interpretá-los como parte do 
conjunto da ordem jurídica e sobre o pano de fundo das conexões relevantes; e ele serve para a garantia e a 
realização da adequação valorativa e de unidade interior do Direito.” (CANARIS, Claus-Wilhelm. 
Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad.: Antônio Menezes Cordeiro. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 283).  
120CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Edições Almedina, 7ª 
edição, p. 1159. 
121 Clássica a classificação das normas constitucionais apresentada por J.J. Gomes Canotilho em princípios 
estruturantes, princípios constitucionais gerais, princípios constitucionais especiais e regras constitucionais. 
CANOTILHO, J. J. Gomes Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Edições Almedina, 7ª 
edição, p. 1175. 
122 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador, Juspodivm, 2009, p. 156. 
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Para Robert Alexy, deve-se buscar um modelo semântico de norma, tendo em vista a sua 

compatibilidade acerca das diferentes teorias sobre validade. Para este conceito, norma 

diferencia-se de enunciado normativo.123 

 

Enquanto norma constitui o significado do enunciado normativo (pode-se dizer que a 

norma constitui o conteúdo do enunciado normativo), razão pela qual a norma pode ser 

expressa por meio de diferentes enunciados normativos, o enunciado normativo será a 

construção semântica de como a norma é declarada (entidade semântica como um conteúdo 

de significado que inclui uma modalidade deôntica).124 

 

4.3.2. Regras e princípios 

 

O conceito de norma constitui um dos conceitos mais importantes da Ciência do Direito, 

embora não se restrinja a esta ciência. 

 

Inicialmente, deve ser destacado, como acima mencionado, que a distinção entre regras e 

princípios, corresponde a uma diferenciação entre duas espécies de normas. De acordo com 

a proposta apresentada por Robert Alexy, para a diferenciação entre regras e princípios, 

deve ser utilizado um critério de cunho qualitativo e não de grau. Parte-se da compreensão 

de que os princípios são caracterizados como mandamentos de otimização: 

 

“o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 
em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e 
regras colidentes”.125 

 

                                                 
123ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 53. 
124 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006, p. 54-56. 
125 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008, p. 90. 
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As regras, por sua vez, são aplicadas de acordo com a máxima do tudo ou nada – serão 

satisfeitas ou não serão satisfeitas – razão pela qual se diz que as regras contêm 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível (as regras são 

comandos imediatamente descritivos de condutas específicas). Já os princípios, ao contrário 

das regras, são normas que consagram determinados valores ou são indicativos de fins 

públicos a serem alcançados. 

 

Na hipótese de se ter duas regras ou dois princípios aplicáveis, a priori, num mesmo caso 

concreto, estar-se-á diante de um conflito entre regras ou de uma colisão entre princípios. 

A fim de que sejam apresentados os critérios para a solução, é importante ressaltar que os 

princípios podem coexistir quando colidentes entre si, o que não ocorre com as regras. 

 

O conflito entre regras pode ser solucionado de duas formas: introdução de uma cláusula de 

exceção em uma das regras ou declaração de invalidade de uma das regras, com a sua 

conseqüente retirada do ordenamento jurídico. 

 

Enquanto a invalidade de uma das regras é determinada pela utilização do critério da 

temporariedade (lei posterior derroga lei anterior), pelo critério da especialidade (lei 

especial derroga lei geral) ou pelo critério da importância de cada regra em conflito, a 

colisão entre princípios resolve-se pela adoção de critério de outra espécie. 

 

Haverá colisão entre os princípios quando eles, isoladamente considerados, conduzem a 

uma contradição, de modo que um princípio reduz as possibilidades jurídicas de realização 

do outro princípio. 

 

Enquanto no conflito das regras há uma questão de validade, na colisão de princípios há 

uma questão de peso, ou seja, os princípios com maior peso terão precedência 

(sopesamento entre os interesses conflitantes). É o que Robert Alexy denomina de “relação 
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de precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso 

concreto”126.  

 

Tais relações de precedência serão estabelecidas a partir da fixação de “condições sob as 

quais um princípio tem precedência em face do outro” 127 diante da análise do caso 

concreto. Não há, portanto, de se falar em dimensão de validade em relação aos princípios, 

pois somente princípios válidos podem colidir. 

 

Em resumo, tem-se que a relação de precedência não é absoluta. É, ao contrário, 

condicionada à existência de determinadas situações fáticas. Há, para Robert Alexy, apenas 

uma hipótese em que a relação de precedência seria incondicionada: quando um dos 

princípios em colisão é a dignidade da pessoa humana, oportunidade em que precederá de 

forma absoluta em detrimento dos demais princípios colidentes.128 

 

A partir da análise das relações de precedência na colisão dos princípios, Robert Alexy 

propõe uma lei de colisão, nos seguintes termos: “as condições sob as quais um princípio 

tem precedência em face de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a 

conseqüência jurídica que tem precedência”129 

 

Na hipótese de colisão entre princípios, deve-se utilizar o sopesamento, pois não há como 

estabelecer uma precedência geral entre os princípios em choque. Deve-se, decidir qual o 

interesse deve ceder, a depender das circunstâncias do caso concreto. 

 

Em síntese, Dirley da Cunha Júnior130 apresenta os seguintes critérios distintivos entre uma 

norma-princípio e uma norma-regra: 

 
                                                 
126 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 96. 
127 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 96. 
128 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 97. 
129 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008, p. 99. 
130 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 152-154. 
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a) O grau de abstração e generalidade; 

 

b) O grau de indeterminação; 

 

c) O caráter de fundamentalidade; 

 

d) A proximidade da idéia de direito; 

 

e) A função normogenética e sistêmica dos princípios. 

 

Conclui-se, desta forma, que existem alguns critérios diferenciadores entre norma-princípio 

e norma-regra. Um deles refere-se à estrutura lógica da norma. Enquanto os princípio 

garantem direitos e deveres prima facie na forma de um mandamento de otimização, as 

regras devem ser entendidas como norma que garantem direitos e deveres definitivos. 

 

4.3.3. Significado e alcance do princípio da juridicidade 

 

A noção de legalidade está atrelada à de Estado de Direito. Como apontado no capítulo 1 

do presente trabalho, o Estado de Direito substitui o Estado Absolutista ou de Polícia como 

forma de proteger o homem em face dos desmandos dos monarcas, com a introdução dos 

ideais de legalidade, igualdade e separação de poderes. 

 

O princípio da legalidade, como garantia protetora do homem em face do Estado, teve os 

seguintes antecedentes históricos, que foram responsáveis pelo delineamento de sua 

definição e função: Magna Carta – 1215, Petition of Rights – 1629, Habeas Corpus Act – 

1679, Bill of Rights – 1689, Declaração de Independência Americana – 1776, Constituição 

dos Estados Unidos da América – 1787 e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

– 1789. 

 

Todos esses documentos preconizavam, de alguma forma, a liberdade dos indivíduos a 

partir da limitação do poder soberano, com o reconhecimento de uma vontade legal que não 
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pode ser suspensa nem ter o seu cumprimento afastado pela vontade da autoridade real. A 

partir dessa evolução histórica tem-se que o Estado passa a ser submisso à lei. É o Estado 

de Direito. 

 

Em uma noção clássica de aplicação do princípio da legalidade131, permite-se que o 

particular faça tudo que a lei não proíbe (vinculação negativa à lei), enquanto que à 

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei determina, exigindo-se uma atuação 

conforme a lei (vinculação positiva à lei).132 

 

Com o advento do Estado de Direito, tem-se, pela importância do papel alçado à lei, uma 

proeminência da atividade legislativa, com o monopólio atribuído aos órgãos legislativos 

para a elaboração de normas de cunho geral e impositivo. De acordo com J. J. Gomes 

Canotilho, o Estado de Direito, tem por objetivo conformar as estruturas do poder político e 

a organização da sociedade segundo o direito, que deve ser compreendido como “um meio 

de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade organizada e, para cumprir esta 

função ordenadora, [...] estabelece regras e medidas, prescreve formas e procedimentos e 

cria instituições".133 

 

Assim, as normas prescritas em leis não apenas orientavam a conduta da Administração 

Pública, mas, além disso, determinavam os estritos termos de sua atuação, de modo que o 

princípio da legalidade fosse compreendido numa acepção estrita: obrigatoriedade que tem 

                                                 
131 Cabe, aqui, uma diferenciação terminológica: legalidade não se confunde com reserva legal. Esta 
expressão revela a necessidade de que determinadas matérias, a exemplo da criação de cargos públicos no 
âmbito do Poder Executivo, sejam reguladas por uma espécie normativa específica, qual seja, a lei. Vale 
ressaltar, que algumas matérias estão sujeitas, em sentido contrário, ao que se denomina de reserva da 
administração. É o que se depreende do art. 84, inc. VI, da Constituição Federal, com redação determinada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que prevê a edição de decretos autônomos, como decorrência do 
fenômeno da delegificação ou deslegalização, nas seguintes hipóteses: “Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: [...] VI – dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.” 
132 Célebre e repetida a passagem utilizada por Hely Lopes Meirelles, em sintonia com essa noção de 
legalidade: “Na Administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 
lítico fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei 
para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’.” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 82). 
133 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
1.086. 
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a Administração Pública de cumprir com a lei, limitando-se o exercício da função 

administrativa a uma atividade mecânica de repetição de texto (execução da lei). 

 

Analisando essa fase de compreensão do princípio da legalidade, Almiro do Couto e Silva, 

parafraseando o pensamento de Montesquieu, dispõe que a lei “mesmo nas minúcias da sua 

aplicação concreta, do executor só deveria ter o braço e a voz, mas nunca o cérebro, a 

colaboração integradora da sua inteligência e da sua vontade.”134 

 

Com a evolução de um modelo de Estado no pós-guerra e a consequente formação do 

Estado Constitucional Social e Democrático de Direito135, a Constituição passa a ser alçada 

ao centro do ordenamento jurídico, o que resulta na difusão das normas constitucionais para 

todos os ramos do direito (constitucionalização do direito), revelando, ainda, como 

característica, a máxima efetividade suas normas. Nesse passo, a idéia de legalidade estrita 

não se afigura suficiente, sendo superada pela acepção da legalidade ampla ou plena.136 

 

Esse novo modelo de Estado exige do poder público uma postura ativa na implementação 

de políticas públicas, com a necessidade de uma intervenção social e econômica, que não 

                                                 
134 SILVA, Almiro do Couto e. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 2003, v. 27, p. 95. Disponível em: 
<http://www.docstoc.com/docs/22304037/%E2%80%9CPoder-Discricion%C3%A1rio-no-Direito-
Administrativo-Brasileiro%E2%80%9D-1308>. Acesso em: 08 abr. 2010. 
135 Acerca dessa evolução, vide o capítulo 05 do presente trabalho. 
136 Parte da doutrina, a exemplo de Raquel Melo Urbano de Carvalho (CARVALHO, Raquel Melo Urbano 
de. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 51-54), entende que, entre o 
princípio da legalidade, em sua acepção clássica (estrita) e o princípio da juridicidade, existem outras duas 
fases de mutação, correspondentes aos princípios da legitimidade e ao princípio da constitucionalidade. A 
Autora fundamenta a razão de ser do princípio da legitimidade no art. 37, caput, da Constituição Federal, a 
partir da necessidade de uma atuação moral pela Administração Pública. Em relação ao princípio da 
constitucionalidade, dispõe a Autora que o Poder Público passou a se sujeitar também a normas 
constitucionais. Ora, desde a legitimidade já se determina a obediência da Administração Pública aos ditames 
constitucionais a partir da ascensão da moralidade ao patamar constitucional. Entende-se, no presente trabalho 
que, reconhecer a moralidade como baliza de conduta da Administração Pública, já é reconhecer a 
normatividade dos princípios constitucionais (explícitos ou implíticos), característica que seria do princípio da 
constitucionalidade. Pelas mesmas razões, entende-se que não há critérios que fundamentem a distinção entre 
o princípio da constitucionalidade e o princípio da juridicidade, o que resulta na adoção de apenas um marco 
evolutivo: do princípio da legalidade ao princípio da juridicidade, que, por sua vez, nada mais representa do 
que uma faceta do próprio princípio da legalidade (princípio da legalidade em sentido amplo). Na mesma 
linha de raciocínio, cita-se Diogo de Figueiredo Moreira Neto (MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. 
Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. Rio de 
Janeiro: Forense, 1991, p. 16-17), para quem a legitimidade reflete-se na necessidade da Administração 
Pública atender à finalidade expressa na norma. 
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encontrava respaldo expresso em regramento específico e padronizado de atuação no 

âmbito legislativo. 

 

Dispondo que o ofício administrativo não se reduz à mera aplicação mecanicista da lei137, 

Gustavo Binenbojm assinala  

 

“A própria origem pretoriana e autovinculativa do direito administrativo por 
obra do Conselho de Estado francês, e os amplos espaços doutrinários deixados 
pela lei para serem preenchidos pelo legislador, já comprometeriam, a rigor, essa 
noção de que a Administração não age por vontade própria, senão que se limita a 
cumprir a vontade previamente manifestada pelo legislador. Em verdade, mesmo 
a atividade de interpretação da lei, já o dizia Kelsen, comporta sempre uma 
margem autônoma de criação, daí se poder afirmar que mesmo os ditos 
regulamentos de execução expressam também algum conteúdo volitivo da 
Administração Pública.”138 

 

Impulsionado pelo aumento quantitativo e qualitativo de complexidade das relações 

econômicas e sociais, bem como pelo desprestígio e descrédito da atividade legislativa 

como expressão de vontade geral139, o que denota, por vezes, a conformação de interesses 

políticos em detrimento dos anseios da sociedade, o princípio da legalidade estrita cede 

espaço para a idéia de juridicidade, que impõe a observância, pela Administração Pública, 

também dos princípios explícitos ou implícitos na ordem jurídica. 

 

Nesse sentido, Agustín Gordillo, para quem 

 

“algunos tribunales administrativos muestran uma tendencia a 
considerarse a su vez tribunales ‘de derecho’ y asimilarse a los 
tribunales judiciales en tantos aspectos como sea posible; pero de todos 
modos tienen mayor margen de posibilidad teórica e práticade 
pronunciarse sobre la conveniencia o inconveniencia de la conduta 
administrativa, em tanto que los juesces por principio no puden hacerlo 

                                                 
137 No mesmo sentido Almiro do Couto e Silva para quem “a noção de que a Administração Pública é 
meramente aplicadora das leis é tão anacrônica e ultrapassada quanto a de que o direito seria apenas um limite 
para o administrador.” (SILVA, Almiro do Couto e. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. 
Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 2003, v. 27, p. 98. Disponível em: 
<http://www.docstoc.com/docs/22304037/%E2%80%9CPoder-Discricion%C3%A1rio-no-Direito-
Administrativo-Brasileiro%E2%80%9D-1308>. Acesso em: 08 abr. 2010. 
138 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro, 2008, p. 34. 
139 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro, 2008, p. 35. 
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salvo que lo encuadren dentro de princípios jurídicos elásticos como la 
razoabilidad, el standard, etc.” 

 

À Administração Pública não cabe apenas cumprir as normas prescritas em determinado 

diploma legislativo, mas, ao contrário deve obediência a todo o arcabouço normativo 

existente, em especial a Constituição, que é alçada ao epicentro do sistema normativo, de 

modo a pré-determinar o modo de atuação também da Administração Pública. Determina-

se que esta cumpra o Direito, com a prevalência do seu principal ideal, a justiça. 

 

O princípio da juridicidade nada mais representa do que a união da concepção formal e da 

concepção material da legalidade: legalidade deve ser compreendida em sentido amplo, 

com a necessidade de vinculação da Administração Pública a todo sistema jurídico. Em 

outras palavras, pode-se dizer que o princípio da juridicidade corresponde a uma ampliação 

conceitual do princípio da legalidade.  

 

Pode-se afirmar, desta forma, que, enquanto a legalidade, em sua concepção tradicional, 

corresponderia a um direito compreendido a partir das regras, o princípio da juridicidade, 

compreende o direito a partir princípios, como nova dimensão do princípio da legalidade, 

de modo que a noção de juridicidade, englobe a noção clássica de legalidade. 

 

Com o novo papel do Estado, de liberal a interventivo, a idéia de vinculação administrativa 

à lei é substituída pela idéia de vinculação administrativa a todo o ordenamento jurídico, 

em especial à Constituição, com a observância de direitos e garantias fundamentais em 

defesa do administrado. A superação do paradigma proposto pelo positivismo legalista pelo 

império da Constituição conduz à adoção de um novo sistema jurídico pautado por duas 

espécies de normas: regras e princípios.140 

 

A vinculação da Administração Pública a um conjunto sistêmico de normas jurídicas e não 

apenas à lei em sentido estrito decorre, dentre outros fatores, do uso abusivo do maior grau 

                                                 
140 Consoante dispõe Gustavo Binenbojm, o administrador público não precisa encontrar o parâmetro de sua 
atuação necessariamente na lei, mas tem a Constituição como “fundamento primeiro do agir administrativo”. 
(BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro, 2008, p. 141). 



 96 

de liberdade de atuação do Poder Executivo, no momento da transição do Estado Liberal 

para o Estado Social, diante da necessidade de ampliação de uma competência normativa 

deste Poder.141 

 

Ao conjunto de regras a que se encontrava vinculada a Administração Pública, em virtude 

do princípio da legalidade, denominava-se bloco de legalidade. Parte da doutrina, 

mantendo a nomenclatura, dispõe que, a partir da incorporação da idéia de juridicidade 

administrativa, ampliou-se o bloco de legalidade.142 

 

Para Juan Carlos Cassagne, a realidade constitucional 

 

“es un elemento objetivo que deriva del modelo de ser histórico y aplicativo de 
la Constitución y se halla lejos de configurar um concepto apegado ao pasado. 
La realidade es siempre dinámica, es conducta em interferencia subjetiva, que 
proyecta o aplica principios o valores, em función de normas preestablecidas. 
Tmpoco la realidad puede concebirse como um derivado dele análisis subjetivo 
que imponen determinados autores o modas de turno”.143 
 

Em apertada síntese, as principais razões para a redefinição da legalidade administrativa, 

evoluindo para o conceito de juridicidade administrativa, são a seguir apresentadas: 

 

a) Abuso das autoridades administrativas no exercício de um poder discricionário, a partir 

de ampliação de uma competência normativa a partir da transição do Estado Liberal para o 

Estado Social; 

 

b) Deficiência na regulação do Poder Executivo, diante do papel ativo na intervenção social 

e econômica para a implementação de políticas públicas; 

 

c) Complexidade e dinamicidade das relações sociais e econômicas; 

                                                 
141 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 28. 
142 CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad 
administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2009, p. 128-130. 
143 CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad 
administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2009, p. 128. 
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d) Desprestígio e descrédito da atividade legislativa com a constatação de que se busca o 

atendimento de interesses partidários, em detrimento do interesse social; 

 

e) Constitucionalização dos princípios, que são caracterizados pelo seu alto grau de 

abstração e por sua força normativa; 

 

f) A Constituição passa a exigir, diretamente, a atuação do administrador público.  

 

A evolução histórica do princípio da legalidade, pautado na nova realidade apresentada pela 

dinâmica das relações sociais, com a imposição de novos parâmetros que devem ser 

observados pela Administração Pública no exercício da função administrativa, afasta, ainda 

mais, a liberdade de escolha do administrador público. Novos parâmetros para o controle 

do ato administrativo devem ser estabelecidos, como decorrência da necessidade de coibir 

os abusos praticados sob o manto da discricionariedade administrativa. 

 

Pode-se admitir, desse modo, que a utilização de princípios constitucionais no controle da 

atuação administrativa também constitui uma das novas formas de compreensão da 

discricionariedade administrativa, com a sua conseqüente redução. 

 

Ainda se revela, no entanto, como uma ampliação horizontal do controle judicial, pois a 

anulação de um ato administrativo com fundamento no princípio da juridicidade, consiste, 

nada mais, nada menos, em um controle de legalidade do ato administrativo em sentido 

amplo, compreendendo a necessidade de compatibilidade da manifestação de vontade da 

Administração Pública com qualquer tipologia de normas jurídicas – regras ou princípios – 

explícitas ou implícitas. 
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4.4. Princípio da moralidade administrativa 

 

Não obstante o tratamento do princípio da juridicidade no subitem anterior, o que, por si só, 

já engloba o princípio da moralidade144, algumas considerações específicas acerca deste 

princípio se fazem necessárias, dada a sua importância no regramento da atividade 

administrativa e a conseqüente limitação da discricionariedade do administrador público no 

exercício de suas funções. 

 

No jusnaturalismo, havia uma grande influência da moral sobre o Direito, de modo que a 

este era dado um tratamento axiológico, com o realce dos valores de justiça: a norma 

jurídica somente seria válida se fosse justa. A doutrina positivista, ao contrário, foi marcada 

pela separação quase que absoluta entre valores e norma jurídica, ao conceber que a 

aceitação de um direito justo não era pautada em critérios objetivos, o que comprometia a 

segurança jurídica. 

 

O pós-positivismo, por sua vez, caracteriza-se pelo resgate dos ideais de justiça e 

legitimidade na compreensão e aplicação do Direito, com a incorporação de valores morais 

nas normas jurídicas. Com a reaproximação da moral, busca-se conceber o Direito não 

como uma simples junção rígida e hierarquizada de normas, mas como um sistema jurídico 

fundamentado na busca de um direito justo, com a finalidade que se espera. 

 

O princípio da moralidade impõe que a Administração Pública atue de acordo com os 

padrões éticos de conduta, devendo ser honesta na sua relação com os particulares (âmbito 

externo) e com os agentes públicos (âmbito interno), assegurando a estabilidade das 

relações jurídicas145 e evitando que os direitos dos cidadãos sejam minimizados. 

 

                                                 
144 A violação do princípio da moralidade importará, necessariamente, na violação do princípio da 
juridicidade. 
145 Verifica-se, nesse ponto, a relação que se estabelece entre o princípio da moralidade e o princípio da 
segurança jurídica. O princípio da moralidade, em virtude de sua fluidez, adquirindo concretude, a partir da 
análise do caso concreto, também possui relação com outros princípios, a exemplo do princípio da legalidade, 
finalidade, impessoalidade e proporcionalidade. Entende-se que, da relação entre o princípio da moralidade e 
esses princípios, são extraídos critérios objetivos para o reconhecimento da moralidade administrativa. 
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Evita-se, por exemplo, que a Administração Pública determine a produção de efeitos 

retroativos à nova interpretação jurídica dada a um mesmo dispositivo legal, a fim de 

prejudicar ou agravar a situação jurídica de determinado administrado. 

 

A moralidade não constitui mero apêndice do princípio da legalidade, mas, ao contrário, 

possui um conjunto de elementos que lhe dão identidade, não obstante a sua 

abstratividade146. A moralidade administrativa deve ser compreendida como um conjunto 

de regras de conduta (inspiradas nos valores morais sociais) que são retiradas da rotina e da 

disciplina existente internamente na Administração Pública, refletindo o seu modo de atuar 

e condicionando todo agir administrativo.147 

 

A moral jurídica no âmbito do Direito Administrativo, assume os contornos de uma moral 

administrativa, que é extraída, como dito, do círculo interno-institucional da Administração 

Pública, o que revela a idéia de boa administração – com a impregnação de valores – no 

desenvolvimento da atividade estatal. 

 

Na tentativa de oferecer um preenchimento semântico Germana de Oliveira Moraes dispõe 

que o princípio da moralidade administrativa, 

 

“no sentido estrito de conformação da conduta dos agentes públicos, sob a 
perspectiva da ética, além de conexo aos princípios da impessoalidade e da 
publicidade, relaciona-se aos valores confiança, honestidade e lealdade e 
respeito aos valores culturais predominantes em determinada sociedade, aos 
quais correspondem as seguintes dimensões: a) boa-fé (tutela da confiança); b) 
probidade administrativa (deveres de honestidade e de lealdade); c) 

                                                 
146 A generalidade e abstração do princípio da moralidade têm fomentado a criação de códigos de ética na 
Administração Pública, que estabelecem diretrizes para a conduta dos agentes públicos, de modo que a sua 
natureza seja, eminentemente preventiva. Para Emerson Garcia, com a edição de códigos de ética “são 
densificados os valores afeitos à moralidade administrativa e, consequentemente, tem-se um aumento de 
efetividade do princípio, pois seu algo grau de abstração passa a coexistir com comandos específicos que 
delineiam as vedações e os deveres a serem cumpridos pelo agente e disciplinam a forma de exercício de seus 
direitos.” (GARCIA, Emerson. Moralidade administrativa e sua densificação. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, 
n. 86, 27 set. 2003. Disponível na internet em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/4283. Acesso em: 18 fev. 
2011). 
147 O código de ética do servidor público civil do poder executivo federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 
22 de junho de 1994, aponta, dentre as regras deontológicas, que a “moralidade da Administração Pública não 
se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. 
O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo.” 
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razoabilidade (expectativa de conduta civiliter, do homem comum, da parte do 
agente público).”148 

 

 A ofensa à moralidade administrativa estaria quando o agente público se afastasse do zelo 

profissional, atuando de maneira contrária à boa-fé, à lealdade e à veracidade, a fim de 

incorrer em qualquer procedimento desonesto, a exemplo de dolo, fraude ou corrupção, na 

Administração Pública.149 

 

Proíbe-se a prática de qualquer comportamento corrupto que vise à satisfação de interesses 

que não os sociais. Nesse ponto, vale ressaltar que, principiologicamente, probidade se 

confunde com moralidade, pois ambas determinam a atuação da Administração Pública 

conforme a ética. Em relação à prática de infração, no entanto, tecnicamente, improbidade 

não se confunde com imoralidade, tratando-se, ao contrário, de uma relação de gênero e 

espécie, nos termos da Lei nº 8.429, de 1992. 

 

De acordo com a espécie normativa acima referida, fundamentada no art. 37, § 4º, da 

Constituição Federal,150 existem três espécies de atos de improbidade administrativa, a 

saber: atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), 

atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos de 

improbidade administrativa que atentam contra princípios da Administração Pública (art. 

11). Sendo a imoralidade caracterizada como uma lesão ao princípio da moralidade, esta 

constitui uma das hipóteses de configuração da prática de um ato de improbidade 

administrativa. 

 

Evidentemente, como padrão de conduta que é, o princípio da moralidade, insculpido 

explicitamente no art. 37, caput, da Constituição Federal, tem por objetivo a proteção de 

                                                 
148 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 125-126. 
149 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo – parte geral, intervenção do 
Estado e estrutura da administração. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 108. 
150 “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, aos seguintes: (...) § 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. 
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uma moral jurídica (e não a moral comum ou social151), pois, além de possuir critérios para 

o seu reconhecimento, dota de instrumentos jurídicos de proteção (ação popular152, ação 

civil pública153 e ação de improbidade administrativa154, por exemplo) e resulta na 

aplicação de sanções jurídicas – multas, impossibilidade de contratar com a Administração 

Pública por determinado prazo, suspensão de direitos políticos, etc. – em caso de 

descumprimento. 

 

Assim, apenas a ofensa a um valor social que represente a lesão a um bem juridicamente 

protegido ensejará, por conseguinte, a violação do princípio da moralidade. Embora o 

princípio da moralidade seja comumente utilizado para definir os delineamentos da conduta 

do administrador público, os mesmos valores que preenchem a noção de moralidade 

administrativa também devem ser aplicados aos particulares nas suas relações com o 

Estado, protegendo-se, da mesma forma, o bem jurídico. Nesse sentido, a moralidade 

administrativa é, ao mesmo tempo, um direito e um dever do administrado. 

 

Ressalta-se que “a valoração dos elementos delineadores da moralidade administrativa não 

pode ser direcionada por critérios de ordem ideológica ou de estrita subjetividade. Ao 

interpretar e aplicar a norma, deve o agente considerar os valores norteadores do sistema 

jurídico”155. O administrador público deve agir em observância de seus deveres funcionais, 

zelando pela coisa pública e pelos interesses sociais. 

 

Ao assumir o ônus de gestor da coisa pública, o agente público preservará a 

indisponibilidade do interesse público e deverá conduzir a sua atuação “em harmonia com 

                                                 
151 Emerson Garcia, ao delimitar o conceito de moralidade administrativa dispõe que não há uma dicotomia 
absoluta entre moral jurídica e moral comum, “sendo plenamente factível a presença de áreas de 
tangenciamento entre elas, o que não raro possibilitará a simultânea violação de ambas”. E continua: 
“Identificada a existência de um regramento moral e outro jurídico, a observância deste será tanto mais forte 
quanto for sua superfície de coincidência, com os padrões de moralidade do grupamento que haverá de ser por 
ele regido. Coorespondendo o ideal de moral, a norma será respeitada de forma voluntária, tendo-se um 
reduzido número de irresignações.” (GARCIA, Emerson. Moralidade administrativa e sua densificação. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 86, 27 set. 2003. Disponível na internet em: 
http://jus.uol.com.br/revista/texto/4283. Acesso em: 18 fev. 2011). 
152 Art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 4.717, de 1965. 
153 Art. 1º da Lei nº 7.347, de 1985. 
154 Art. 11 c/c art. 17, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. 
155 GARCIA, Emerson. A moralidade administrativa e sua densificação. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 
86, 27 set. 2003. Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/4283. Acesso em: 18 fev. 2011. 
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as finalidades institucionais próprias do órgão que ocupa, o que demonstra que o conceito 

de moralidade administrativa tem índole eminentemente teleológica.”156 

 

Diante do exposto, não é suficiente que o administrador público esteja adstrito apenas ao 

princípio da legalidade, devendo a sua atuação, além disso, estar pautada em padrões 

morais, o que revela um agir honesto no trato da coisa pública. Impõe-se que o controle do 

ato administrativo seja ampliado de acordo com esses parâmetros, a fim de que se evite ou 

se restrinja a prática de arbítrios no exercício de uma competência discricionária.157 

 

4.5. Postulados da razoabilidade e da proporcionalidade  

 

Ab initio, uma distinção terminológica e de conteúdo se impõe. A razoabilidade e a 

proporcionalidade158 serão tratados no presente trabalho como postulados (postulados 

normativos aplicativos) e não como princípios. Isso porque os princípios, como pautas de 

                                                 
156 GARCIA, Emerson. A moralidade administrativa e sua densificação. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 
86, 27 set. 2003. Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/4283. Acesso em: 18 fev. 2011. 
157 A alteração das normas previstas no edital de abertura de concurso público, pode, diante das circunstâncias 
do caso concreto, caracterizar ofensa ao princípio da moralidade, resultando na possibilidade de controle do 
ato praticado pelo administrador público. Cita-se, a título ilustrativo, resumo de julgado do Supremo Tribunal 
Federal no Mandado de Segurança nº 27.165: “"Concurso para a Magistratura do Estado do Piauí. Critérios de 
convocação para as provas orais. Alteração do edital no curso do processo de seleção. Impossibilidade. 
Ordem denegada. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos 
administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 4-9-
2008). Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se 
houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ de 18-11-2005). No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta 
ambigidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, 
contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do 
concurso para a Magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do 
Edital 1/2007. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e 
da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda 
que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já 
concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.” 
(BRASIL, STF, MS 27165, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 18/12/2008, Tribunal Pleno, DJE de 
06/03/2009). 
158 Os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade não estão expressos na Constituição Federal, 
embora estejam explicitados – sob o manto da proporcionalidade – no ordenamento jurídico brasileiro: é o 
que se depreende do art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999. A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, alterando o art. 
5º, da Constituição Federal, introduziu o inc. LXXVIII, que traz a seguinte redação: “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação.” A partir da inovação constitucional, afigura-se possível entender que a 
razoabilidade, no que tange à celeridade processual, passou a ser explicitada. 
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condutas que são, trazem um conteúdo em seu bojo, com a possibilidade de mitigação 

diante de determinado caso concreto, a partir da utilização da técnica da ponderação. 

 

Razoabilidade e proporcionalidade, ao contrário, não trazem em si um conteúdo, mas um 

mecanismo de leitura, de interpretação, para ulterior aplicação da norma. São pressupostos 

operacionais de aplicação da norma.159 Ao contrário dos princípios, os postulados não 

prescrevem comportamentos de forma indireta, mas, segundo Humberto Ávila, “formas de 

raciocínio e argumentação relativamente a normas que indiretamente prescrevem 

comportamentos.”160 

 

Consoante dispõe Humberto Ávila, os postulados normativos aplicativos constituem as 

condições para a compreensão concreta do Direito, na medida em que incidem como forma 

de solucionar problemas que surgem com a aplicação do Direito, especialmente para 

solucionar antinomias contingentes (surgem ocasionalmente diante de cada caso, não se 

caracterizando, portanto, como necessárias), concretas (a existência da antinomia está 

atrelada a um caso concreto) e externas (surgem como decorrência de circunstâncias 

externas ao ordenamento jurídico).161 

 

Os postulados normativos são considerados normas jurídicas de segundo grau162, pois 

estabelecem a forma como devem ser aplicadas as normas jurídicas de primeiro grau 

(regras e princípios). Tais postulados situam-se, portanto, num plano distinto do plano das 

normas: âmbito da metanorma. 

                                                 
159 Humberto Ávila define os postulados normativos aplicativos como “deveres estruturantes da aplicação de 
outras normas.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 137). 
160 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 138. 
161 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 135-136. 
162 Segundo Humberto Ávila, a qualificação dos postulados normativos como normas de segundo grau, não 
deve levar à conclusão de que estes “funcionam como qualquer norma que fundamenta a aplicação de outras 
normas, a exemplo do que ocorre no caso de sobreprincípios como o princípio do Estado de Direito ou do 
devido processo legal. Isso porque esses sobreprincípios situam-se no próprio nível das normas que são objeto 
de aplicação, e não no nível das normas que estruturam a aplicação de outras. Além disso, os sobreprincípios 
funcionam como fundamento, formal e material, para a instituição e atribuição de sentido às normas 
hierarquicamente inferiores, ao passo que os postulados normativos funcionam como estrutura para aplicação 
de outras normas.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 137). 
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Seguindo orientação predominante na doutrina163 e jurisprudência pátrias,164 razoabilidade 

e proporcionalidade serão apresentados como postulados dotados de mesmo conteúdo e 

significado, pois ambos exigem uma relação entre meio e fim. Por esta razão, serão 

considerados como sinônimos no presente trabalho. 

 

De fato, as poucas diferenças que podem ser estabelecidas entre a proporcionalidade a 

razoabilidade não revelam uma distinção de peso. São elas: a) a proporcionalidade 

estabelece uma relação entre meio e fim, o que não ocorre com a razoabilidade; b) a 

razoabilidade teve origem como perfil hermenêutico e depois foi adquirindo perfil voltado 

para a ponderação, enquanto que a proporcionalidade já se originou como instrumento de 

ponderação. 

 

No âmbito da Administração Pública, os postulados da proporcionalidade e razoabilidade 

impõem que a medida administrativa atenda, ao mesmo tempo, a adequação, a 

necessidade/exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito.165 

 

A atuação da Administração será adequada quando atender ao fim a que se destina. De 

acordo com J. J. Gomes Canotilho, a adequação “impõe que a medida adotada para a 

realização do interesse público deve ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ele 

subjacentes”.166 Deve haver uma compatibilidade entre a medida administrativa e o fim 

esperado pela norma, de modo que seja adequada. Assim, a pretexto de evitar os atrasos dos 

servidores, não pode a Administração Pública determinar a leitura da bíblia em horário de 

trabalho, por falta de adequação, já que esta deve ser revelada a partir da adoção de 

elementos objetivos. 

                                                 
163 A exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 111) e Maria Sylvia Zanella di Pietro (DI PIETRO, 
Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007, p. 
201), para quem a proporcionalidade constitui uma faceta da razoabilidade. 
164 BRASIL, STF, ADI-MC 1407, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 07/03/1996, Tribunal Pleno, DJ 
de 24/11/2000; BRASIL, STF, RE 175161, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 15/12/1998, Segunda 
Turma, DJ de 14/05/1999; BRASIL, STF, ADI-MC 1922, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 
06/10/1999, Tribunal Pleno, DJ de 24/11/2000. 
165 A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito são os elementos, requisitos ou 
dimensões da proporcionalidade. 
166 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Edições Almedina, 
7ª edição, p. 269. 
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Por conduta necessária, entende-se aquela menos gravosa possível, de modo que haja a 

menor ingerência da Administração Pública na esfera de direitos dos cidadãos167. Assim, se 

o fiscal da vigilância sanitária, exercendo o poder de polícia na modalidade fiscalizatória 

em determinado estabelecimento comercial verifica que um alimento encontra-se fora do 

prazo de validade, não poderá aplicar, como sanção administrativa auto-executória, a 

interdição do estabelecimento comercial, sob pena de ser taxada de desproporcional. Isto 

porque existem medidas menos gravosas que atendem à finalidade que se almeja com a 

atividade punitiva do Estado, qual seja a penalidade administrativa de multa. 

 

Por fim, a medida administrativa também deve ser proporcional em sentido estrito, de 

modo que os seus benefícios da atuação da Administração Pública sejam superiores aos 

prejuízos por ela causados (bônus > ônus), revelando verdadeiro mandado de ponderação, 

correspondente ao direito que tem o cidadão a uma justa medida. Caso a Administração 

Pública, considerando a existência de superlotação de presos condenados com decisão 

judicial transitada em julgado em delegacias, decida construir um estabelecimento 

prisional, a fim de alocar essa população carcerária, não poderá fazê-lo no centro de 

determinado Município, pois a medida administrativa, diante dos prejuízos que decorreriam 

dela, não seria proporcional em sentido estrito. 

 

Há uma relação intrínseca dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade com o 

Estado de Direito, pois visam ao exercício moderado da competência administrativa, 

limitando o poder estatal. 

 

No âmbito do exercício de uma competência discricionária, a proporcionalidade e a 

razoabilidade constituem limites na atuação do administrador público, de modo que, além 

de cumprir a norma de competência e visar o alcance do interesse público, deve obedecer 

                                                 
167 J. J. Gomes Canotilho aponta que a exigibilidade deve ser: material (em relação aos meios), espacial (em 
relação ao local), temporal (em relação ao período de tempo) e pessoal (em relação à pessoa ou grupo de 
pessoas a que devam se limitar a restrição). (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. Coimbra: Edições Almedina, 7ª edição, p. 270). 
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critérios aceitáveis do ponto de vista racional, de modo que seja evitado o excesso na 

atuação da Administração Pública.168 

 

 De fato, quando a lei confere ao administrador público um espaço de liberdade, para o 

exercício de uma competência discricionária, cabe ao gestor adotar aquela mais adequada 

para o caso concreto. Caso se verifique um posicionamento contrário, impõe-se a anulação 

do ato praticado, como decorrência do exercício da autotutela administrativa ou do controle 

pelo Poder Judiciário (parâmetro de legalidade). 

 

Os postulados da razoabilidade e proporcionalidade têm sido utilizados como um dos 

fatores limitadores da discricionariedade administrativa, funcionando como um vetor de 

que resulta a exigência de congruência e adequação da atuação estatal, impedindo a 

arbitrariedade no exercício de competências públicas169, o que permite uma maior 

segurança jurídica nas relações sociais. 

 

Tais postulados podem oferecer parâmetros para o exercício de uma competência 

discricionária em duas vertentes: na atividade legiferante de tipificar condutas consideradas 

ilíticas e na atividade administrativa in concreto de aplicação da penalidade.170 

 

 

 
                                                 
168 Citam-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que 
demonstram a admissibilidade da tese de que o ato estatal pode ser invalidado com fundamento na 
proporcionalidade e na razoabilidade: a) RE 365368: "Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos 
atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os 
ensejam. Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos 
efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local." (BRASIL, 
STF, RE 365368, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22/05/07, Primeira Turma, DJ de 
29/06/07). b) RE 205535: “Discrepa da razoabilidade norteadora dos atos da Administração Pública o fato de 
o edital de concurso emprestar ao tempo de serviço público pontuação superior a títulos referentes a pós-
graduação.” (BRASIL, STF, RE 205535, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22/05/98, Segunda Turma, 
DJ de 14/08/98). c) ADI 3522: Mostra-se conflitante com o princípio da razoabilidade eleger como critério de 
desempate tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público." (BRASIL, 
STF, ADI 3522, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 24/11/05, Tribunal Pleno, DJ de 12/05/06). 
169 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do 
estado e estrutura da administração. Salvador: Juspodivm, 2009 
170 Em relação à segunda vertente, como será demonstrado no capítulo 08 do presente trabalho, não há 
exercício de competência discricionária no reconhecimento da infração praticada, com a subsunção do fato à 
norma, nem na aplicação de sanção administrativa. 
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4.6. Núcleo de discricionariedade 

 

A Redução da discricionariedade, com a preservação do núcleo de discricionariedade, 

corresponde à idéia de restringir a atividade discricionária do administrador público a 

núcleos reduzidos, de modo que apenas essas zonas de atividade da Administração Pública, 

consideradas discricionárias, permaneçam imunes ao controle judicial. 

 

Isso ocorre porque, diante do caso concreto, a discricionariedade prevista, em tese, na lei, 

pelo legislador, em virtude da impossibilidade de previsão das situações futuras, pode ser 

reduzida de forma significativa. As circunstâncias fáticas podem restringir a possibilidade 

de escolhas pelo administrador público ou, até mesmo, aniquilar a discricionariedade. 

 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, 

 

“o âmbito de liberdade do administrador perante a norma, não é o mesmo âmbito 
de liberdade que a norma lhe quer conferir perante o fato. Está-se afirmando que 
a liberdade administrativa, que a discrição administrativa, é maior na norma de 
Direito, do que perante a situação concreta. Em outras palavras: que o plexo de 
circunstâncias fáticas vai compor balizas suplementares à discrição que está 
traçada abstratamente na norma (que podem, até mesmo, chegar ao ponto de 
suprimi-la), pois é isto que, obviamente, é pretendido pela norma atributiva de 
discrição, como condição de atendimento de sua finalidade.”171 

 

Haverá, desta forma, como decorrência da redução da atuação discricionária do 

administrador público, a ampliação de outros aspectos integrantes do ato administrativo, 

que estejam fora do referido núcleo. 

 

4.7. Discricionariedade técnica 

 

A idéia de discricionariedade técnica tem origem na Áustria, a partir das lições de 

Bernatzik, com o desenvolvimento proposto pela doutrina italiana, que distingue a 

discricionariedade em administrativa (ou pura) e técnica (ou imprópria). A 

discricionariedade técnica, na sua concepção originária, pretendia 

                                                 
171 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade administrativa e controle jurisdicional. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 36. 
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“englobar todo aquele tipo de decisões que, não sendo discricionárias, deveriam, 
contudo, ser, pela sua alta complexidade técnica, retiradas do controle 
jurisdicional, porque, como ele172 dizia, de administração percebem os 
administradores, e só eles, pela sua formação técnica. Pela sua experiência e pelo 
seu contacto directo com a realidade do dia-a-dia, estariam em condições de 
reagir, eficazmente e com oportunidade, às circunstâncias mais variadas com 
que se defrontavam. Por isso, não poderiam os juízes, com outra função, 
preparação e distanciados das realidades da via administrativa, fazer substituir a 
sua opinião, tardiamente, à da autoridade administrativa.”173 

 

O desenvolvimento da doutrina da discricionariedade técnica no âmbito do direito italiano, 

deu-lhe novos contornos, admitindo-se que a escolha do administrador público pode se 

referir a critérios administrativos, hipótese em que o interesse público seria sopesado e, 

consequentemente, afastado estaria o controle jurisdicional, como a escolha também pode 

se referir a critérios técnicos estabelecidos na norma, hipótese em que incidiria o controle 

jurisdicional. 

 

Seguindo a linha de raciocínio da doutrina italiana, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

dispondo acerca da discricionariedade técnica, afirma que, em algumas situações, não se 

verifica a vinculação de critérios técnicos a critérios administrativos (conveniência e 

oportunidade): 

 

“diante da manifestação do órgão técnico, a Administração não pode valorar em 
que medida o fato afeta o interesse público; a ela caberá decidir em consonância 
com as condições técnicas previamente definidas pela lei. Por exemplo, quando 
a lei determina a destruição de mercadorias deterioradas, à Administração cabe 
apenas constatar a ocorrência de deterioração e determinar a sua destruição; não 
lhe cabe valorar a medida em face do interesse público.”174 

 

Nesta acepção, enquanto a discricionariedade pura refere-se à possibilidade que tem o 

administrador público de escolher uma opção dentre algumas juridicamente válidas, a 

discricionariedade técnica ocorrerá quando a escolha se faz de acordo com critérios ou 

                                                 
172 Menção a Bernatzik. 
173 SOUSA, António Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Almedina, 
1994, p. 105-106. 
174DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 114. 
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conceitos previamente dispostos na lei e que importam em uma valoração técnica 

complexa. 

 

A valoração que o administrador público faz no âmbito de uma discricionariedade técnica é 

de cunho científico, de modo que seja escolhida apenas uma solução correta para o caso 

concreto, o que permite o controle jurisdicional da escolha. 

 

Não há de se falar em discricionariedade em sua acepção própria175, pois as possibilidades 

de escolha previstas abstratamente na norma não ensejam uma valoração política por parte 

do administrador público no momento da adequação ao caso concreto, a partir da adoção 

dos critérios de conveniência e oportunidade, mas, ao revés, estará a sua escolha vinculada 

a elementos técnico-científicos.176 

 

Desse modo, considerando que a escolha da Administração Pública está pautada em 

critérios objetivos/técnicos, a decisão administrativa estará sujeita ao controle jurisdicional.  

 

Também se caracteriza como uma delimitação do conceito de discricionariedade 

administrativa, pois, de acordo com esta teoria, a escolha do administrador público, estará, 

por vezes, limitada a critérios técnicos estabelecidos em lei. Consequentemente, a partir da 

existência de critérios objetivos para a escolha, amplia-se a possibilidade judicial sobre o 

ato administrativo decorrente do exercício de uma competência discricionária. 

 

Não se admite, no entanto, que a discricionariedade técnica, a partir de sua concepção 

originária, seja utilizada com o objetivo de ser afastado o controle jurisdicional sobre a 

atividade administrativa.  

 

O artifício à utilização de normas técnicas ou científicas que não se encontram inseridas no 

espectro de conhecimento do magistrado no momento do julgamento, resultado da falta de 

                                                 
175 De acordo com o conceito de discricionariedade apresentado no capítulo 3 do presente trabalho. 
176 No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro, para quem “não existe discricionariedade propriamente 
dita, porque a Administração não tem liberdade para apreciar a oportunidade e conveniência do ato; 
aparecem, então, como inconciliáveis, os vocábulos discricionariedade e técnica.” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114.) 
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habilitação técnica em determinada área, podem e devem ser supridas com a adoção de 

outros mecanismos. Para tanto existem os peritos, que atuam como órgãos auxiliares da 

justiça.177 

 

4.8. Conceitos jurídicos indeterminados 

 

O Direito deve ser concebido como ciência do direito positivo, a partir de uma 

compreensão neutra das condutas que são representadas por normas jurídicas. A ciência 

jurídica, portanto, deve ser pautada nos fatos, na experiência jurídica, daí a sua 

classificação, para alguns doutrinadores, a exemplo de Carlos Cossio, como ciência 

empírica.178 

 

Considerando-se a importância das circunstâncias sociais para a compreensão do fenômeno 

jurídico, permite-se estabelecer uma relação entre os trabalhos de Carlos Cossio e Afl Ross. 

Em sua obra Direito e Justiça179, Alf Ross dispõe que o problema da natureza do direito 

refere-se ao problema de como interpretar o conceito de “direito vigente”. 180 

 

A expressão esquema interpretativo, utilizada em algumas passagens por Alf Ross constitui 

o significado jurídico dos atos sociais. As normas jurídicas devem ser compreendidas a 

partir da observação/interpretação dos fatos sociais/realidade social. 

 

Considerando o Direito como fenômeno cultural, que reflete as necessidades humanas em 

normas jurídicas, a linguagem jurídica deve ser caracterizada pela sua abertura e 

ambigüidade, admitindo uma interpretação extensiva ou restritiva, a depender do caso 

concreto que ensejará a subsunção da norma. 

                                                 
177 Art. 145 do Código de Processo Civil. 
178 COSSIO, Carlos. La valoracion jurídica y la ciencia del derecho. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954. 
179 ROSS, ALF. Direito e Justiça. Tradução: Edson Bini. Bauru, Edipro, 2ª ed., 2007. 
180 Após um comparativo com o jogo de xadrez, Alf Ross, tendo em vista a relação estabelecida entre o 
Direito e as circunstâncias sociais, seja no que tange à influência destas na criação daquele, seja nos efeitos 
que as normas jurídicas visam produzir em sociedade, apresenta o seguinte significado de “direito vigente”: 
“conjunto abstrato de idéias normativas que serve como esquema interpretativo para os fenômenos do direito 
em ação, o que por sua vez significa que essas normas são efetivamente acatadas e que o são porque são 
experimentadas e sentidas como socialmente obrigatórias.” (ROSS, ALF. Direito e Justiça. Trad.: Edson Bini. 
Bauru: Edipro, 2ª ed., 2007, p. 41). 
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A compreensão do Direito como um objeto cultural, permite, segundo Edmund Husserl 

(Teoria dos Objetos), que o mesmo seja valorado positiva ou negativamente.181 

 

Assim, tem-se que os objetos destacam-se pela possibilidade de compreensão e percepção, 

com existência determinada a partir da aplicação do método empírico-dialético. Para Carlos 

Cossio, na construção de uma Teoria Egológica do Direito, influenciado por Edmund 

Husserl, tais objetos podem ser classificados em mundanais (suporte fático físico) ou 

egológicos (suporte fático pautado numa conduta humana).182 

 

Os conceitos indeterminados, também denominados de conceitos fluidos, conceitos 

plurissignificativos ou conceitos vagos, podem ser definidos como expressões que carecem, 

no momento de sua previsão, de alguns elementos necessários à sua direta aplicação. 

 

A indeterminação de um conceito em uma norma jurídica ocorre justamente pelo fato da 

norma jurídica ter por objetivo a regulação dos atos sociais, dinâmicos e complexos, que 

precisam ser valorados em cada caso concreto.  

 

A teoria acerca dos conceitos jurídicos indeterminados teve origem na discussão travada 

entre Bernatizik e Tezner, no âmbito do direito austríaco. Bernatizik sustentava que os 

conceitos indeterminados ensejavam a atuação discricionária do administrador público no 

momento da aplicação da norma jurídica. Assim, várias decisões corretas poderiam ser 

extraídas de um conceito indeterminado: teoria da multivalência. 

 

Já Tezner, em sentido diametralmente oposto, entendia que os conceitos indeterminados 

pertenciam ao âmbito da vinculação legal, não existindo qualquer espaço para o exercício 

da discricionariedade da Administração, o que resultava na possibilidade de controle total, 

pelos tribunais, da interpretação e aplicação da norma, pois tais atividades deveriam partir 

dos padrões fixados na lei. Desse modo, apenas seria possível a adoção de uma decisão 

                                                 
181 Para Husserl, os objetos podem ser ideais, naturais, culturais ou metafísicos. (HUSSERL, Edmund. Idéias 
para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução geral à fenomenologia pura, 
p. 145). 
182 COSSIO, Carlos. La valoracion jurídica y la ciencia del derecho. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954, p. 
74. 
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correta: teoria da univocidade. Para esta teoria, os conceitos indeterminados não são, pois, 

conceitos discricionários. 

 

Antônio Francisco de Sousa acrescenta, além da teoria da multivalência e da teoria da 

univocidade, algumas teorias, consideradas modernas pelo Autor, acerca dos conceitos 

jurídicos indeterminados, destacando-se a teoria da margem de apreciação, proposta por 

Otto Bachof, para quem o espaço de apreciação livre de atuação do administrador público – 

próprio de alguns conceitos indeterminados – é que ensejaria a incidência ou não do 

controle judicial sobre o mesmo.183 

 

Ademais, as características de imprecisão e contextualidade, presentes na linguagem 

comum, também se projetam para a linguagem jurídica, o que resulta na necessidade de 

determinação de um conceito a partir do processo de interpretação e aplicação das normas 

jurídicas.184 

 

A expressão conceito indeterminado “pretende referir aqueles conceitos que se 

caracterizam por um elevado grau de indeterminação.” 185 Conceitos indeterminados são, 

portanto, aqueles que não dotam de determinada certeza, cabendo ao operador do Direito, 

como intérprete e aplicador da norma jurídica, utilizar mecanismos para o preenchimento 

semântico da norma, de modo que seja preservada a segurança jurídica. 

 

Embora a existência de conceitos indeterminados constitua regra no Direito, até mesmo 

pelas especificidades desta Ciência, a importância do estudo se revela porque o grau de 

indeterminação é muito variável, caso a caso, no momento de sua aplicação, o que resulta, 

por vezes, em dúvidas acerca de sua compreensão. 

 

                                                 
183SOUSA, Antônio Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994, p. 46-49. 
184 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 62. 
185 SOUSA, Antônio Francisco de. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994, p. 23. 
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A imprecisão de um conceito decorre da indeterminação dos enunciados lingüísticos ou da 

indeterminação dos fatos que ensejam a aplicação da norma jurídica.186 A determinação do 

conceito ocorrerá com o desenvolvimento de suas atividades. Primeiramente, deve haver a 

compreensão do próprio conceito para, em seguida, verificar qual a melhor forma para a 

sua correta aplicação ao caso concreto. 

 

A norma, por exemplo, contém um conceito jurídico indeterminado quando adota fórmulas 

abertas ou elásticas, a exemplo das expressões “interesse público”, “saúde pública”, 

“utilidade pública”, “necessidade pública”, etc. Ao contrário, a norma terá um conceito 

jurídico determinado quando a sua previsão for precisa, não se admitindo qualquer dúvida 

quando da sua aplicação ao caso concreto. 

 

O conceito jurídico indeterminado apresenta uma estrutura complexa187: 

 

a) Uma zona de certeza positiva, integrado por elementos precisos; 

 

b) Uma zona de incerteza; e 

 

c) Uma zona de certeza negativa. 

 

A partir do conceito apresentado, é importante que se verifique, nesse ponto, se existem 

conceitos jurídicos indeterminados que se encontram no âmbito de uma atuação 

discricionária do administrador público, ou seja, se a determinação do conceito corresponde 

a uma liberdade (utilizando-se uma noção ainda tradicional de discricionariedade, como 

vista no capítulo 3 do presente trabalho) do agente responsável pela aplicação e 

interpretação da norma jurídica. 

 

                                                 
186 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 65-66. 
187 CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad e el control judicial de la discricionariedad 
administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2009, passim, p. 185-186.  
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Para a doutrina dominante há uma relação direta entre conceitos indeterminados e 

discricionariedade administrativa, responsável por afastar, às vezes, o controle jurisdicional 

sobre a escolha do administrador público. 

 

Nesse sentido, observam-se as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem, se a 

lei prevê a existência de conceitos plurissignificativos, caracterizados pela imprecisão, 

haveria discricionariedade do administrador público no momento da aplicação da norma: 

 

“Em síntese: ao lado de conceitos unissignificativos, apoderados de conotação e 
denotação precisas, unívocas, existem conceitos padecentes de certa imprecisão, 
de alguma fluidez, e que, por isso mesmo, se caracterizam como 
plurissignificativos. Quando a lei se vale de noções do primeiro tipo ter-se-ia 
vinculação. De revés, quando se vale de noções altanto vagas ter-se-ia 
discricionariedade. 
 
Sendo impossível à norma legal – pela própria natureza das coisas – furtar-se ao 
manejo de conceitos das duas ordens, a discrição resultaria de um imperativo 
lógico, em função do quê sempre remanesceriam em prol da Administração o 
poder e o encargo de firmar-se em um dentre os conceitos possíveis.”188 

 

Em outra obra, Celso Antônio Bandeira de Mello, fiel ao entendimento acima transcrito, 

expõe que há uma relação direta da discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados, 

diante da necessidade de se fazer uma opção administrativa de mérito, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade.189 

 

Para o Autor, embora exista, em todo conceito fluido, uma densidade mínima determinável 

(zona de certeza190) – e, nesse caso, haveria vinculação do administrador público – é 

plenamente aceitável que a escolha do administrador público na determinação de um 

conceito juridicamente indeterminado na origem, seja afastada do controle judicial em 

algumas circunstâncias: 

 

“Verificado, entretanto, que a Administração se frmou em uma intelecção 
perfeitamente cabível, ou seja, comportada pelo conceito ante o caso concreto – 

                                                 
188 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009, p. 40. 
189 Não obstante o brilhantismo das lições do ilustre mestre pátrio, não parece ser a melhor compreensão 
acerca do tema, conforme será demonstrado no capítulo 06 do presente trabalho. 
190 A zona de certeza de determinado conceito, como visto, pode ser positiva (certeza daquilo que é) ou 
negativa (certeza daquilo que não é). 
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ainda que outra também pudesse sê-lo – desassistirá ao Judiciário assumir 
est’outra, substituindo o juízo administrativo pelo seu próprio. É que aí haveria 
um contraste de intelecções, igualmente possíveis. Ora, se a intelecção 
administrativa não contraria o direito – este é o pressuposto básico sub examine 
– faleceria título jurídico ao órgão controlador de legitimidade para rever o ato, 
conforme dantes se disse.”191 

 

Em sentido contrário, António Francisco de Sousa, para quem a determinação de um 

conceito jurídico indeterminado não corresponde a uma atividade hermenêutica 

discricionária: 

 

“Ora, assim se vê que tanto mais descabido será discutir se um dado conceito 
indeterminado, em abstracto, atribui ou não um poder discricionário (‘conceito 
discricionário’) ou uma ‘margem de apreciação’. O intérprete deve procurar 
descobrir o significado preciso do conceito indeterminado no ramo jurídico em 
que se enquadra. Trata-se de uma actividade de (re)conhecimento sem que reste 
qualquer liberdade para o intérprete.”192 

 

Uma posição intermediária é apresentada por Germana de Oliveira Moraes para quem os 

conceitos indeterminados podem ser vinculados ou não vinculados. Os conceitos serão 

vinculados quando a sua aplicação conduzir a uma única solução juridicamente possível e 

isso ocorrerá, basicamente, em duas hipóteses: quando a indeterminação decorrer da 

imprecisão da linguagem ou da contextualidade da linguagem. Ao contrário, os conceitos 

indeterminados não serão vinculados quando a sua aplicação conduzir a mais de uma 

solução razoavelmente sustentável perante o Direito.193 

 

Ressalta a Autora que o conceito indeterminado não vinculado pode ser discricionário 

(quando houver uma ponderação valorativa de interesses concorrentes) ou não (quando a 

determinação do conceito ocorrer a partir da avaliação de uma situação concreta amparada 

em uma prognose). Em resumo, dispõe a Autora: 

 

“Na primeira categoria, ou seja, quando a indeterminação resulta da imprecisão 
da linguagem, a aplicação dos conceitos indeterminados está no domínio da 
atividade vinculada. Quanto aos conceitos indeterminados não vinculados, nem 

                                                 
191 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 24. 
192 Sousa. António Francisco de. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994, p. 192. 
193 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 70. 
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sempre serão discricionários. A aplicação dos conceitos indeterminados pode 
interceptar-se com a discricionariedade, nas hipóteses em que a decisão de 
prognose se conjuga com uma decisão discricionária, isto é, envolve um conflito 
de interesses, como pode ocorrer nas decisões de planificação.”194 

 

A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados, revela, independente da posição 

doutrinária que se adote, um limite – maior ou menor – da atuação discricionária do 

administrador público. Mesmo que se entenda pela relação dos conceitos indeterminados 

com a discricionariedade195, ao Poder Judiciário caberá conferir se a Administração Pública 

manteve-se nos limites de aplicação da norma jurídica, verificando se foram adotados, por 

exemplo, critérios razoáveis para a escolha no momento da determinação. 

 

A própria teoria dos conceitos jurídicos indeterminados surge com o objetivo de permitir 

um controle jurisdicional ilimitado de tais conceitos, em contraposição à idéia de controle 

jurisdicional limitado que era exercido sobre a atuação discricionária.196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
194 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 71. 
195 Tese que não se sustenta no presente trabalho, como será demonstrado no capítulo 6. 
196 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 71. 
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5. Superação do Estado Liberal e formação do Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito 

 

A Constituição Federal de 1988, inspirada pela Constituição Mexicana de 1917 e pela 

Constituição de Weimar de 1919, inovou e modificou o Direito Administrativo brasileiro, 

introduzindo o conceito de Estado Social, em oposição ao Estado Liberal como ordem 

política até então vigente desde a Era Vargas. 

 

Importante compreender, desta forma, a evolução de tais modelos estatais, a fim de que se 

contextualize, em seguida, o atual cenário jurídico brasileiro. 

 

O Estado de Direito é apresentado, num primeiro momento, como Estado Liberal, que visa, 

precipuamente, proteger as liberdades dos cidadãos, que foram reduzidas, em grande parte, 

durante o Estado de Polícia. Não há, portanto, qualquer intervenção social ou econômica do 

Estado, cabendo-lhe uma posição essencialmente negativa. 

 

No Estado Liberal, tem-se a figura do Estado legal, como “Estado Legislativo do Direito”, 

em que o Poder Público encontra-se conferido pela lei. Advém, nesse estágio, o 

constitucionalismo, como movimento que, através da Constituição, pretende realizar o ideal 

de liberdade.  

 

Para Dirley da Cunha Júnior, “trata-se de um movimento político e filosófico que, a partir 

de idéias libertárias, reinvidicou um modelo de organização política pautada no respeito dos 

direitos dos governados e na limitação do poder dos governantes”, com a criação dos 

mecanismos necessários para a limitação do poder político.197 

 

Como apontado no capítulo 1 do presente trabalho, o Direito Administrativo, como ramo 

autônomo, teve a sua origem didática a partir das Revoluções Liberais, com a implantação 

desse novo modelo de Estado: o Estado liberal, a partir do século XIX, com a formação da 

                                                 
197 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 3ª edição. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 
33. 
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jurisdição administrativa francesa e com a noção de que o Estado é conferido pela lei 

(Estado de Direito). 

 

A origem do Direito Administrativo se deu de forma diferente em alguns países da Europa. 

Na França, por exemplo, havia uma desconfiança do monarca em relação aos corpos 

judiciários do Estado Absolutista, denominados parlamentos, razão pela qual foram criados 

os Conselhos do Rei e os Intendentes como órgãos que atuavam sem a interferência dos 

tribunais.198 

 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a partir da criação dos Conselhos do Rei e os 

Intendentes, como órgãos especiais que, só mais tarde foram desvinculados da vontade do 

Imperador e transformados na jurisdição administrativa propriamente dita 

 

“ (...) começou a surgir um corpo de normas também especiais, diversas do 
direito privado, para reger a atuação do poder público. Daí o germe do direito 
administrativo, composto, de início, por um conjunto de normas com caráter em 
grande parte autoritário, por reconhecer prerrogativas e privilégios à 
Administração Pública, colocando-a em posição de supremacia sobre o 
particular e sem a garantia de um controle judicial efetivo por parte de órgão 
independente. Esse período é conhecido como o da justice rétenue, assim 
chamado porque as decisões dos magistrados têm caráter apenas opinativo e 
somente se tornam definitivas quando aprovadas pelo Chefe de Estado.”199 

 

Evidentemente, tais características do Direito Administrativo, no início de sua constituição 

como ramo autônomo do Direito, perdem espaço diante dos princípios do Estado liberal, 

com a limitação do poder pela lei e a consequente garantia das liberdades individuais. 

 

Superada a fase de transição do Estado de Polícia para o Estado de Direito, o Estado 

Liberal, caracterizado pela ausência de intervenção estatal no âmbito social e econômico, 

começa a ser demandado por uma nova classe (classe operária) que surge em condições de 

                                                 
198 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São 
Paulo: Atlas, p. 24. 
199 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São 
Paulo: Atlas, p. 24. 
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profundas desigualdades sociais. A simples proteção de liberdades individuais não se 

afigura mais suficiente para a regulação social. 

 

Consoante dispõe Paul Singer,  

 

“Um dos efeitos da Revolução Industrial foi generalizar a separação do 
trabalhador da propriedade dos meios de produção. Esta separação se impôs 
devido ao alto custo dos novos meios mecânicos de produção e, sobretudo, do 
motor a vapor, o que os colocava fora do alcance econômico da grande maioria 
dos trabalhadores da época. Os artesãos, cada vez menos capazes de competir 
com a produção maquinal, foram obrigados a procurar trabalho assalariado para 
sobreviver. Surge assim um vasto proletariado fabril, formado por ex-artesãos e 
grande número de pessoas sem trabalho, antes dependentes da assistência 
paroquial ou sujeitos aos rigores das workhouses”.200 

 

No ambiente de busca incessante do lucro, com a repressão de direitos dos trabalhadores, 

com o oferecimento de péssimas condições de trabalho, com longas jornadas, pouca higiene 

e salários incompatíveis com as despesas do núcleo familiar, foi editada, em 14 de junho de 

1791, a Lei Le Chapelier. 

 

De autoria de Issac René Guy le Chapelier, a Lei Le Chapelier preconizava, com 

fundamento na idéia da livre concorrência, a proibição de combinações de trabalhadores em 

geral (movimentos grevistas) e de criação de sindicatos, com a imposição de severas penas 

– incluindo a pena de morte – para aqueles que descumprissem a determinação.  

 

Essa Lei, característica deste período histórico, constituía um reflexo do liberalismo 

econômico e representava uma vitória da burguesia sobre as classes trabalhadoras, com a 

alocação da classe operária fora do âmbito de qualquer proteção jurídica. 

 

Diante do reconhecimento de desequilíbrio entre os integrantes da sociedade, torna-se 

fundamental, nesse estágio, que o Estado, além de proteger as liberdades dos integrantes de 

uma coletividade, adote uma postura ativa na implementação de direitos. 

 

                                                 
200 SINGER, Paul. A cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). História da 
Cidadania. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 196. 
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Assim, o Estado Liberal cede espaço para o Estado Social201, caracterizado, ao contrário 

daquele, pela intervenção social e econômica do Poder Público, de modo a garantir a 

efetividade de direitos subjetivos, com a prestação de atividades necessárias ao bem-estar 

dos integrantes de uma coletividade, como forma de equacionar as desigualdades materiais 

dantes reconhecidas. 

 

O Estado Social surge como um processo de transformação do Estado em seu modelo 

liberal clássico, com a incorporação de direitos sociais, além dos direitos civis. É marcado 

pela intervenção (intervencionismo estatal) em áreas que antes eram territórios de atuação 

exclusiva do particular. 

 

De acordo com Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva, a dependência do indivíduo 

frente à Administração não constitui apenas uma realidade objetiva, mas, sobretudo, um 

estado de necessidade: “a situação de dependência efectiva dos particulares perante a 

Administração origina sentimentos de insegurança e de insatisfação, que levam os 

indivíduos a reclamar uma maior intervenção dos poderes públicos.”202 

 

A tarefa de aplicação do direito, consistente no silogismo de repetição automática das leis 

pelo juiz, cede espaço para uma aplicação do direito pautada na atividade hermenêutica do 

magistrado, a fim de que os direitos sociais previstos na nova ordem jurídica fossem 

materializados.  

 

A constituição mexicana de 1917 e a constituição de Weimar de 1919 são citados como 

documentos históricos que, de forma precursora, introduziram no texto constitucional, as 

normas garantidoras de direitos sociais, de modo a revelar, como diretriz do Estado, o 

garantismo social. 

 

                                                 
201 Também denominado de Estado de Bem-Estar, Estado Providência, Estado de Bem-Estar Social, Estado 
Social de Direito, Estado do Desenvolvimento ou Estado Prestacional. 
202 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato administrativo perdido. Coimbra: 
Almedina, 1996, p. 75. 
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Na ordem constitucional brasileira, a introdução do Estado Social tem, como marco 

histórico inicial, a Constituição de 1934, quando, com a fixação das bases capitalistas no 

Brasil, verifica-se a necessidade de se proteger os direitos dos trabalhadores como forma de 

incentivar a produção e, consequentemente, o modelo econômico. 

 

A introdução de direitos sociais e econômicos no Título IV (Da Ordem Econômica e 

Social)203 e no Título V (Da Família, da Educação e da Cultura) tem, dentre outros 

objetivos, o intuito de fomentar que trabalhadores rurais se alojassem nos centros urbanos. 

Inaugura-se no Brasil, o Estado preocupado com o bem-estar social. 

 

Se, por um lado, o Estado Social, ofereceu grandes contribuições para a sociedade, no que 

tange, especialmente, ao seu papel interventivo, por outro lado, houve um afastamento das 

conquistas do Estado Liberal, a exemplo da defesa de liberdades individuais, 

desvinculando-se, portanto, dos princípios do direito natural, presentes nos primórdios do 

Estado de Direito.204 

 

O direito natural deixa de estar na base do direito positivo, razão pela qual se constrói uma 

concepção do direito sob o aspecto puramente formal (direito como ordem). Para Hans 

Kelsen, o direito deve ser destituído de qualquer conteúdo axiológico, razão pela qual 

                                                 
203 Os direitos sociais estavam previstos, em grande parte, no art. 121 da Constituição de 1934, nos seguintes 
termos: “Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade 
e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. § 1º - A 
legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as condições do 
trabalhador: a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, 
às necessidades normais do trabalhador; c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só 
prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a 
menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; e) repouso hebdomadário, de 
preferência aos domingos; f) férias anuais remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa 
causa; h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois 
do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da 
União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do exercício de todas as profissões; j) reconhecimento 
das convenções coletivas, de trabalho.” 
204 Ademais, como ressalta Norberto Bobbio, “à medida que as pretensões aumentam, a satisfação delas torna-
se cada vez mais difícil. Os direitos sociais, como se sabe, são mais difíceis de proteger do que os direitos de 
liberdade.” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 60). 
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propõe a construção de uma teoria pura do direito, destituída de qualquer ideologia ou 

elemento científico-cultural. 

 

Segundo referido Autor, a Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo em geral, 

não tendo por objetivo estudar aspectos de determinados ramos do direito isoladamente 

considerados. Tem por objetivo responder à indagação: o que é direito? Tal teoria não tem a 

preocupação de compreender a formação do direito, razão pela qual tem, como princípio 

metodológico fundamental da teoria, o afastamento de objetos estranhos ao Direito. Daí a 

sua qualificação como pura.205 

 

Diante da nova roupagem dada ao princípio da legalidade, o controle judicial não se 

preocupa com aspectos relacionados ao conteúdo, mas apenas sob o aspecto estritamente 

formal. 

 

Tem-se, pois, na evolução do modelo estatal, com a modificação das relações entre 

sociedade e Estado, o surgimento do Estado Democrático de Direito, com a participação 

dos cidadãos no processo decisório político e no desenvolvimento e controle das atividades 

da Administração Pública.  

 

Hoje, na ordem constitucional brasileira vigente, não obstante a ausência de disposição 

constitucional expressa206, é possível se concluir pela existência de um Estado Social e 

Democrático de Direito. É o que se verifica a partir do estabelecimento expresso de 

inúmeros direitos sociais, seja na forma de deveres prestacionais do Estado, seja com a 

previsão de direitos dos trabalhadores (artigos 6º a 11 da Constituição Federal, por 

exemplo). 

 

                                                 
205 Consoante dispõe Hans Kelsen, “na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está 
contida a afirmação – menos evidente – de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a 
conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou 
conseqüência, ou – por outras palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas.” 
(KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 79). 
206 O art. 1º da Constituição Federal refere-se ao Estado Democrático de Direito. 
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Como será demonstrado nas próximas linhas, não mais se admite a compreensão de 

institutos jurídicos desconectados da realidade da qual eles fazem parte e servem como 

forma de regulação. 

 

5.1. Modelos jurídicos – do jusnaturalismo ao pós-positivismo 

 

Deve-se analisar, nesse passo, os modelos jurídicos que compreenderam, ao longo da 

história, a relação entre direito, legitimidade e justiça, quais sejam, o jusnaturalismo, o 

positivismo e o pós-positivismo, como forma de se estabelecer uma relação com a evolução 

do modelo estatal acima apresentado. 

 

De acordo com Ricardo Maurício Freire Soares, o jusnaturalismo, é caracterizado como 

uma corrente jurisfilosófica de fundamentação do direito justo. A partir da evolução 

histórica, o jusnaturalismo foi dotado de características diferenciadas, de modo que pode 

ser classificado de diferentes formas: jusnaturalismo cosmológico, jusnaturalismo 

teológico, jusnaturalismo racionalista, jusnaturalismo racionalista e jusnaturalismo 

contemporâneo.207 

 

O jusnaturalismo cosmológico, vigente na Antiguidade Clássica, fundado na idéia de que os 

direitos naturais fundam-se na dinâmica do próprio universo (cosmos). Duas correntes se 

formaram: concepção democrática (direito natural corresponderia à noção de igualdade) e 

concepção aristocrática (direito natural identificado com a idéia de supremacia). 

 

O jusnaturalismo teológico, preconizado na Idade Média, traz uma concepção religiosa de 

justiça, razão pela qual a justiça humana é temporária, ao contrário da justiça de Deus, que 

é perene, absoluta, eterna e imutável. Existem dois grandes movimentos partidários: a 

patrística (procura explicar os dogmas da religião católica) e escolástica (equilíbrio entre 

razão e fé). 

 

                                                 
207 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 27. 
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O jusnaturalismo racionalista compreendia o mundo a partir de si mesmo e não mais a 

partir de Deus, com a busca de seus fundamentos na identidade de uma razão humana 

universal (base antropocêntrica). 

 

O jusnaturalismo contemporâneo, com influência do positivismo científico, reconhece que 

o conceito de justiça é relativo, sustentando que cada cultura valora a justiça de 

determinada forma (afasta a idéia de justiça perene e imutável). 

 

Já a expressão positivismo jurídico deriva de direito positivo, como contraposição à 

expressão direito natural. Surge a partir do momento que o direito positivo passa a ser 

considerado como direito no sentido próprio (o direito natural é excluído da categoria de 

juridicidade). Para essa doutrina, não existe outro direito senão o direito positivo. 

 

A supremacia da lei ordinária no sistema de fontes, bem como a supremacia da vontade do 

legislador sobre a justiça, como próprias do Estado Legislativo de Direito vigente no Estado 

Liberal, resultariam na inadequação do positivismo jurídico como modelo jurídico em um 

Estado Constitucional e Democrático de Direito. 

 

Isso porque, no Estado Constitucional, o Direito é caracterizado pela supremacia, rigidez e 

garantia da Constituição, bem como pela subordinação legislativa e constitucional aos 

ideais de justiça (peculiaridade do jusnaturalismo). A Constituição não é mais vista como 

simples arcabouço normativo responsável pela organização política de um Estado, mas, ao 

contrário, como um conjunto de normas reveladoras de princípios e conteúdos de valor 

responsáveis pela previsão e proteção de direitos fundamentais. 

 

O pós-positivismo, nesse passo, surge como movimento de compreensão do direito e 

apresenta um novo paradigma de direito justo. Três são as características que marcam a 

modernidade jurídica: soberania nacional, independência dos poderes e, como dito, a 

supremacia constitucional. 
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Dentre as propostas para a compreensão do significado de um direito justo, destaca-se, 

numa perspectiva neoconstitucionalista, a valorização do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

 

5.2. Neoconstitucionalismo 

 

O termo “neoconstitucionalismo”208, como nova ordem constitucional, decorre, 

evidentemente, do termo “constitucionalismo”. A invenção e definição209 do termo é 

atribuída, originariamente, a Susanna Pozzolo210, para quem o neoconstitucionalismo deve 

ser concebido como doutrina de interpretação constitucional, diante da vinculação que se 

estabelece entre o modo de interpretação da Constituição e o modo de concebê-la.211 

 

Para que se compreenda, desta forma, o significado do neoconstitucionalismo, com as suas 

características e definição de importância como modelo jurídico num Estado Democrático 

de Direito, é importante que se verifiquem as origens do constitucionalismo e a sua 

conseqüente evolução.212 

 

De acordo com Dirley da Cunha Júnior, a origem do constitucionalismo remonta à 

antiguidade clássica e se desenvolve sob a premissa de que as Constituições devem abrigar 

preceitos asseguradores da separação das funções estatais e de direitos fundamentais213. 

Segundo o Autor, o constitucionalismo não tinha por objetivo  

 

                                                 
208 Também denominado de novo constitucionalismo, constitucionalismo democrático ou constitucionalismo 
de direitos ou constitucionalismo contemporâneo. 
209 Daniel Sarmento alerta para a dificuldade de se definir o neoconstitucionalismo, diante da diversidade de 
prismas sobre o mesmo fenômeno jurídico. (SARMENTO, Daniel. ‘O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos 
e possibilidades’. In.: QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio; OLIVEIRA, Maria Lúcia de 
Paula Oliveira (coords).  Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 269). 
210 BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo. Revista Brasileira de Direito Constitucional, Vol. 1, n. 7, p. 
18, jan/jun – 2006. 
211 POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo: um modelo constitucional ou uma concepção da 
constituição? Revista Brasileira de Direito Constitucional, Vol. 1, n. 7, p. 233, jan/jun – 2006). 
212 De acordo com Mauro Barberis, a aparição do termo neoconstitucionalismo coincide com os ataques feitos 
ao positivismo jurídico por Ronald Dworkin (BARBERIS, Mauro. ‘Neoconstitucionalismo, democracia y 
imperialismo de la moral’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial 
Trota, 2003, p. 260). 
213 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 33 e 34. 
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“a elaboração de Constituições, até porque onde havia uma sociedade 
politicamente organizada já existia uma Constituição fixando-lhe os 
fundamentos de sua organização. Isso porque, em qualquer época e em qualquer 
lugar do mundo, havendo Estado, sempre houve e sempre haverá um complexo 
de normas fundamentais que dizem respeito com a sua estrutura, organização e 
atividade. O constitucionalismo se despontou no mundo como um movimento 
político e filosófico inspirado sob idéias libertárias que reinvidicou, desde seus 
primeiros passos, um modelo de organização política lastreada no respeito dos 
direitos dos governados e na limitação do poder dos governantes.” 214 

 

O constitucionalismo se apresenta em duas fases: constitucionalismo antigo e 

constitucionalismo moderno. O constitucionalismo antigo, vigente desde os fins da Idade 

Média até o século XVIII215, diferentemente do constitucionalismo moderno, tem a sua 

acepção limitada a um conjunto de princípios decorrentes dos costumes, que revelam 

direitos do Estado em face do monarca e, consequentemente, limitam o seu poder. 

 

Já o constitucionalismo moderno ou liberal, que se origina a partir dos ideais iluministas de 

limitação do poder do século XVIII, encontra-se vinculado à idéia de Constituição escrita e 

rígida, que, diante de sua supremacia normativa, constitui fundamento de validade de todas 

as demais normas e enseja uma vinculação de todos os poderes estruturais do Estado.  

 

Nessa fase, portanto, o constitucionalismo é concebido como fenômeno histórico de 

transição entre o Antigo Regime e a Modernidade que fundamenta a formação de uma 

Constituição como lei fundamental dotada de supremacia, que se reflete na supralegalidade 

de suas normas e na imutabilidade relativa de seus preceitos (rigidez constitucional). 

 

Como explanado anteriormente, a partir do Estado Social com a inspiração da Constituição 

Mexicana de 1917 e da Constituição alemã de Weimar de1919, o Estado passa a assumir 

um papel constitucional, estando o Poder Público, agora, vinculado não apenas à lei, mas à 

ordem constitucional.  

 

                                                 
214 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 33. 
215 Autores como Dirley da Cunha Júnior, alocam o constitucionalismo antigo em todo período anterior ao 
constitucionalismo moderno, razão pela qual englobaria o constitucionalismo da Antiguidade Clássica, como 
o hebreu, o grego e o romano. (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. Salvador: 
Juspodivm, 2009, p. 35) 
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A pós-modernidade, expressão utilizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar para separar o 

estágio atual, em que se tem o Estado Social, prestador de serviço público, do momento 

histórico em que o Estado revelava-se omisso e ineficiente, possui como característica a 

particularização de alguns direitos fundamentais: 

 
“Não se fala de direitos humanos em geral, mas se fala, com muita legitimidade 
e propriedade, como fruto de um processo de cada vez mais intensa 
particularização de modelos universais, em direitos humanos dos prisioneiros, 
em direitos humanos da mulheres, em direitos humanos dos excluídos, em 
direitos humanos das minorias sociais, em direitos humanos dos povos em vias 
de desenvolvimento, em direitos humanos dos doentes, em direitos humanos das 
vítimas, em direitos humanos dos refugiados, em direitos humanos das etnias 
exploradas, em direitos humanos dos operários.”216 

 

O cenário político, econômico e social logo após a Segunda Guerra Mundial, reflete uma 

grande modificação. Isso porque, com o passado tenebroso vivido a partir de governos 

ditatoriais, as novas constituições decidiram fortalecer a jurisdição constitucional e, 

consequentemente, proteger os direitos fundamentais, agora também sob uma perspectiva 

vertical.  

 

Forma-se um novo modelo de organização política, o Estado Constitucional de Direito (ou 

Estado Democrático de Direito) caracterizado pela aproximação do constitucionalismo e da 

democracia. O Estado de Direito Constitucional217 revela-se como uma idéia 

contemporânea do Estado de Direito, em que a Constituição é alçada ao centro do sistema 

jurídico. Segundo Luís Roberto Barroso, a 

 

“construção do Estado constitucional de direito ou Estado constitucional 
democrático, no curso do século XX, envolveu debates teóricos e filosóficos 
intensos acerca da dimensão formal e substantiva dos dois conceitos centrais 
envolvidos: Estado de direito e democracia. Quanto ao Estado de direito, é certo 
que, em sentido formal, é possível afirmar sua vigência pela simples existência 
de algum tipo de ordem legal cujos preceitos materiais e procedimentais sejam 
observados tanto pelos órgãos de poder quanto pelos particulares. Este sentido 

                                                 
216 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005, p. XI. 
217 Luigi Ferrajoli ressalta que a expressão “Estado de Direito em Sentido Forte” não é sinônima de “Estado 
de Direito Constitucional”, pois esta expressão é própria das constituições rígidas, que possui, como uma das 
características marcantes, o controle de constitucionalidade das leis. É possível, verificar-se, por exemplo, a 
existência de um “Estado de Direito em Sentido Forte”, na constituição inglesa, que não está sujeita a um 
controle de constitucionalidade. (FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: 
CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 14).  
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mais fraco do conceito corresponde, segundo a doutrina, à noção alemã de 
Rechtsstaat, flexível o suficiente para abrigar Estados autoritários e mesmo 
totalitários que estabeleçam e sigam algum tipo de legalidade. Todavia, em uma 
visão substantiva do fenômeno, não é possível ignorar a origem e o conteúdo da 
legalidade em questão, isto é, sua legitimidade e sua justiça. Esta perspectiva é 
que se encontra subjacente ao conceito anglo-saxão de rule of the law e que se 
procurou incorporar à idéia latina contemporânea de Estado de Direito, État de 
droit, Stato di diritto.”218 

 

Importante ressaltar que existem mudanças essenciais do Estado Constitucional de Direito 

em relação ao Estado Legislativo de Direito. Para Luigi Ferrajolli, os novos paradigmas são 

apontados a partir de quatro critérios: condições de existência e validade das normas 

jurídicas, ciência jurídica, jurisdição e dimensão de democracia.219 

 

As condições de validade deixam de depender apenas da forma de produção, passando a 

necessitar, como requisito para a validade, a coerência do conteúdo da norma com os 

princípios constitucionais. O conceito de existência se dissocia do conceito de validade, 

pois uma norma formalmente válida pode ser considerada substancialmente inválida, 

bastando que o seu conteúdo confronte com normas constitucionais. 

 

Interessante observar que, no Estado pré-moderno, não havia um sistema unitário e formal 

de fontes jurídicas, mas uma pluralidade de fontes e ordenamentos procedentes de 

instituições diferentes e concorrentes (Império, igreja, príncipes, municípios, corporações), 

sem que nenhuma delas detivesse o monopólio da produção jurídica. A validade do 

ordenamento, nesse estágio não dependia da fonte de produção, mas da racionalidade ou 

justiça de seus conteúdos. 

 

Já no Estado Legislativo de Direito, o princípio da legalidade caracteriza-se como critério 

exclusivo para o reconhecimento do direito válido. A norma é válida não em razão de seu 

critério de justiça, mas por ter sido emanada de uma autoridade emanada de competência 

normativa. 

 

                                                 
218 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 40-41. 
219 FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 15-20. 
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No Estado Constitucional de Direito a ciência jurídica deixa de ter uma papel meramente 

explicativo, como no Estado Legislativo do Direito, passando a ter um papel crítico em 

relação ao objeto do Direito. 

 

No que tange à jurisdição, as diretrizes de um Estado Constitucional impõem que o 

magistrado somente considere a norma válida se ela dotar de compatibilidade com a 

Constituição (a lei somente será aplicada se for constitucionalmente válida). 

 

Por fim, aponta-se a quarta alteração de paradigma em relação ao Estado Legislativo de 

Direito. É introduzida uma dimensão substancial na natureza da democracia, pois as normas 

constitucionais apresentam proibições e obrigações que são impostas aos poderes da 

maioria (em outro momento os poderes seriam absolutos). É o que se denomina de eficácia 

vertical dos direitos fundamentais (o próprio poder legislativo é limitado no momento da 

elaboração legislativa). 220 

 

Luigi Ferrajoli dispõe que, na atualidade há uma crise no Estado Constitucional como 

modelo de Estado de Direito. Isto porque, o Estado Constitucional de Direito é 

caracterizado pela perda de unidade e coerência das fontes e pela convivência e 

superposição de diversos ordenamentos concorrentes. É conseqüência do fim do Estado 

nacional como monopólio exclusivo da produção jurídica, a exemplo do que ocorre com a 

União Européia, com a criação da figura do direito comunitário, que se encontra fora da 

soberania de cada país. Para o Autor, corre-se o risco de se ter um pluralismo de normas e a 

superposição de ordenamentos, traços característicos do Direito pré-moderno.221 

 

Assim, como desafio para superar a referida crise da dimensão constitucional do Estado de 

Direito, em virtude da perda de soberania dos Estados, com o consequente enfraquecimento 

do papel garantista das constituições nacionais, propõe o Autor o fortalecimento da 

integração jurídica e institucional ao lado da integração já existente no âmbito econômico e 

                                                 
220 FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 19. 
221 FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 20 e 21. 
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político, a fim de que se conceba um constitucionalismo supranacional (com a compreensão 

de todos os princípios e direitos fundamentais de todo o Estado) para limitar o absolutismo 

dos novos poderes. Ter-se-ia, nesse estágio, um quarto modelo de Estado de Direito: o 

Estado de Direito Supranacional.222 

 

Vê-se, de logo, a necessidade da doutrina e jurisprudência, acompanharem a substituição do 

modelo estatal e, consequentemente, do modelo jurídico, para a implementação de políticas 

públicas e para a concretização de direitos fundamentais. 

 

Surge, assim, como novo movimento jurídico, a partir do constitucionalismo do pós-guerra, 

o neoconstitucionalismo223, com a prescrição de direitos e obrigações imediatamente 

exigíveis e com a previsão de procedimentos judiciais para a proteção desses direitos na 

Constituição. 

 

O neoconstitucionalismo tem como objeto específico a análise dos modernos ordenamentos 

constitucionais e democráticos do Ocidente, com a proposta de um novo modelo teórico 

que visa à compreensão do Estado de Direito Constitucional, caracterizado pela negativa da 

tese proposta pelo positivismo jurídico de separação entre Direito e moral.224  

 

Aloca-se o neoconstitucionalismo de forma intermediária, entre o jusnaturalismo e o 

positivismo jurídico. Por esta razão, aponta-se que o neoconstitucionalismo tem como 

marco filosófico o pós-positivismo, com a aplicação de seus postulados ao Direito 

Constitucional, caracterizado pela busca de um resgate moral do direito positivado (sem o 

recurso a categorias metafísicas), o reconhecimento da normatividade dos princípios e a 

distinção qualitativa das regras.  

                                                 
222 FERRAJOLI, Luigi. ‘Pasado y Futuro del Estado de Decrecho’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 24. 
223 Outras nomenclaturas são utilizadas: novo direito constitucional, constitucionalismo contemporâneo, 
constitucionalismo democrático. 
224 Em sentido contrário, Paolo Comanducci para quem não há conexão justificativa entre Direito e moral, 
seja pela dificuldade de delimitação do conceito de moral; pela existência de várias e divergentes teorias 
morais, com inexistência de homogeneidade moral na sociedade; ou, até mesmo, pelo alto grau de 
indeterminação que teria uma decisão judicial baseada em uma norma moral. (COMANDUCCI, Paolo. 
‘Formas de (neo)constitucionalismo: um análisis metateórico’. In.: CARBONELL, Miguel (org.).  
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 93-94). 
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Há, aqui, a concepção de Constituição como norma jurídica, com a limitação do Poder 

Legislativo e com a possibilidade de invalidação de leis. Tais constituições deixam de ser 

meramente descritivas e passam a dotar de uma alta carga axiológica (valorativa), com a 

inovação a partir da inclusão de direitos sociais no rol de direitos fundamentais, além dos 

direitos individuais e políticos. 

 

O neoconstitucionalismo tem por objetivo resolver um dilema: constituições garantidas, 

carentes de conteúdo normativo e constituições normativas, mas não garantidas. Consoante 

dispõe Luis Prieto Sanchís, a Constituição normativa é aquela que, além de regular a 

organização do poder e as fontes do direito, gera, de modo direto, direitos e obrigações 

imediatamente exigíveis; já a constituição garantida é aquela que os seus preceitos se fazem 

valer através dos procedimentos jurisdicionais existentes para a proteção dos direitos.225 

 

A constitucionalização do Direito, que fundamenta a origem do neoconstitucionalismo, 

representa um processo de transformação que o ordenamento jurídico passa ao término do 

qual o ordenamento em questão resulta impregnado por normas constitucionais.226 

 

O processo de constitucionalização do Direito tem como marco histórico inicial a Lei 

Fundamental de 1949, na Alemanha, quando o Tribunal Constitucional Federal passou a 

entender que os direitos fundamentais dotavam de uma dupla função: a de proteger 

situações individuais (dimensão subjetiva) e a de instituir uma ordem objetiva de valores 

(dimensão objetiva), visando o atendimento do interesse da coletividade e, por isso mesmo, 

válida para todas as esferas do direito.227 

 

Sobre o tema, Gilmar Ferreira Mendes faz referência a alguns casos julgados do Tribunal 

Constitucional Federal alemão, destacando-se, dentre eles, o caso Blinkfüer, que reflete a 

incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas: 

                                                 
225 SANCHÍS, Luis Prieto. ‘Neoconstitucionalismo y ponderación judicial’. In.: CARBONELL, Miguel 
(org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 128. 
226 GUASTINI, Riccardo. ‘La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano’. In.: 
CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 49. 
227 BARROSO, Luís Roberto. ‘Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil)’. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Ano 15, n. 58, p. 144, 
jan-mar/2007. 
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“O pequeno jornal Blinkfüer continuou a publicar a programação das rádios da 
República Democrática Alemã mesmo após a construção do muro de Berlim 
(13-2-1961). A grande editora Springer dirigiu, por isso, uma circular a todas as 
bancas e negócios de vendas de jornais, ameaçando-os com a suspensão de 
fornecimento de jornais e revistas caso continuassem a vender o jornal Blinkfüer. 
Foram significativos os prejuízos sofridos pela publicação. A pretensão de 
caráter indenizatório formulada pelo jornal foi rejeitada pelo Bundesgerichtshof 
– BGH (Supremo Tribunal de Justiça). Apreciando o recurso constitucional 
interposto pelo pequeno jornal, entendeu o Bundesverfassungsgericht que a 
editora Springer não poderia valer-se de sua superioridade econômica para fazer 
prevalecer a sua opinião. As opiniões contrapostas deveriam concorrer em pé de 
igualdade, com recursos de caráter exclusivamente intelectual (geistige 
Waffen).”228 

 

No Brasil, o processo de constitucionalização do direito teve início com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, com o afastamento do Código Civil do centro do sistema 

jurídico. Nesse contexto, não só temas jurídicos próprios de outros ramos do Direito foram 

inseridos na Constituição, mas também se permitiu, a partir da formação de uma nova 

cultura jurídica, que institutos fossem submetidos a uma releitura sob uma perspectiva 

constitucional. É a difusão dos valores constitucionais sobre todo o ordenamento jurídico 

infraconstitucional, o que ocorre, em grande parte, a partir da jurisdição constitucional. 

 

Assim, no Brasil, o processo de evolução jurídica que culminou na adoção de um sistema 

neoconstitucional teve início com o advento da Constituição Federal de 1988. Apenas a 

partir deste momento, historicamente, o Poder Judiciário passou a dotar de um relevante 

papel no cenário jurídico e político, de modo que, com a independência adquirida, pôde 

coibir o desrespeito às normas constitucionais pelos integrantes dos demais poderes.  

 

Tem-se, ainda, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o estabelecimento de 

um amplo rol de direitos fundamentais e de garantias para a efetivação de tais direitos, além 

do fortalecimento da jurisdição constitucional, com o implantação de uma nova sistemática 

do controle de constitucionalidade, o que ocorreu, por exemplo, a partir da introdução da 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de 

constitucionalidade. 

                                                 
228 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e Controle de constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 126. 



 133 

Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal podem ser citadas como exemplos que 

refletem a adoção de um sistema neoconstitucional no Brasil. É o que ocorreu com a 

vedação da prática do nepotismo no âmbito dos três poderes229, com fundamento direto nos 

princípios da impessoalidade e moralidade, sem a necessidade de norma infraconstitucional 

regulamentando a referida vedação, o que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 

13,230 além das inúmeras declarações de inconstitucionalidade sem redução de texto.231 

 

 O neoconstitucionalismo, que tem como característica o fortalecimento do Poder 

Judiciário, ganha um aliado no Brasil: o descrédito da sociedade em relação ao Poder 

Legislativo, o que revela uma confiança nos órgãos judiciários para a solução dos 

problemas que afligem a nação. Temas que interessam o dia-a-dia da população são 

discutidas no âmbito do Poder Judiciário como última tábua de salvação, de forma que se 

percebeu a formação de um processo de judicialização das questões políticas e sociais. 

 

Alguns casos, como decorrência desse processo, chegaram ao Supremo Tribunal Federal, 

para processamento e julgamento,: mensalão232, pesquisas com células tronco233, ficha 

limpa234, reforma da previdência235, interrupção da gestação de fetos anencéfalos236, lei 

                                                 
229 Sobre o tema, vide artigo de Sérgio Monte Alegre (ALEGRE, Sérgio Monte. ‘Súmula Vinculante N. 13 
(Nepotismo), do STF: decifra-me ou te devoro!’. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 16, 
dez/jan/fev de 2009. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 15 maio  2010). 
230 Eis o teor da Súmula Vinculante nº 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” (BRASIL, STF, Tribunal Pleno, Súmula 
Vinculante 13, DJE de 29/08/2008) 
231 BRASIL, STF, ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em  15/12/1993, Tribunal Pleno, DJ de 
18/03/1994. 
232 BRASIL, STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em  11/11/2010, Tribunal Pleno, DJE  de 
02/02/2011. 
233 BRASIL, STF, ADI 3510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 29/05/2008, Tribunal Pleno, DJE de 
27/05/2010. 
234 BRASIL, STF, ADI 3685, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em  28/08/2008, Tribunal Pleno, DJE de 
25/09/2008. 
235 BRASIL, STF, ADI 3105,Rel.Min. Cezar Peluso, julgamento em  02/02/2007, Tribunal Pleno, DJ de 
23/02/2007; BRASIL, STF, ADI 3128, Rel. Min. Ellen Grace, Rel. p/ Acórdão  Min. Cezar Peluso, 
julgamento em  18/08/2004, Tribunal Pleno, DJ de 18/02/2006. 
236 BRASIL, STF, ADPF 54 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em  26/11/2008, Tribunal Pleno, DJE 
de 05/02/2009. 
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seca237, ocupação de terras de quilombolas238, direito de greve do servidor público239, 

reconhecimento de uniões homoafetivas240, cotas raciais em universidades241. 

 

Críticas também são apontadas ao neoconstitucionalismo. 

 

Diante da judicialização da política acima referida, os membros do Poder Judiciário, em 

virtude do espaço deixado pelo Poder Legislativo na efetivação de direitos fundamentais, a 

exemplo da implementação de políticas públicas, desenvolvem atividades relacionadas ao 

cenário político atual. Isso revela, para alguns, um caráter antidemocrático da atuação, pois 

os membros do Poder Judiciário, ao contrário dos integrantes do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo, não são eleitos pelos cidadãos como seus representantes. 242 

 

Ademais, a partir da adoção de um sistema neoconstitucional, tem-se a abertura de normas 

constitucionais. Há, nesse contexto, uma transição interpretativa, de modo que se busque a 

finalidade social da norma jurídica. Como decorrência dessa modificação da hermenêutica, 

realça Ricardo Maurício Freire Soares que, a partir da compreensão de que a norma jurídica 

é produzida para ser aplicada a um caso concreto, a interpretação jurídica passa a ser 

concebida como uma atividade criadora.243 

 

Nessa linha, os membros do Poder Judiciário desenvolvem uma atividade interpretativa 

mais intensa, o que resulta em uma constatação: os membros do Poder Judiciário também 

estariam participando do processo de criação da norma jurídica, mesmo sem a legitimação 

                                                 
237 BRASIL, STF, ADI 4103, Rel. Min. Luiz Fux (julgamento pendente). 
238 BRASIL, STF, ADI 3239, Rel. Min. Cezar Peluso (julgamento pendente). 
239 BRASIL, STF, ADPF 54 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em  26/11/2008, Tribunal Pleno, DJE 
de 05/02/2009. 
240 BRASIL, STF, ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto (julgamento pendente).   
241 BRASIL, STF, ADI 3330, Rel. Min. Ayres Britto (julgamento pendente). 
242 Em sentido contrário, Luís Roberto Barroso, para quem a natureza da função exercida pelos órgãos 
jurídicos é que é política, de modo que: todo poder em um Estado democrático é político; cabe ao Judiciário, 
como órgão aplicador do Direito, defender a supremacia das normas constitucionais; bem como cabe ao 
Judiciário a preservação das condições essenciais de funcionamento do Estado democrático. BARROSO, Luís 
Roberto. ‘Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil)’. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Ano 15, n. 58, p. 167-169, jan-
mar/2007. 
243 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: em busca 
do direito justo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 101.  
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das urnas.244 É a discussão que se tem acerca da legitimidade democrática da função 

jurisdicional. 

 

Diante dessa crítica, Daniel Sarmento aponta que o neoconstitucionalismo no Brasil tem 

pecado por excesso. Com a supervalorização do Poder Judiciário, algumas expectativas têm 

sido depositadas sobre este Poder e a preocupação que se tem é que ele não possa atendê-

las de forma satisfatória. Para o Autor, “um dos efeitos deste fenômeno é a disseminação de 

um discurso muito perigoso, de que voto e política não são tão importantes, pois relevante 

mesmo é a interpretação dos princípios constitucionais pelo STF. Daí a dizer que o povo 

não sabe votar é um pulo, e a ditadura de toda pode não ser muito melhor do que a ditadura 

de farda...”245 

 

Outra crítica que é apresentada é a utilização irracional dos princípios como fundamentação 

das decisões judiciais e a técnica de ponderação nos casos de conflitos entre algumas 

espécies de normas constitucionais em detrimento da utilização das regras e da técnica da 

subsunção. 

 

Evidentemente, o problema não ocorre quando há uma utilização racional, efetiva e 

fundamentada de uma norma principiológica, mas, ao revés, quando, havendo norma-regra 

clara, válida e aplicável à hipótese, ainda assim princípios vagos são utilizados nas 

decisões. Não há razão para o desprestígio das regras, principalmente em razão da 

segurança jurídica que a sua aplicação proporciona, dentre outros fatores, pela 

subjetividade de valoração do intérprete. 

 

Sobre uma maior aplicação de princípios e não de regras, o que gera, por conseqüência, a 

utilização, com prioridade, da técnica da ponderação em detrimento da técnica da 

subsunção, discorda Humberto Ávila. Segundo o Autor, o próprio fundamento para essa 

                                                 
244 SARMENTO, Daniel. ‘O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades’. In.: QUARESMA, 
Regina; OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula Oliveira (coords).  
Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 269. 
245 SARMENTO, Daniel. ‘O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades’. In.: QUARESMA, 
Regina; OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula Oliveira (coords).  
Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 269. 
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utilização prioritária – a existência de uma constituição principiológica num modelo 

neoconstitucional – não pode ser sustentado, pois a “Constituição Brasileira de 1988 é uma 

Constituição de regras” ou, em outras palavras, uma “Constituição regulatória”.246 Assim, 

não haveria uma prevalência qualitativa ou quantitativa dos princípios sobre as regras. Os 

princípios e as regras, ao contrário, possuem funções diferentes e complementares a partir 

de uma opção legislativa na regulação de determinada matéria. 

 

Ainda de acordo com Humberto Ávila, a utilização da técnica da ponderação, o que resulta 

do afastamento ou diminuição da utilização das regras e da técnica da subsunção, pode, até 

mesmo, retirar a natureza e a razão de ser da norma. Isso porque 

 

 “os princípios terão o seu peso atribuído pelo aplicador, diante do caso 
concreto, por meio de uma ponderação, ao final da qual os princípios poderão 
receber peso igual a zero. Em outras palavras, admitida a tese de que toda 
interpretação é uma interpretação baseada nos princípios constitucionais, 
independentemente de regras infraconstitucionais, aceita estará a conseqüência 
de que, em muitos casos, a norma exercerá a função de mero conselho, assim 
considerado aquele enunciado que pode ou não ser considerado, não precisa 
servir de guia para a conduta a ser adotada.”247 

 

Por fim, a constitucionalização do direito, caracterizada pela invasão da Constituição aos 

demais ramos do direito, de modos que os institutos jurídicos possam ser interpretados à luz 

dos valores constitucionais, pode resultar numa limitação excessiva do papel do legislador 

ordinário e, consequentemente, do seu mister democrático de legislar. 

 

Em síntese, diante do que foi exposto, podem ser apresentadas as seguintes características 

do neoconstitucionalismo: 

 

                                                 
246 ÁVILA, Humberto. ‘Neoconstitucionalismo: entre a ‘Ciência do Direito’ e o ‘Direito da Ciência’’. Revista 
Brasileira de Direito Público, ano 6, n 23, p. 12, out./dez. 2008. Em outra passagem, o Autor corrobora a 
afirmação nos seguintes termos: “Em suma, o enunciado, estritamente universal, de que todas as 
Constituições do pós-guerra são principiológicas, e o enunciado, numericamente universal, de que as normas 
da Constituição Brasileira de 1988 são principiológicas, ou de matriz principiológica, não encontram 
referibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.” (ÁVILA, Humberto. ‘Neoconstitucionalismo: entre a 
‘Ciência do Direito’ e o ‘Direito da Ciência’’. Revista Brasileira de Direito Público, ano 6, n 23, p. 15, 
out./dez. 2008). 
247 ÁVILA, Humberto. ‘Neoconstitucionalismo: entre a ‘Ciência do Direito’ e o ‘Direito da Ciência’’. Revista 
Brasileira de Direito Público, ano 6, n 23, p. 19, out./dez. 2008 
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1) Força normativa da Constituição, com o realce à eficácia jurídica de todas as normas 

constitucionais. As normas constitucionais, como normas jurídicas que são, possuem as 

características que lhe são próprias, a exemplo da imperatividade, cabendo o seu 

cumprimento forçado em caso de descumprimento, por intermédio de instrumentos 

jurídicos de proteção. 

 

Salienta Konrad Hesse que a força normativa da Constituição existe na medida em que a 

própria Constituição reflete as relações da vida. Tal força normativa, no entanto, não tem a 

sua razão de ser, exclusivamente, nas relações sociais, pois a Constituição possui uma 

vontade própria, representada pelo cumprimento das disposições previstas no seu texto.248 

 

2) Ampliação da fundamentalidade dos direitos: previsão de direitos individuais e sociais 

na Constituição. Não há, apenas, uma disposição formal de direitos fundamentais, mas a 

previsão de mecanismos de garantia, de modo que possam ser efetivados. 

 

3) Revisão da teoria da interpretação constitucional, com a disseminação da diferença entre 

regras e princípios e a discussão de novas teses, como mínimo existencial, reserva do 

possível e proibição do retrocesso. 

 

Diante dos valores insertos nas normas constitucionais, muitas delas na forma de 

princípios, como cláusulas abertas, os métodos tradicionais de interpretação (gramatical, 

histórico, sistemático e teleológico), com a utilização de critérios não menos tradicionais 

em caso de antinomias normativas (hierárquico, temporal e especial) não se afiguram 

suficientes. 

 

Outras técnicas e princípios instrumentais da interpretação passam a ser utilizados em 

conjunto com os critérios e métodos tradicionais, a exemplo da interpretação conforme a 

Constituição. 

 

                                                 
248 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, p. 16. 
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A adoção de novas formas de interpretação das normas constitucionais são necessárias pois, 

como salienta Luís Roberto Barroso, com o avanço do direito constitucional, surgem novas 

premissas ideológicas, nos seguintes termos: 

 

“(i) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos problemas 
jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. Muitas 
vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz do 
problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; (ii) quanto ao papel do 
juiz, já não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para 
revelar a solução contida no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-
participante do processo de criação do Direito, completando o trabalho do 
legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar 
escolhas entre soluções possíveis”.249 

 

4) Força normativa dos princípios. 

 

5) Rejeição ao formalismo e utilização de recursos mais abertos no raciocínio jurídico, a 

exemplo da ponderação e da tópica. A partir da utilização da técnica da ponderação o 

intérprete fará concessões recíprocas e procederá a escolha da norma que incidirá no caso 

concreto. 

 

6) Relevância da jurisdição constitucional. Ocorrência do fenômeno denominado 

“judicialização da política”, com um significativo deslocamento de poder da esfera do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo para o Poder Judiciário. As normas constitucionais, 

em especial aquelas que definem direitos fundamentais, podem ser invocadas perante o 

Poder Judiciário, a fim de que sejam efetivadas. 

 

As transformações da realidade social, bem como as omissões do poder público conferiram 

ao Poder Judiciário uma legítima função normativa, no exercício de uma função que lhe é 

atribuída primordialmente: a efetivação de normas constitucionais. 250 

 

7) Aproximação entre direito e moral. 251 

                                                 
249 BARROSO, Luís Roberto. ‘Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil)’. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Ano 15, n. 58, p. 138, 
jan-mar/2007. 
250  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 347. 
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8) Constitucionalização do direito. Um ordenamento jurídico constitucionalizado se 

caracteriza, nas palavras de Riccardo Guastini, como uma “constituição invasora”, 252 que 

se reflete na irradiação de normas constitucionais para todos ramos do direito, seja de 

direito público ou de direito privado, condicionando, por conseguinte, o legislador, o 

magistrado, a sociedade e os governantes, enfim, todos que participam da construção de um 

Estado Democrático e Constitucional de Direito. 

 

A filtragem constitucional revela-se como uma releitura da ordem jurídica a partir dos 

valores constitucionais. Paulo Ricardo Schier, compreendendo a dogmática jurídica a partir 

de um viés emancipatório e transformador, entende que a filtragem constitucional 

pressupõe a preeminência normativa da Constituição, o que permite “pensar o Direito 

Constitucional em sua perspectiva jurídico-normativa em diálogo com as realidades social, 

política e econômica.”253 

 

Percebe-se, a partir do rol acima disposto, que as características do neoconstitucionalismo 

são apresentadas, de uma maneira geral, a partir de uma relação de complementariedade: 

constitucionalização do direito – maior aplicação da Constituição em detrimento da lei – 

construção de um modelo de constituição principiológica – maior aplicação de princípios – 

ponderação – maior relevância do Poder Judiciário – maior análise de casos concretos 

(justiça individual ou particular) do que análise geral e abstrata (justiça geral). 

 

Considerando-se as características e críticas, o neoconstitucionalismo ainda constitui um 

mecanismo para a mudança de leituras de institutos clássicos e, muitas vezes, 

ultrapassados, do ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                                                                                                                     
251 Daniel Sarmento ressalta para o fato de não haver “uma posição clara nas fileiras neoconstitucionalistas 
sobre a forma de como devem ser compreendidos e aplicados os valores morais incorporados pela ordem 
constitucional, que, pela sua vagueza e indeterminação, abrem-se a leituras muito diversificadas. No contexto 
das sociedades plurais e 'desencantadas' que existem no mundo contemporâneo, este debate torna-se crucial, 
uma vez que não há mais consensos axiológicos em torno das questões difíceis que o Direito é chamado a 
resolver” (SARMENTO, Daniel. ‘O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades’. In.: 
QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula Oliveira 
(coords).  Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 276). 
252 GUASTINI, Riccardo. ‘La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano’. In.: 
CARBONELL, Miguel (org.).  Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 49. 
253 SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional – construindo uma nova dogmática jurídica. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 106. 
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Para Luís Roberto Barroso, o 

 

“(...) constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX. 
Nele se condensam algumas das grandes promessas da modernidade: poder 
limitado, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, justiça material, 
solidariedade, tolerância e – quem sabe? – até felicidade. 
(...) 
No Brasil, o florescimento de um sentimento constitucional proporcionou-nos o 
mais longo período de estabilidade institucional desde a Independência, 
vencendo um passado de golpismo e de quebras de legalidade. 
(...) 
O constitucionalismo democrático é a utopia que nos restou. Uma fé racional 
que ajuda a acreditar no bem e na justiça mesmo quando não estejam ao alcance 
dos olhos.”254 

 

É de acordo com essa perspectiva, cujos postulados fundamentam o presente trabalho, que 

será revisitada a concepção de discricionariedade no Direito Administrativo. 

 

5.3. Uma releitura do princípio da separação dos poderes  

 

O princípio da separação dos poderes, que impunha limites rígidos de atuação do Poder 

Judiciário, cede espaço, em uma perspetiva neoconstitucional, a um ativismo judicial para a 

efetivação de normas constitucionais. 

 

A adoção do neoconstitucionalismo como modelo jurídico, com a alocação da Constituição 

no centro do sistema jurídico, o que gerou um processo de constitucionalização do direito e 

o inevitável realce das funções jurisdicionais diante da necessidade de adoção de 

mecanismos para a proteção e efetivação dos direitos fundamentais, impõe uma releitura do 

princípio da separação de poderes. 

 

Há uma inversão: se antes, o Poder Judiciário era limitado, sendo considerado como 

instrumento para a simples interpretação da lei, hoje os Poderes Legislativo e Executivo 

encontram-se limitados e condicionados pela Constituição que, além da imposição de 

                                                 
254 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 400. 
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limites, requer um comportamento ativo na implementação e efetivação de políticas 

públicas por parte desses poderes. 

 

O sistema de freios e contrapesos, que determina o exercício de funções típicas e atípicas 

por cada um dos poderes, nessa nova perspectiva, ganha relevância. As funções típicas são 

aquelas próprias do poder, cabendo exercê-la precipuamente, originariamente. Já as funções 

atípicas são aquelas exercidas por um poder, mas que são típicas de outro poder.  

 

A compreensão de que cada Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) possui, 

predominantemente, uma função, de modo que existam funções típicas e atípicas, sem que 

haja uma estrutura rígida e exclusiva de divisão de funções, resulta em uma revisão teórica 

de um dos postulados da teoria da separação de poderes: não há uma separação absoluta de 

funções, mas, ao contrário, existe uma relação de interdependência e controle mútuo entre 

os Poderes, o que denota uma separação relativa de funções. 

 

Há, desta forma, uma predominância de funções por cada um dos poderes, sem que haja 

uma estrutura rígida e exclusiva de divisão de funções. Eis alguns exemplos que podem ser 

citados para facilitar a compreensão do tema. 

 

Cabe ao Poder Executivo gerir, precipuamente, os interesses de uma coletividade. Eis, pois, 

a sua função típica. Diante do sistema de freios e contrapesos acima referido, o Poder 

Executivo também exerce funções atípicas, que seriam próprias (ou típicas) do Poder 

Legislativo ou do Poder Judiciário. Quando o chefe do Poder Executivo, por exemplo, edita 

uma espécie normativa denominada medida provisória, está editando uma norma de caráter 

geral e abstrato, típica do Poder Legislativo.255 

 

Ao Poder Legislativo incumbe, como dito, a edição de normas de caráter geral e abstrato. 

No entanto, quando é responsável pelo julgamento político do Presidente da República nos 

termos do art. 52, inc. I, da Constituição Federal, exerce uma função atípica própria do 

                                                 
255 Entende-se pela impossibilidade do Poder Executivo exercer uma função atípica que seria própria do Poder 
Judiciário, pois, à decisão administrativa faltaria o poder de decisão final (the final enforcing power). 
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Poder Judiciário. Seguindo essa linha de raciocínio, quando o Presidente da Assembléia 

Legislativa, na qualidade de chefe do Poder Legislativo estadual, concede férias a um de 

seus servidores, está editando um ato administrativo. 

 

Por fim, ao Judiciário cabe, precipuamente, a aplicação do Direito em determinado caso 

concreto, a fim de que um litígio, se existente, possa ser solucionado. Quanto o Poder 

Judiciário, no entanto, elabora o seu regimento interno, não está exercendo uma função 

jurisdiciona, mas, ao contrário, desenvolvendo uma atividade típica do Poder Legislativo. 

 

Assim, quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário administram seus servidores e seus 

próprios serviços atuam no exercício de uma função atípica: atuam enquanto Administração 

Pública com a edição de atos administrativos. 

 

No que tange ao controle de um poder pelo outro, seja pelo Poder Judiciário, Legislativo ou 

Executivo, inúmeros exemplos podem ser citados na Constituição Federal de 1988: controle 

de constitucionalidade; fiscalização contábil, financeira, orçamentária operacional e 

patrimonial (art. 70, CF); poder de veto (art. 84, inc. V, CF), etc. 

 

A relatividade da separação de funções, como decorrência de uma relação de vinculação (e 

não subordinação) entre os Poderes é fundamental para o equilíbrio político, de modo que 

seja sustentada, por um lado, a independência entre eles, mas, por outro, também a 

harmonia entre os poderes estruturais do Estado. 

 

Diante da evolução histórica do modelo de Estado, da complexidade e velocidade das 

relações sociais, bem como da evolução do modelo jurídico correspondente, permite-se, no 

sistema jurídico brasileiro, que o Poder Judiciário possa, a partir de uma interpretação 

criativa no âmbito de uma hermenêutica constitucional, garantir a própria Constituição, 

com a assunção de um caráter demasiadamente político por tal Poder, sob uma nova 
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roupagem: a de legislador - negativo ou positivo. É o processo de judicialização do 

fenômeno político.256 

 

Dirley da Cunha Júnior, ressaltando a necessidade de revisão do princípio em tela, dispõe 

que é preciso 

 

“desmistificar o ortodoxo dogma da separação dos poderes. Impõe-se sujeitá-lo a 
uma renovação que necessariamente leve à superação absoluta e definitiva da 
tradicional idéia mecanicista de Montesquieu, de que o juiz não passa de uma 
inanimada boca que pronuncia as palavras da lei. Exige-a uma dogmática 
jurídico-constitucional transformadora, sobremodo à luz de um direito 
fundamental à efetivação da constituição, de maneira que se passe a reconhecer 
ao Poder Judiciário a possibilidade de elaborar, para o caso concreto e até 
abstratamente, em caráter provisório, a norma jurisdicional substitutiva da lei ou 
de outro ato normativo faltante e necessário para a efetivação da norma 
constitucional e, particularmente, dos direitos fundamentais sociais.”257  

   

É nesse contexto que o ordenamento jurídico e, em especial, o Direito Administrativo, deve 

ser compreendido a partir de uma perspectiva neoconstitucional, revisitando conceitos e 

reformulando teorias, de modo que antigos dogmas sejam superados e novos paradigmas 

sejam construídos. É o que se verificará no próximo capítulo, a partir do estudo da 

discricionariedade administrativa em uma perspectiva pós-moderna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 344. 
257 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 346-347. 
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6. Discricionariedade administrativa numa perspectiva pós-moderna – 

discricionariedade como adequação. Em busca do neoadministrativismo 

  

Como exposto no Capítulo 3 do presente trabalho, a doutrina e jurisprudência, não têm 

acompanhado de maneira satisfatória a evolução do modelo estatal e jurídico, não 

evoluindo para compreender a nova posição da sociedade em relação ao Estado. Da mesma 

forma, não oferece elementos de forma sistematizada, de modo a implementar as políticas 

intervencionistas criadas como resultado da introdução de um Estado Constitucional Social 

e Democrático de Direito.258 

 

A invasão da Constituição em todos os ramos do Direito e, em especial, do Direito 

Administrativo, impõe uma revisão de institutos clássicos da disciplina, com a modificação 

de concepção e de interpretações acerca de tais postulados, a partir de uma conexão com a 

realidade na qual se encontram inseridos. Tem-se, pois, a constitucionalização do Direito 

Administrativo como vetor para a formação de um Direito Administrativo contemporâneo: 

o neoadmistrativismo. 

 

Tem-se o Direito Administrativo, numa perspectiva neoadministrativista, como um direito 

defensivo do cidadão, cabendo a este ramo do Direito, atuar como instrumento de 

provocação para a modificação do papel do Estado, a fim de que, muito além da restrição 

de liberdades visando o bem comum, seja modificada a realidade posta e sejam efetivados 

direitos fundamentais. 

 

Nesse passo, em que os direitos fundamentais, os mecanismos de controle e o papel do 

Poder Judiciário ganham relevo, com a constitucionalização dos princípios jurídicos e o 

reconhecimento de sua força normativa, também o conceito de discricionariedade 

administrativa passa por uma reformulação, o que enseja uma nova compreensão e 

                                                 
258 No Brasil, a Constituição Federal de 1988, inspirada pela Constituição Mexicana de 1917 e pela 
Constituição de Weimar de 1919, introduziu o modelo de Estado Social, qualificado como Estado 
Providência, em substituição ao modelo de Estado Liberal. 
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definição de limites do controle de compatibilidade da atividade administrativa com o 

ordenamento jurídico exercido pelo Poder Judiciário. 

 

É o que se demonstrará ao longo deste capítulo. 

 

Aponta-se, inicialmente, de acordo com as premissas apresentadas no presente trabalho, 

que não há como compreender a existência, a partir da formação de um novo bloco de 

legalidade, de um rol de atos vinculados à lei e de um outro grupo de atos afastados da 

vinculação legislativa, o que ensejaria uma atuação livre e, para a doutrina tradicional, 

também discricionária.  

 

A partir de um redimensionamento do conceito do Estado de Direito, em uma perspectiva 

neoconstitucional, todos os atos praticados pela Administração Pública, como forma de 

manifestação de sua vontade devem estar adstritos ao conjunto de regras e princípios 

constitucionais e infraconstitucionais, especialmente aquelas normas jurídicas referentes a 

direitos e garantias fundamentais. 

 

Argumenta-se que subsistirá uma discricionariedade administrativa quando o legislador 

conceder, com exclusividade, poderes para a tomada de determinada decisão, a partir de um 

processo de avaliação. Nesta hipótese não haveria a possibilidade de controle judicial, sob 

pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. 

 

Para Germana de Oliveira Moraes, entende-se por atividade discricionária 

 

“aquela decorrente da concretização de normas que atribuem à Administração 
Pública certa margem de liberdade de decisão, seja para valorar e preencher os 
conceitos verdadeiramente indeterminados, mediante um juízo de prognose, seja 
para agir discricionariamente, mediante a ponderação comparativa de interesses, 
ora quando se procede à valoração e aditamento dos pressupostos de fato 
necessários à edição de um ato administrativo (discricionariedade quanto aos 
pressupostos); ora quando decide se e quando vai editá-lo (discricionariedade de 
decisão); ora quando escolhe seu conteúdo, dentre mais de uma opção 
igualmente prevista pelo Direito, compreendido este como o conjunto de 
princípios e regras (discricionariedade de escolha optativa); ou ainda quando 
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colmata o conteúdo do ato administrativo descrito com lacunosidade na lei 
(discricionariedade de escolha criativa).259 

 

Como referido no Capítulo 3 do presente trabalho, parte da doutrina fundamenta a 

existência da discricionariedade na impossibilidade da lei regular, de antemão todas as 

hipóteses em que haverá uma atuação administrativa. Tal fundamento, no entanto, não deve 

preponderar num Estado Constitucional Social e Democrático de Direito. 

 

Não é o fato da lei não poder antever todas as hipóteses de incidência da norma que 

necessitam de uma atuação do administrador público, que haverá uma liberdade de escolha 

no “espaço livre” da lei. A lei pode, e isso ocorre inúmeras vezes, não regular, diretamente, 

todas as matérias, mas todos os princípios a que a Administração Pública deve se 

submeter,impõem a adoção de uma única alternativa possível. 

 

Se existem três possibilidades de atuação, não há liberdade de escolha do administrador 

público para escolher uma delas, mas, ao contrário, deverá escolher a única medida 

aceitável pelo ordenamento jurídico, tendo em vista o interesse público, a 

proporcionalidade, a razoabilidade, etc. Não há de se sustentar ou falar em subjetivismo na 

escolha. Ao contrário, critérios objetivos devem ser considerados para a atuação do 

administrador público. Cita-se um exemplo. 

 

Situação de fácil ocorrência no âmbito da Administração Pública refere-se à concessão de 

licença para o trato de interesses particulares, caracterizada como ato discricionário, 

cabendo ao gestor, para parte da doutrina, a escolha pelo seu deferimento ou indeferimento, 

tendo em vista o interesse público. 

 

A Lei nº 8.112 traz a seguinte redação no seu art. 91: “A critério da Administração, poderão 

ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio 

probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos 

consecutivos, sem remuneração.” 

                                                 
259 MORAES, Germana de Oliveira. O controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 31. 
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A expressão a critério da Administração Pública constante do dispositivo legal acima 

transcrito não pode significar uma liberdade da administração pública. Qualquer caminho 

que se busque deve estar pautado pelo interesse público. 

 

O que se verifica é que o interesse público é utilizado como cláusula geral, abstrata e 

indeterminada, para não dizer vaga, de justificação da escolha do administrador público. 

Agindo desta forma, ao invés de uma atuação discricionária, limitada, mitigada, balizada 

pela lei, haverá uma atuação arbitrária, repulsiva, contrária ao ordenamento jurídico. 

 

Tem-se, pois, que a Administração Pública não terá que escolher, a seu critério, qual 

medida adotar. Existem duas ou mais possibilidades, mas a Administração Pública deverá 

escolher, necessariamente, uma, a partir da adoção de critérios objetivos de análise. Tem-se 

a discricionariedade, não como liberdade de escolha, o que enseja uma faculdade da 

Administração Pública, mas como necessidade de adequação do caso concreto à hipótese 

normativa.260 

 

A existência da discricionariedade no ato administrativo (atuação discricionária) ocorre 

diante da impossibilidade das normas jurídicas predeterminarem, em absoluto, a conduta 

que deve ser seguida pelo administrador público ou as circunstâncias fáticas que ensejariam 

a aplicação automática da lei. 

 

Voltando ao exemplo apresentado, questiona-se: que critérios objetivos devem ser 

utilizados pelo administrador público para a concessão da referida licença? De fato, a lei 

não prevê, expressamente, tais critérios. Não há de se cogitar, no entanto, que não existem 

                                                 
260 Precisas as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, prefaciando uma das obras do mestre espanhol 
Eduardo García de Enterría: “a subjetivação da justiça administrativa, que rompeu o mito histórico de sua 
suposta objetividade, com a qual se mascarava uma superioridade formal da Administração sobre o cidadão, 
considerado, ainda, como súdito, que devia ceder ante a suposta superioridade dos ‘interesses’ gerais geridos 
pela Administração, já é um ganho definitivo – e, por isso, definitivamente, irrenunciável – de nosso tempo.” 
(ENTERRÍA, Eduardo García. As transformações da justiça administrativa: da sindicabilidade restrita à 
plenitude jurisdicional. Uma mudança de paradigma? Trad.: Fábio Medina Osório. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2010, p. XI). 
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limites. Existem e decorrem de princípios constitucionais e infraconstitucionais explícitos e 

implícitos que devem nortear a atuação da Administração Pública. 

 

Assim, não é a falta de critérios objetivos explícitos na norma que ensejará uma faculdade 

no deferimento ou indeferimento da licença para o trato de interesses particulares para o 

servidor público.  

 

Não há dúvida, por exemplo, que, mesmo antes de 06 de junho de 1998, data do advento da 

Emenda Constitucional nº 19, de 1988, que teve o intuito de implantar no Brasil o conceito 

de Estado Gerencial, já existia o princípio constitucional da eficiência, de forma implícita, é 

claro, mas impondo à Administração Pública uma atuação que atendesse à economicidade, 

de forma a eliminar processos burocráticos irrelevantes para a consecução da atividade 

administrativa. 

 

Da mesma forma, o princípio da impessoalidade, diante do caso concreto apresentado, 

impõe que o administrador público não conceda a licença de forma que haja uma 

desequiparação ilegítima dentre os servidores que protocolaram o pedido de afastamento, 

com favoritismos pessoais. 

 

O princípio da moralidade, por outro lado, impede que, concedida a licença não há razão 

para a contratação temporária ou para a criação de cargos públicos de provimento em 

comissão, a fim de suprir a ausência do servidor público afastado.  

 

Caso a necessidade do serviço se verifique em momento ulterior ao licenciamento do 

servidor, impõe-se a interrupção da licença para o trato de interesses particulares dos 

servidores que exercem as funções administrativas carentes de agentes e que se encontram 

ausentes da Administração Pública.  

 

Indica-se, in casu, como critério de suspensão, a prioridade da atividade a ser desenvolvida 

e, em segundo plano, a ordem cronológica do afastamento: os servidores afastados há mais 
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tempo terão a licença interrompida preferencialmente, preservando-se, se possível, as 

licenças mais recentes. 

 

A fundamentação que se encontra, em grande parte dos autores, integrantes de um rol que 

se denomina “doutrina clássica”, refere-se à impossibilidade da lei regular, de forma 

minuciosa, todas as tarefas e atividades que devem ser desenvolvidas pela Administração 

Pública em cumprimento do dispositivo legal, antevendo as hipóteses de incidência da 

norma que necessitam de uma atuação do administrador público. 

 

De acordo com Marcelo Caetano, a liberdade – se é que existe atuação livre – de opção que 

a lei confere a determinado agente público, sempre que ele goze de discricionariedade para 

decidir, “está condicionada pelo dever que ele tem de procurar a solução que naquelas 

circunstâncias seja mais apta para realizar o fim visado pela lei.”261 

 

Haverá, por vezes, uma indeterminação da norma, a fim de que sejam praticados atos de 

realização da vontade jurídica. O fato de a norma ser determinada no caso concreto não 

abre espaço para uma atuação livre do administrador público. 

 

Cabe, nesse passo, tratar o tema da discricionariedade no âmbito dos conceitos jurídicos 

indeterminados. 

 

A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados, no que tange à redução da 

discricionariedade e, consequentemente, à ampliação do controle pelo Poder Judiciário, 

tem, como fundamento, o fato de, ao se admitir apenas uma solução justa no momento da 

aplicação da norma, os conceitos abertos (ou indeterminados) estabelecidos no momento da 

previsão normativa constituiriam um pressuposto da remissão legal, cujo controle em nada 

se distinguiria daquele que se efetua sobre uma atividade vinculada. 

 

Ressalta-se que a margem de cognição ou interpretação que é exercida pela Administração 

Pública no momento da determinação do conceito não constitui parcela de 

                                                 
261 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Lisboa: Coimbra Editora, 1965, p. 254. 
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discricionariedade (numa acepção tradicional), pois não se revela, diante de determinado 

caso concreto, como uma liberdade de atuação do administrador público, devendo ser 

adotada, ao revés, apenas uma interpretação possível. 

 

Isso porque a norma jurídica que contém um conceito jurídico indeterminado, embora se 

apresente como uma estrutura complexa, admite, apenas, uma solução justa na aplicação ao 

caso concreto, mesmo que seja possível, em abstrato, a adoção de eleger entre várias 

soluções justas. 

 

Para António Francisco de Sousa, os conceitos jurídicos indeterminados são passíveis de 

controle pelo Poder Judiciário, pois não se confundem com conceitos discricionários: 

 

“O importante é que os conceitos legais indeterminados não são ‘conceitos 
discricionários’. Só a vontade do legislador pode fundar a discricionariedade 
(administrativa ou livre) atribuída através de um conceito legal indeterminado. 
Em suma: não há conceitos que por si só atribuam discricionariedade (isto é, 
conceitos discricionários), a qual resulta sempre e apenas da vontade do 
legislador. Os conceitos indeterminados caem na “discricionariedade do juiz”, o 
qual, em certos casos, cumprindo a vontade do legislador, deve deixar o 
preenchimento dos conceitos indeterminados para a autoridade administrativa, 
não exercendo portanto o seu controlo”262 

 

E continua o referido Autor: 

 

“Pela nossa parte recusamo-nos a reconhecer a existência de ‘conceitos 
discricionários’. A nossa posição é sem dúvida mais radical, mas será a única 
que acaba com o subjectivismo (e a inconstitucionalidade) dos “conceitos 
discricionários”. Não nos parece que o facto da “calamidade” ser mais ou menos 
“grave” possa alterar a natureza do poder vinculado para livre; a diferença entre 
“calamidade” e “grave calamidade” é em nosso entender puramente de grau e 
não de qualidade, pelo que a natureza ou qualidade do poder (vinculação) se 
mantém a mesma, variando ou podendo variar apenas o grau de intensidade do 
controlo jurisdicional.”263 

 

Na linha de raciocínio de Antônio Francisco de Sousa, entende-se, no presente trabalho, ser 

sempre ser possível, à luz do caso concreto, a determinação do conceito de forma unívoca, 

                                                 
262 SOUSA, António Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994, p. 39. 
263 SOUSA, António Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1994, p. 97. 
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o que afasta qualquer margem de liberdade do administrador público no momento da 

determinação de um conceito jurídico abstratamente indeterminado. Por tal razão, permite-

se o controle jurisdicional pleno sobre a atividade administrativa de determinação de 

conceito. 

  

Entende-se ser esta a conclusão plausível diante de um Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito, como forma de proteger os direitos e garantias fundamentais, bem 

como oferecer a devida segurança jurídica às relações estabelecidas entre indivíduo e 

Administração Pública. 

 

Para García de Enterría e Ramón Fernández, a aplicação dos conceitos jurídicos 

indeterminados, com a determinação concreta do que foi previsto, como opções, 

abstratamente, na norma, não decorre do exercício de uma competência discricionária. 

Nesse sentido: 

 

“Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos e no a vaguedades imprecisas o 
contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de 
circunstancias concretas no admite más que uma solución: o se da o no se dael 
concepto; o hay buena fe o no hay; o el precio es justo o no lo es; o se ha faltado 
a la probidad o no se ha faltado. Tertium non datur. Esto es lo esencial del 
concepto jurídico indeterminado: la indeterminación del enunciado no se traduce 
en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten 
una ‘unidad de solución justa’ en cada caso, a la que se llega mediante una 
actividad de cognición, objetivable por tanto, y no de volición .”264 

 

De fato, a lei não determina com exatidão os limites dos conceitos (e por isso são 

denominados indeterminados), porque se tratam de conceitos que não admitem uma 

quantificação ou determinação no momento da previsão, mas que o serão no momento da 

aplicação. 

 

A possibilidade de escolha do administrador público é estabelecida a partir da previsão em 

abstrato da discricionariedade na norma jurídica, diante da impossibilidade de previsão de 

todas as situações concretas futuras. 

                                                 
264 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 467. 
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Entende-se, no entanto, que a discricionariedade é representada pela escolha da única 

medida possível. Trata-se de um permissivo legal ao administrador público para, diante da 

valoração do caso concreto, escolher a solução – e única solução – possível.  

 

De acordo com Celso Luiz Braga de Castro, “é falso, além de malicioso, o mito de que a 

discricionariedade resultaria no propósito de conceder-se liberdade de ação para o 

administrador, negada nos atos vinculados.”265 

 

Não há de se sustentar, portanto, a idéia de que, diante das circunstâncias fáticas atuais, a 

discricionariedade é reduzida, com a conseqüente redução das possibilidades de escolha do 

administrador público, posto que, diante do caso concreto, a solução será unívoca. 

 

Isso porque, a discrição 

 

“é a mais completa prova de que a lei sempre impõe o comportamento ótimo. 
Procurar-se-á demonstrar que quando a lei regula discricionariamente uma dada 
situação, ela o faz deste modo exatamente porque não aceita do administrador 
outra conduta que não seja aquela capaz de satisfazer excelentemente a 
finalidade legal. 
 
(...) 
 
Em outras palavras, a lei só quer aquele específico ato que venha a calhar à 
fiveleta para o atendimento do interesse público. Tanto faz que se trate de 
vinculação, quanto de discrição. O comando da norma sempre propõe isto. Se o 
comando da norma sempre propõe isto e se uma norma é uma imposição, o 
administrador está, então, nos casos de discricionariedade, perante o dever 
jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas 
única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da 
lei.”266 

 

A melhor solução, evidentemente, será a única possível no caso concreto e não há, diga-se 

de passagem, liberdade do administrador público para a escolha da única medida 

admissível in concreto, pois a idéia de liberdade está relacionada a faculdade de escolha e, 

                                                 
265 CASTRO, Celso Luiz Braga de. Desvios de conduta da Administração Pública. Dissertação do Curso de 
Mestrado em Direito Econômico da Universidade Federal da Bahia defendida no ano de 2000. Disponível em: 
<http://www.bdtd.ufba.br>. Acesso em: 18 ago. 2010, p. 22. 
266 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 32-33. 
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como se sustenta no presente trabalho, não há faculdade, mas dever, obrigação, ônus267 de 

adequar as possibilidades previstas na norma jurídica à situação fática apresentada para a 

solução do administrador público. 

 

Isso porque a decisão acerca do alcance do interesse público, cabe, precipuamente, ao 

Poder Legislativo, a partir da edição de normas de caráter geral e abstrato, atua como 

expressão da vontade da social.268 

 

A partir das idéias que se apresentam poderia se questionar: por que, então, não existem 

apenas condutas vinculadas, sem que houvesse a previsão na norma jurídica de qualquer 

margem para a adequação ao caso concreto pelo administrador público? A resposta à 

indagação tem alguns fundamentos, alguns deles já expostos. 

 

Em primeiro lugar, pela impossibilidade do legislador, a partir de um prognóstico, saber 

qual deve ser a única solução que deve ser adotada no caso concreto. Caso contrário, a 

finalidade da norma poderia não cumprida no momento de sua aplicação, diante das 

peculiaridades do caso concreto. A adequação da medida unívoca é, pois, outorgada àquele 

que se depara com os casos concretos, ou seja, o administrador público. 

 

Em segundo lugar, tem-se que a dinâmica e complexidade das relações que integram a 

sociedade contemporânea, resultam na necessidade de adaptação constante da norma 

jurídica à realidade social. o fenômeno da adaptação do ordenamento jurídico não ocorreria, 

caso o legislador, no momento da edição na norma jurídica, engessasse a conduta do 

administrador público, o que impossibilitaria a sua compatibilidade com a nova realidade 

social, o que tornaria a norma obsoleta.  

 

                                                 
267 Essas expressões são utilizadas, aqui, como sinônimas. 
268 Caso contrário, como salienta Celso Luiz Braga de Castro, ter-se-ia “que admitir que o legislador deixou 
de ser uma instância valorativa da sociedade para transmiti-la ao administrador.” (CASTRO, Celso Luiz 
Braga de. Desvios de conduta da Administração Pública. Dissertação do Curso de Mestrado em Direito 
Econômico da Universidade Federal da Bahia defendida no ano de 2000. Disponível em: 
<http://www.bdtd.ufba.br>. Acesso em: 18 ago. 2010, p. 24) 
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Esse processo de adaptação compatibilização também se aplica às normas constitucionais. 

É o que se denomina mutação constitucional ou interpretação constitucional evolutiva. Tal 

adaptação resulta de um processo informal de alteração das constituições rígidas, com 

fundamento na atividade hermenêutica, a fim de adequar o texto constitucional à realidade 

social.  

 

Com a mutação constitucional não se altera a literalidade do texto, mas o significado 

apresentado pelo texto. Trata-se de um fenômeno que se revela necessário diante da 

ausência de revisões formais, o que ensejaria uma desconexão do texto com os fatos que a 

Constituição deveria regular.269 

 

A partir da compreensão da discricionariedade como adequação, correspondente à 

utilização de um método para a escolha da melhor – e única – solução possível no caso 

concreto, admite-se, também, que, no bojo da ação judicial,   

 

A doutrina costuma afirmar que, quando há um conjunto de soluções previstas, 

abstratamente, na norma jurídica e esse leque de opções subsiste, concretamente, no 

momento da aplicação da norma, de modo que o administrador público, de acordo com 

critérios de conveniência e oportunidade, possa escolher entre duas ou mais soluções 

possíveis, estar-se-ia diante do mérito administrativo.  

 

O mérito administrativo, portanto, corresponde ao poder conferido pela lei ao administrador 

público para, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, escolher o objeto 

e valorar os motivos do ato administrativo. 

 

Não se pode compreender, portanto, que cabe ao administrador público, dentre as soluções 

possíveis e legítimas, a escolha de uma, a seu critério. Mesmo diante da existência de 

diferentes soluções e todas conforme o direito, uma se afigura a melhor e é essa que deverá 

ser escolhida pelo administrador público, de acordo, não apenas com os requisitos 

estabelecidos na regra jurídica (que podem até mesmo não existir), mas, principalmente, 

                                                 
269 CUNHA JÚNIOR, Dirley da.  Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 257-258. 
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diante dos princípios constitucionais explícitos e implícitos que devem nortear a conduta da 

Administração Pública, diante da sua força normativa, como apresentado no capítulo 4 do 

presente trabalho.270 

 

Seguindo esta linha de raciocínio, caso a solução ótima não seja a adotada, caberá controle 

jurisdicional, impondo-se a anulação do ato administrativo. Nesse sentido, as lições de 

Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“(...) se o administrador houver praticado ato discrepante do único cabível, ou se 
tiver eleito algum seguramente impróprio ante o confronto com a finalidade da 
norma, o Judiciário deverá prestar a adequada revisão jurisdicional, porquanto, 
em rigor, a Administração terá desbordado da esfera discricionária, já que esta, 
no plano das relações jurídicas, só existe perante o caso concreto.”271 

 

O seguinte caso concreto hipotético é apresentado: imagine-se que o chefe do Poder 

Executivo de determinada municipalidade, diante do caixa existente nos cofres públicos, 

decida construir um hospital público ou uma escola pública. Questiona-se: de acordo com 

abertura normativa deixada, propositalmente, pelo legislador, não seria consistiria num 

plexo de soluções, cuja escolha de uma delas caberia, ao gestor público, de acordo com a 

conveniência e a oportunidade?  

 

De acordo com as idéias apresentadas no bojo do presente trabalho, a resposta negativa se 

impõe. 

 

Isso porque, elementos existem no ordenamento jurídico brasileiro, cujo conteúdo é 

preenchido por regras e princípios constitucionais, que afastam a subjetividade do 

administrador no trato da coisa pública, de modo que fosse escolhida a única solução que se 

espera diante das circunstâncias do caso concreto, ou o hospital público ou a escola 

pública272, embora ambos atendessem, em tese, a finalidade pública. 

                                                 
270 Discorda-se, nesse ponto, do entendimento segundo o qual a lei pode prever, abstratamente, soluções 
adequadas para alguns casos concretos, podendo o administrador público escolher qualquer delas. 
271 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 37. 
272 Afora, aqui, qualquer discussão acerca da efetivação dos direitos fundamentais como limite de aplicação 
da cláusula da reserva do possível. 
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Alguns critérios podem ser citados, a fim de que o administrador público seja direcionado à 

escolha da melhor e, repita-se, única solução cabível. A existência ou não de 

hospitais/escolas na localidade, taxa de analfabetismo, a taxa de mortalidade infantil, o 

índice de desenvolvimento humano – IDH273, etc. 

 

Não há, portanto, incompatibilidade das idéias ora apresentadas diante da impossibilidade 

de escolha, o que ensejaria, pelo seu significado semântico, uma alta carga de 

subjetividade: não é o fato de ser adotada, necessariamente, uma medida pelo administrador 

público que se concluirá pela inexistência de discricionariedade administrativa. Os 

conceitos não podem ser confundidos.  

 

A discricionariedade refere-se, como acima disposto, à impossibilidade de verificação, sob 

pena, dentre outras conseqüências, de não se atingir a finalidade pública que se almejava no 

momento da previsão normativa. O que se propõe, sim, é a inexistência de mérito 

administrativo, pois não há de se falar em escolha do agente público, diante da alta carga de 

subjetividade que a opção revelaria no momento da utilização dos critérios de conveniência 

e oportunidade para a aplicação concreta da norma jurídica.  

 

Subjetividade e liberdade são conceitos que devem ser afastados, na totalidade, quando se 

está diante da gestão da coisa pública.274 

 

6.1. Discricionariedade e interesse público 

 

O princípio, como apontado anteriormente, de instrumento meramente interpretativo e 

integrativo, foi alçado à condição de norma jurídica, com o poder de determinar o agir da 

                                                 
273 Tal índice, embora comumente utilizado como medida comparativa e ulterior classificação dos países, de 
acordo com a estatística formada pelo PIB per capita, expectativa de vida ao nascer e educação, também é 
utilizado para medir o desenvolvimento de Municípios. 
274 Precisas, nesse sentido, as lições de Celso Luiz Braga de Castro: “estamos tentando mostrar que a 
discricionariedade é o manto preferencial no qual a arbitrariedade busca abrigo. Quanto mais se puder 
elastecer a idéia de discricionário, mais se protegerá o arbítrio.” (CASTRO, Celso Luiz Braga de. Desvios de 
conduta da Administração Pública. Dissertação do Curso de Mestrado em Direito Econômico da 
Universidade Federal da Bahia defendida no ano de 2000. Disponível em: <http://www.bdtd.ufba.br>. Acesso 
em: 18 ago. 2010, p. 30). 
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Administração Pública. Existem, pois, duas espécies de normas jurídicas: as regras e os 

princípios. 

 

Diante da relevância do tema, algumas considerações devem ser feitas acerca de dois 

princípios do direito administrativo que trazem, em sua terminologia, a expressão “interesse 

público”. 

 

O regime jurídico-administrativo é composto por um conjunto de normas – regras e 

princípios – que dão identidade ao Direito Administrativo. A doutrina275 costuma apontar 

que regem o Direito Administrativo dois grandes princípios. São eles: princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado e princípio da indisponibilidade 

do interesse público pela Administração Pública. 

 

O princípio da indisponibilidade traz, em seu conteúdo, o óbice de que o administrador 

público não pode dispor do interesse público como se fosse próprio, pois não há como 

introduzir uma gestão doméstica da coisa pública, com a prevalência de interesses pessoais 

egoísticos. 

 

A supremacia, por sua vez, revela uma superioridade absoluta, um poder, uma autoridade 

suprema, que é própria da Administração Pública. Este princípio encerraria uma posição de 

desigualdade entre a Administração Pública e o particular, com a existência de privilégios e 

de um poder de império a favor daquela, no desenvolvimento de atividades administrativas. 

 

O princípio da supremacia é reflexo de uma dualidade entre Estado e sociedade, como se 

fossem realidades distintas. Ocorre que a razão de ser do Estado é a própria sociedade, que 

constitui, inclusive, elemento daquele.  

 

O paradigma tradicional do Direito Administrativo precisa ser revisto, a partir da 

construção de um neoadministrativismo, em que o Estado exerce função administrativa 

                                                 
275 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 55. 
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enquanto prestador de serviço público, de modo que não apenas defenda a violação de 

direitos fundamentais, protegendo-os frente à atuação abusiva dos particulares e do próprio 

Estado, mas, além disso, que atue na efetivação dos direitos fundamentais, com a adoção de 

uma postura ativa na implementação de políticas públicas (prestações positivas). 

 

Assim, com fundamento nos postulados do juspositivismo aplicados também ao Direito 

Administrativo, entende-se que o Estado realiza o interesse público quando cumpre, 

satisfatoriamente, o seu papel, mesmo que em relação a um único cidadão. 

 

Cumpre, aqui, uma distinção. O interesse público é classificado em primário e secundário. 

 

O interesse público primário ou interesse público propriamente dito, compreende os fins 

que cabe ao Estado proteger, como justiça, segurança pública e bem-estar social.  

 

Já o interesse público secundário refere-se ao interesse da pessoa jurídica de direito público 

de zelar pelos cofres públicos, maximizando-se a arrecadação e minimizando-se as 

despesas. Assim, quando determinado agente público, no exercício de suas atividades 

funcionais, e, portanto, atuando nessa qualidade, causa um dano decorrente de uma conduta 

lícita ou ilícita, a vítima poderá propor ação de responsabilidade civil em face do Estado 

nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal276.  

 

A advocacia pública, por sua vez, terá a obrigação funcional de defender a entidade 

federativa correspondente, de modo que seja sustentada no mérito, se for o caso, a 

irresponsabilidade ou responsabilidade parcial do Estado, diante da existência, por 

exemplo, de alguma causa excludente ou atenuante de responsabilização respectivamente. 

Aqui estaria presente o interesse secundário do Estado. 

 

                                                 
276 “Art. 37. [...]. § 6º- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço 
público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 
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Desta forma, uma solução singela do tema poderia ser apresentada: o interesse público 

secundário não pode se sobrepor ao interesse público primário. Duas objeções acerca dessa 

assertiva, no entanto, devem ser apresentadas. 

 

A primeira objeção se refere à distinção que se faz entre interesse público primário e o 

interesse público secundário. Em ambos, de acordo com o conteúdo que é apresentado para 

cada um deles, objetiva-se o atendimento do bem-estar social. Qual a finalidade da atuação 

do membro da advocacia pública senão a tutela dos interesses coletivos, de modo que sejam 

efetivadas políticas públicas como uma das metas de um Estado Constitucional Social e 

Democrático de Direito? 

 

Ambos – interesse público e interesse secundário – representam o interesse de toda 

sociedade, às vezes visualizados imediatamente, outras, de forma mediata. 

 

A segunda objeção tem em conta a impossibilidade de dicotomia entre interesse público e 

interesse pessoal (que não seja egoístico). Considerando, como afirmado anteriormente, que 

também há interesse público quando o Estado tutela a esfera de direitos de apenas uma 

pessoa, o seguinte conflito pode ser apresentado.  

 

Imagina-se que determinado lavrador, com pouca instrução formal, acreditando que o 

sangue de determinado animal em extinção tenha propriedades curativas, decide matá-lo 

com o objetivo de fazer um chá para a sua esposa, que se encontra enferma. Haveria, nesse 

caso concreto, um conflito entre um interesse público277 coletivo de um lado e um interesse 

público individual do outro. 

 

Para Gustavo Binenbojm, o resultado que se espera da atividade de ponderação será 

alcançado quando, a partir do percurso das dimensões da proporcionalidade, for encontrada 

a medida que realize um fim constitucional ou legalmente perseguido. Para o Autor, tanto o 

legislador, quanto o administrador público devem “percorrer as etapas de adequação, 

                                                 
277 Não há razão para a diferenciação, como visto, entre interesse público primário e interesse público 
secundário. Adotando-se a doutrina que entende pela distinção, haveria um conflito entre interesses públicos 
primários: um de órbita coletiva e outro de âmbito individual. 
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necessidade e proporcionalidade em sentido estrito para encontrar o ponto arquimediano da 

justa ponderação entre direitos individuais e metas coletivas.”278 

 

A solução que se busca é encontrada a partir da utilização da ponderação, que tem como 

parâmetro a dignidade da pessoa humana. Isso porque o ser humano, em nenhuma hipótese, 

poderá ser reduzido à condição de meio para que sejam alcançados resultados de cunho 

coletivo. 

  

Assim, tanto o interesse público quando o interesse privado estão, de tal forma, instituídos e 

salvaguardados pela ordem constitucional que não podem ser analisados separadamente. Da 

mesma forma, não se afigura possível que, na definição da finalidade da atividade estatal 

sejam separadamente descritos, como se fossem resultado de uma dicotomia. 

 

A noção de interesse público é, por demais, fluida, caracterizando-se como um conceito 

jurídico indeterminado. No que tange à concreção da norma que prevê, como motivo do ato 

administrativo, o “interesse público”, “no interesse da Administração” ou “a critério da 

Administração”, remetemos o leitor ao subitem anterior, pois, como disposto, no momento 

da determinação do conceito, entende-se que não há liberdade de escolha do administrador 

público, cabendo a este a adoção da única solução possível. 

 

As leis encontram-se repletas de exemplos. É o que se depreende dos trechos de 

dispositivos legais abaixo transcritos: 

 

a) Art. 63 da Lei Estadual nº 2.148, de 1977279: “A Remoção far-se-á a pedido ou "ex-

oficio", sempre no interesse do serviço público.”;  

 

b) Art. 36 da Lei nº 8.112, de 1990280: “Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido 

ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. 

                                                 
278 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 121. 
279 Institui o estatuto dos servidores públicos civis do Estado de Sergipe. 
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Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: I - de ofício, no 

interesse da Administração; II - a pedido, a critério da Administração.”;  

 

c) Art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990: “Art. 77.  O servidor fará jus a trinta dias de férias, que 

podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, 

ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (...) § 3o  As férias poderão ser 

parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da 

administração pública.” 

 

d) Art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990: “Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor 

poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional.” 

 

e) Art. 91 da Lei nº 8.112, de 1990: “A critério da Administração, poderão ser concedidas 

ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças 

para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem 

remuneração. Parágrafo único: A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 

pedido do servidor ou no interesse do serviço.” 

 

f) Art. 243, § 7º, da Lei nº 8.112, de 1990281: “(...) § 7o  Os servidores públicos de que trata 

o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em 

regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de 

efetivo exercício no serviço público federal.” 

 
                                                                                                                                                     
280 Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais.  
 
281 O caput do art. 243 traz a seguinte redação: “Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, 
na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, 
cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.” 
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g) Art. 95 da Lei Estadual nº 6.677, de 1994282: “É facultado ao servidor converter 1/3 (um 

terço) do período de férias, a que tiver direito, em abono pecuniário, desde que a requeira 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a critério da administração.” 

 

h) Art. 118 da Lei Estadual nº 6.677, de 1994: “Além das ausências ao serviço previstas no 

artigo 113, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (...) 

VIII - abono de falta, a critério do chefe imediato do servidor, no máximo de 3 (três) dias 

por mês, desde que não seja ultrapassado o limite de 12 (doze) por ano; 

 

O problema que se verifica é que as expressões “interesse público”, “no interesse da 

Administração Pública” ou “a critério da Administração” são utilizadas, em abstrato, na 

norma jurídica, não apenas diante da impossibilidade de previsão, por parte do legislador, 

das circunstâncias concretas futuras, mas como cláusulas abertas, a fim de oferecer, 

propositalmente, ao administrador uma liberdade excessiva de manobra. 

 

Fundamental, portanto, que se delimite ou, ao menos, que sejam apresentados alguns 

parâmetros para a delimitação, do conceito de interesse público, já que haverá uma previsão 

normativa abstrata que fundamenta a conduta do administrador público. 

 

Mesmo que as expressões acima referidas (de acordo com o interesse público, no interesse 

da Administração, a critério da Administração) sejam mantidas na norma jurídica – o que 

não se aconselha – o legislador pode, de alguma forma, restringir a liberdade que, ele 

mesmo, outorga ao administrador público. Cita-se um exemplo a título ilustrativo, a partir 

do art. 91 da Lei nº 8.112, de 1990, acima transcrito. Neste caso, aconselha-se que o 

legislador, em caso de manutenção da cláusula aberta, utilize alguns critérios objetivos 

condicionantes da concessão dessa licença. 

 

Desse modo, a partir da inserção de critérios objetivos na norma jurídica, o dispositivo legal 

apresentaria a seguinte redação: 

 

                                                 
282 Institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Bahia. 



 163 

“Art. 91.  A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor 
ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças 
para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, 
sem remuneração. 
 
§ 1º- A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor 
ou no interesse do serviço 
 
§ 2º- A concessão da licença para o trato de interesses particulares de que trata 
este artigo estará condicionada, dentre outros fatores: 
 
a) à inexistência de vínculos precários na Administração Pública para o exercício 
das mesmas atividades inerentes ao cargo público cujo ocupante pleiteia o 
afastamento; 
 
b) à permanência, em atividade, de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) 
dos servidores.” 

 

A partir do estudo do ato administrativo, como adequação e não como liberdade de escolha, 

cabe, nesse passo, compreender os fundamentos do controle jurisdicional sobre os atos 

administrativos e qual a sua extensão sobre os atos administrativos disciplinares. 
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7. O direito fundamental ao controle jurisdicional da atuação discricionária do 

administrador público 

 

A idéia de controle surge com o Estado de Direito, diante da necessidade de imposição de 

limites ao administrador público no desenvolvimento da função administrativa, com 

fundamento na indisponibilidade do interesse social. Limites esses que não existiam 

durante o Estado de Polícia, caracterizado por uma atuação livre de qualquer restrição, sem 

qualquer pauta de conduta imposta ao administrador público. 

 

O controle da Administração Pública adquire nova roupagem a partir da evolução do 

modelo de Estado. É o que se demonstrará neste capítulo. 

 

7.1. Concepção clássica do controle do ato administrativo 

 

A discricionariedade, como demonstrado no capítulo 3 do presente trabalho, é característica 

que se tem notícia a partir do Estado Liberal e, de forma marcante, com a criação do 

Conselho de Estado francês, em 1799. Após as revoluções que culminaram com o início da 

transformação do modelo de Estado, os burgueses perceberam que os juízes comuns, que 

exerciam as suas funções durante o Estado Absolutista, estavam, de tal modo, vinculados à 

cultura monárquica, que poderiam impedir o alcance de seus interesses. 

 

A evolução do princípio da legalidade, com a vinculação positiva da Administração Pública 

à lei a partir do Estado Liberal, resultou na compreensão de que os titulares de funções 

públicas não são seus proprietários. O sistema de patrimonialização das funções públicas é 

substituído pelo sistema estamental das funções públicas283, de modo que o interesse 

público não fosse considerado disponível pelo administrador público (indisponibilidade do 

interesse público pela Administração). 

 

                                                 
283 ENTERRÍA, Eduardo García de. As transformações da justiça administrativa: da sindicabilidade restrita à 
plenitude jurisdicional. Uma mudança de paradigma?. Trad.: Fábio Medina Osório. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2010, p. 15. 
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Tornou-se fundamental, a partir desse ponto, que fosse criado um mecanismo para verificar 

se os governantes se adequariam ou não à regulamentação legal. Surge, assim, o sistema de 

controle dos atos administrativos.284 

 

A Constituição francesa de 1791 assegurava ao Legislativo o poder de determinar as regras 

e os modos de atuação da Administração Pública. Os atos ilegais praticados pelos 

administradores públicos, no entanto, não eram controlados pelo Poder Judiciário, mas, ao 

contrário, pelo Rei, que passava a ter o poder de anular os atos dos administradores que 

fossem contrários à lei.285  

 

É o que se verifica a partir da redação do art. 3º, do Capítulo IV, do Título V, da 

Constituição Francesa de 1791: “Os tribunais não podem intrometer-se no exercício do 

poder legislativo ou suspender a execução das leis, nem intervir nas funções administrativas 

ou chamar para comparecer em juízo os administradores por razões (inerentes) às suas 

funções.”286 Havia, pois, uma exclusão de competência judicial sobre as matérias 

administrativas (isenção judicial da Administração).287 

 

                                                 
284 Conforme leciona Eduardo García de Enterría, “trata-se, aqui, do ponto fulcral: a lei predetermina o 
conteúdo de todos os atos administrativos, de modo que, se tais atos não estiverem em conformidade com 
essa, deverão ser, necessariamente, eliminados. É dizer, tecnicamente anulados. O princípio da legalidade 
alcança, assim, a plenitude de sua eficácia prática, impondo a nulidade de todos os atos promovidos em 
contrariedade à lei. Este princípio define, correlativamente, uma faculdade de controle sobre os atos ilegais, 
que se consolida na necessidade de sua eliminação ou anulação.” (ENTERRÍA, Eduardo García de. As 
transformações da justiça administrativa: da sindicabilidade restrita à plenitude jurisdicional. Uma mudança 
de paradigma?. Trad.: Fábio Medina Osório. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 19). 
285 Também cabe à Administração Pública, nos dias de hoje, a anulação dos seus próprios atos quando eivados 
de vício de legalidade, como exercício da autotutela. É o que se depreende do art. 53 da Lei nº 9.784, de 1999: 
“A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los 
por motivo de conveniência e oportunidade”; da Súmula nº 346, do STF: “A administração pública pode 
declarar a nulidade de seus próprios atos” (BRASIL, STF, Súmula 346, Tribunal Pleno, DJ de 13/09/1963); e 
da Súmula nº 473, do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornem 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.” 
(BRASIL, STF, Súmula 473 Tribunal Pleno, DJ de 10/12/1969).  
286 Texto da Constituição francesa de 1791 disponível em 
<http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf>. Acesso em 10 de janeiro de 2011. 
287 Vale ressaltar que o sistema básico de separação entre a Administração e o Poder Judiciário advém da Lei 
de 16, de 24 de agosto de 1790, anterior, portanto, à Constituição de 1791 (ENTERRÍA, Eduardo García de. 
As transformações da justiça administrativa: da sindicabilidade restrita à plenitude jurisdicional. Uma 
mudança de paradigma?. Trad.: Fábio Medina Osório. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 20). 
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Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, em ensaio específico sobre o tema, ao 

Conselho de Estado foram conferidas, inicialmente, duas missões: uma, de ordem 

legislativa, pela qual lhe cabia preparar ou redigir os projetos de lei, e outra, de ordem 

administrativa, que correspondia à assessoria do poder executivo.288 

 

Prevalecia, inicialmente, uma função meramente opinativa, mas que, na prática, 

correspondia a uma decisão final, pois, os detentores do poder estatal, na maioria dos casos, 

aceitavam as manifestações volitivas do Conselho de Estado.  

 

Apenas com a evolução desse Conselho é que este passou a decidir questões específicas 

envolvendo os interesses do Estado, transformando-se, em 1806, em órgão misto, ao 

adquirir também a qualidade de tribunal administrativo. Estava fortalecido o sistema 

contencioso administrativo289, que dividia os litígios em questões de Estado e questões 

comuns. Enquanto estas ficaram sob a tutela de uma justiça comum, aquelas eram 

processadas e julgadas por uma justiça administrativa. 

 

Com a instituição do Conselho de Estado, inaugurou-se uma justiça administrativa no 

âmbito do sistema contencioso administrativo290, como forma de defender o novo Estado 

que se constituía. Assim, o controle dos atos administrativos e a resolução de litígios 

administrativos, seriam realizados por órgãos especializados da própria Administração 

                                                 
288 CARVALHO FILHO, José dos Santos. A discricionariedade: análise de seu delineamento jurídico. 
Discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 18. 
289 Também denominado de sistema francês de controle dos atos administrativos, sistema contencioso 
administrativo, sistema do administrador-juiz, sistema da dupla jurisdição ou sistema de autocontrole da 
Administração.  
290 Tem-se que o sistema contencioso administrativo é anterior à criação do Conselho do Estado, pela 
Constituição de 22 de Frimário, ano VIII, de 15 de dezembro de 1799. Por esta razão, a evolução do sistema 
contencioso administrativo é dividido em três fases: a) 1ª fase: fase de controle pelos próprios órgãos da 
Administração Pública; b) 2ª fase: fase da ‘justiça reservada’ – essa fase ocorre com a criação do Conselho de 
Estado, em 1799, oportunidade em que a decisão dos litígios administrativos seriam da competência de órgãos 
de da Administração consultiva (Conselho de Estado e os Conselhos de Prefeitura); e c) 3ª fase: fase da  
‘justiça delegada’ – essa fase é decorrência do prestígio do Conselho de Estado francês, havendo uma 
‘delegação’ do poder de decidir, sem que houvesse a necessidade de homologação das decisões aos órgãos 
integrantes da Administração. (SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato 
administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1996, p. 29-31). 
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Pública, o que não ocorria com os litígios entre particulares, sujeitos ao controle 

jurisdicional.291 

 

A formação de uma justiça diversa e autônoma em relação ao Poder Judiciário, com a 

distinção da natureza dos litígios, era justificada pela especificidade das questões estatais: 

questões próprias, dotadas de peculiaridades que exorbitavam o interesse particular, 

deveriam ser analisadas por uma justiça especial, que tivesse o conhecimento técnico 

necessário para a regulação da matéria. 

 

Entendia-se que o ato de julgar a própria Administração derivava do ato de administrar. 

Nesse sentido, Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira da Silva, ressalta que o resultado dessa 

situação é paradoxal: “em nome da separação entre a Administração e a Justiça, o que 

verdadeiramente se realiza é a indiferenciação entre as funções de administrar e julgar.” 292  

 

Não é possível, desta forma, como aponta o referido Autor, fundamentar a origem do 

sistema contencioso administrativo no princípio da separação de poderes, pois julgar “a 

Administração é – ontem como hoje – julgar, não devendo confundir-se com a actividade 

administrativa.”293 Como explicitado linhas atrás, o verdadeiro fundamento residia em uma 

desconfiança do corpo jurídico constituído durante o Antigo Regime. 

 

O Conselho de Estado francês, no entanto, surpreendendo negativamente os responsáveis 

por sua criação, passou a adotar posições de vanguarda, decidindo de forma imparcial e 

                                                 
291 A diferença essencial entre o sistema contencioso administrativo (sistema francês) e o sistema da 
jurisdição una (sistema inglês) reside no fato da Inglaterra desconhecer a noção de Estado que, ao contrário, é 
de fundamental relevância para a caracterização do sistema francês. (SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias 
Pereira da. Em busca do ato administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1996, p. 12). 
292 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato administrativo perdido. Coimbra: 
Almedina, 1996, p. 12. Para o Autor, reforçando as idéias acima: “Porque aquilo que se criou em nome do 
princípio da separação das autoridades administrativas e judiciais, não foi a separação mas a ‘confusão’ entre 
o poder administrativo e o poder judicial, o que se erigiu foi um sistema em que o administrador era juiz e o 
juiz era administrador. O ‘pecado original’ do contencioso administrativo foi a criação de um juiz 
‘doméstico’, ou de ‘trazer por casa’.” (SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato 
administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 1996, p. 21). 
293 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do ato administrativo perdido. Coimbra: 
Almedina, 1996, p. 20. 
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distanciado dos interesses do Estado, e, por vezes, de forma contrária ao próprio Estado, o 

que gerou insatisfação da classe burguesa. 

 

Temendo uma represália desta classe social, o que poderia resultar na sua dissolução, o 

Conselho de Estado propôs uma distinção entre os atos de governo e os atos da 

administração, de modo que apenas estes estariam sujeitos à tutela da justiça administrativa.  

Os atos de governo, ao contrário, não se submetiam à análise da justiça comum nem à tutela 

da justiça administrativa. Haveria discricionariedade para a edição de tais atos.  

 

Apresentada a gênese do controle dos atos administrativos, cabe verificar quão comum é, 

ainda hoje, no âmbito da doutrina e da jurisprudência, a afirmação de que ao órgão 

jurisdicional é proibido substituir a análise de mérito feito pelo administrador pela sua 

própria, pois haveria um prejuízo da autonomia e harmonia das funções estatais.  

 

Diante dos mecanismos expostos no capítulo 4 do presente trabalho, verifica-se que há uma 

ampliação do objeto de controle de uma atividade administrativa pelo Poder Judiciário, 

mas, ainda, com a manutenção de uma parcela intangível ao controle judicial. Trata-se, 

pois, de uma ampliação horizontal do controle judicial, sem que os aspectos relacionados 

ao mérito administrativo sejam passíveis de controle. 

 

Defende-se a idéia de que, se o ato produzir lesão ou ameaça a direito em virtude de prática 

imoral e desarrazoada do administrador na edição e execução de sua competência 

discricionária, caberá controle jurisdicional, o qual deve, dentro das características de cada 

situação jurídica individual, apenas assegurar que o agente público manteve-se dentro do 

espaço que lhe cabia por força de lei. 

 

António Francisco de Sousa apresenta alguns fundamentos que, classicamente, justificam a 

existência da discricionariedade administrativa: 1) dificuldade que tem o legislador de 

prever os atos concretos futuros, o que impõe uma regulamentação geral de tais atos; 2) 

falta de conhecimento técnico da matéria administrativa pelo legislador, o que pode resultar 
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na provocação de erro com a pré-definição da atuação administrativa; 3) atuação deficiente 

do legislador na previsão da matéria administrativa.294 

 

As razões acima apresentada ensejarão uma abertura da norma para uma atuação livre do 

administrador público na escolha da medida necessária para o funcionamento da 

Administração Pública. Tais fundamentos constituem a razão de ser de um controle 

jurisdicional limitado, de forma que sejam excluídas as questões meritórias que compõem a 

estrutura do ato administrativo em relação a dois de seus elementos: motivo e objeto. 

 

Verifica-se que os fundamentos da discricionariedade apresentados por uma doutrina 

clássica também se revelam como fundamento para a limitação do controle jurisdicional, 

reservando-o para casos de ilegalidade (em sentido estrito) ou arbitrariedade, sob o 

fundamento de que os juízos de oportunidade seriam reservados à Administração Pública. 

 

Para tais doutrinadores, a discricionariedade, diante da definição acima exposta, ensejaria 

uma atuação administrativa isenta do controle judicial ou, ao menos, uma afastabilidade do 

controle judicial no que tange ao mérito administrativo. 

 

7.2. Controle do ato administrativo e direito fundamental 

 

Normalmente, a separação de poderes constitui fundamento para a vedação do controle 

judicial dos aspectos discricionários do ato administrativo. O princípio da separação dos 

poderes, no entanto, teve os seus pilares pautados na garantia da liberdade individual em 

face do Estado. Não tem o intuito, portanto, de servir de justificativa para uma atuação 

ilimitada de um poder em face do outro. 

 

A evolução do modelo estatal, de Liberal a Social e Democrático, impôs a adoção de um 

novo modelo jurídico (o neoconstitucionalismo295), que alçou a Constituição ao centro do 

                                                 
294 SOUSA, António Francisco de. Discricionariedade administrativa. Lisboa: Editora Danúbio, 1987, p. 47-
49. 
295 Outras expressões sinônimas podem ser encontradas, como constitucionalismo contemporâneo, 
constitucionalismo moderno, novo constitucionalismo, etc. 
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sistema jurídico, com uma superioridade não apenas formal, mas axiológica, resultando, 

por exemplo, na força normativa dos princípios constitucionais. 

 

Com essa evolução, introduzida no Estado brasileiro pela Constituição Federal de 1988, a 

eficácia vertical dos direitos fundamentais296 passou a ter um papel de destaque, exigindo 

que toda interpretação e compreensão que incidam sobre tais direitos visem à máxima 

efetividade. 

 

Não obstante a existência de diferentes expressões que designam objeto similar (liberdades 

públicas, liberdades fundamentais, direitos individuais, direitos subjetivos, direitos públicos 

subjetivos, direitos humanos, etc), prefere-se, seguindo as lições do Professor Dirley da 

Cunha Júnior, a expressão “direitos fundamentais”, seja em virtude de sua abrangência, seja 

em razão de suas características (inalienabilidade e imprescritibilidade), ou até mesmo 

porque é a expressão utilizada no Título II da Constituição Federal. 297 

 

As liberdades públicas possuem um caráter estritamente jurídico positivo, o que as 

diferenciam dos direitos fundamentais. 

 

Vale ressaltar que os direitos fundamentais constituem os direitos humanos positivados em 

nível interno, diferenciando-se, portanto, da reduzida expressão “direitos humanos”, que se 

refere aos direitos presentes em declarações e convenções internacionais.298 J. J. Gomes 

Canotilho traz diferenciação similar: “direitos do homem são direitos válidos para todos os 

povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais 

                                                 
296 Para Robert Alexy, há uma diferença entre direito fundamental e norma de direito fundamental, embora 
tais expressões sejam conexas. Para o Autor, sempre que alguém possui um direito fundamental, há uma 
norma que garante esse direito, mas nem sempre quando há uma norma de direito fundamental, pode-se dizer 
que alguém possui um direito fundamental. Isto porque nem toda norma de direito fundamental expressa um 
direito fundamental, pois só haveria direito fundamental se a norma outorgasse direitos subjetivos. Existem, 
pois, normas de direitos fundamentais que não outorgam direitos subjetivos. (ALEXY, Robert. Teoria dos 
direitos fundamentais. Trad.: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 50) 
297 JUNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. Bahia: Juspodivm, 2009, p. 535. 
298 Embora haja uma distinção conceitual entre as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, 
esta entendida como direitos humanos positivados em âmbito interno, vale ressaltar que as mesmas não estão 
estanques, ou seja, comunicam-se entre si. 
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são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente.”299 

 

A dignidade da pessoa humana deve ser utilizada como critério para o reconhecimento e 

conseqüente definição material dos direitos fundamentais, razão pela qual estes devem ser 

concebidos como posições jurídicas essenciais que explicitam e concretizam tal princípio.  

 

Considerando as diferentes acepções que possuem os direitos fundamentais300, o Professor 

Dirley da Cunha Júnior define direitos fundamentais como sendo 

 

“todas aquelas posições jurídicas favoráveis às pessoas que explicitam, direta ou 
indiretamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que se encontram 
reconhecidas no texto da Constituição formal (fundamentalidade formal) ou que, 
por seu conteúdo e importância, são admitidas e equiparadas, pela própria 
Constituição, aos direitos que esta formalmente reconhece, embora dela não 
façam parte (fundamentalidade material).”301 

 

Verifica-se, desta forma, a evolução do conceito de Constituição, que passa a ser concebida 

como uma norma básica, cuja supremacia e operatividade se impõem sobre a totalidade do 

ordenamento jurídico, com aplicação não apenas aos órgãos estatais (Estado – Estado; 

Estado – particular), mas também aos particulares nas relações privadas (particular – 

particular). 

 

Assim, no que tange à eficácia dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que existem duas 

espécies: eficácia vertical (do Estado em relação ao indivíduo) e horizontal (do indivíduo 

em relação a outro indivíduo). Esta eficácia, também denominada de “eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas”, “eficácia privada” ou “eficácia externa”, nada mais se 

refere do que a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas.  

 

                                                 
299 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 7ª edição, 
p. 369. 
300 Os direitos fundamentais em sentido formal são aqueles previstos na Constituição. Já direitos fundamentais 
em sentido material são aqueles que, embora não previstos na Constituição, equiparam-se aos direitos 
fundamentais em sentido formal diante de seu conteúdo e importância. 
301 JUNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. Bahia: Juspodivm, 2009, p. 540. 
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Tal eficácia existe a partir da percepção de que a opressão das liberdades não decorre 

apenas do Estado, mas também do próprio homem. Isto porque, como o rol de direitos 

fundamentais regula, de forma muito aberta, uma diversidade de direitos fundamentais 

controversos sobre Estado e sociedade, há uma disputa estabelecida entre os cidadãos e 

órgãos de poder, bem como entre cidadãos. 

 

Nesse sentido, Antonio Enrique Perez Luño, ao expor que há um caráter vinculante dos 

direitos fundamentais não apenas em face dos poderes públicos, como também em face de 

todos os cidadãos, de modo que não se admite qualquer limitação à incidência dos direitos 

fundamentais entre os particulares.302 

 

Vê-se, de logo, a necessidade da doutrina e jurisprudência, acompanharem a substituição do 

modelo estatal e, consequentemente, do modelo jurídico, para a implementação de políticas 

públicas e para a concretização de direitos fundamentais. 

 

Consoante dispõe Antônio Carlos de Araújo Cintra, “a idéia de poder ilimitado é 

incompatível com a idéia de direito e é preciso, para resguardar o direito e a liberdade 

jurídica de cada um, que haja sempre um sistema de freios e contrapesos através dos quais 

o poder detenha o poder.”303 

 

Não se compreende, desta forma, a existência de atos judiciáveis e não judiciáveis. Todos 

os atos, diante do novo parâmetro de compatibilidade que é apresentado pela ordem jurídica 

para a verificação de sua legitimidade, ensejam uma possibilidade de controle judicial. 

Mesmo quando o legislador concede ao administrador deveres – e não poderes – para a 

decisão, tal atuação deve estar compatível com todo o arcabouço principiológico previsto 

no ordenamento jurídico. 

 

                                                 
302 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Temas Clave de la Constitucion Española – Los Derechos Fundamentales. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2007, p. 67. 
303 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo e motivação de ato administrativo. Dissertação de concurso à 
livre docência de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 
1978, p. 198-199. 
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Diante da impossibilidade de opção por determinada conduta no momento da previsão 

normativa, é que um espaço de análise é aberto para o administrador público, de modo que 

a este não cabe escolher uma das opções diante de uma liberdade de espaço para atuação 

deixada pelo legislador, mas, ao contrário, a manifestação de vontade administrativa 

conduzirá, necessariamente, à escolha de uma medida diante das circunstâncias do caso 

concreto. 

 

Esta noção moderna de discricionariedade que se apresenta, descartada a liberdade de 

escolha do administrador público, deve ser aplicada em qualquer atividade administrativa e 

não apenas, considerando-se o objeto do presente trabalho, no âmbito da atividade punitiva 

do Estado.304 

 

A título exemplificativo, Antônio Francisco de Sousa cita alguns cases julgados pelos 

tribunais alemães que, a partir da perspectiva apresentada no presente trabalho, também 

admitem o controle pelo Poder Judiciário, mas que antes, estavam inseridos no âmbito de 

uma liberdade de escolha do administrador público e, por isso mesmo, isentos do controle 

jurisdicional: verificação ou não da necessidade de construção de uma escola, necessidade 

de descongestionamento do trânsito de uma estrada, fixação de um limite de velocidade, 

alteração do sentido de uma estrada, construção de um cruzamento, dentre outros.305 

 

Assim, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos, constitui um direito 

fundamental do administrado na sua relação com a Administração Pública, pois, a partir 

dele, outros direitos fundamentais podem ser efetivados. Cabe analisar, nesse passo, o 

controle jurisdicional sobre os atos administrativos disciplinares. 

 

 

 

 

                                                 
304 Afigura-se possível, portanto, o controle dos pressupostos ensejadores da desapropriação, por exemplo. 
305 SOUSA, António Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Almedina, 
1994, p. 154-155. 
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8. O controle pleno do ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário: uma 

necessidade em razão dos novos paradigmas do Direito Administrativo 

contemporâneo 

 

Após a apresentação de uma visão pós-moderna de discricionariedade administrativa, bem 

como do direito fundamental ao controle jurisdicional dos atos administrativos, cumpre 

verificar, nesse passo, as especificidades do ato administrativo disciplinar impositivo de 

sanção administrativa; a existência ou não de discricionariedade nesta atuação 

administrativa; bem como a extensão e o limite do controle jurisdicional sobre tais atos. 

 

Inicialmente, é preciso alcançar o conceito de paradigma. Paradigma pode ser 

compreendido como um conjunto de ilustrações recorrentes e padronizadas de 

determinados institutos, a partir de uma interpretação efetivada em determinado tempo e 

lugar306. 

 

O paradigma tem por função oferecer uma solução duradoura para um grupo de problemas 

sociais. De acordo com Thomas S. Kuhn, “enquanto os paradigmas permanecem seguros, 

eles podem funcionar sem que haja necessidade de um acordo sobre as razões de seu 

emprego ou mesmo sem qualquer tentativa de racionalização.”307 

 

A definição de um paradigma – original ou modificado – dependerá, sempre, da forma c as 

pessoas encaram determinado instituto à luz de suas experiências e, no âmbito deste 

trabalho, de suas experiências jurídicas. A leitura que um positivista clássico faz da 

discricionariedade poderá não coincidir, diante da distinção das experiências jurídicas de 

cada qual, com a compreensão que um neoconstitucionalista fará da mesma 

discricionariedade. 

 

Se, como dito, o paradigma tem o intuito de servir como fórmula para a solução de 

problemas apresentados pela sociedade, uma vez verificada a transformação da sociedade, 

                                                 
306 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 67. 
307 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 74. 
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os problemas também serão modificados, impondo-se uma alteração das respostas 

oferecidas como solução. Enfim, os paradigmas também precisarão ser modificados. 

 

Boaventura de Sousa Santos revela que toda mudança enseja uma desconfiança 

caracterizada como uma sensação de perda.308 Entende-se, no entanto, que tal sensação não 

pode, em absoluto, constituir um óbice à alteração de paradigmas. 

 

A mudança de paradigmas não decorre de uma simples acumulação de saberes existentes. 

Ao contrário, resulta da perspectiva de novas interpretações, com a incidência de um novo 

sistema de princípios, bem como de um prisma diferente sobre determinados institutos. 

 

Assim, para que haja uma compreensão perfeita dos novos fenômenos jurídicos, a 

construção de uma nova base teórica torna-se necessária, a fim de que se compatibilize com 

a atual realidade jurídica e social. 

 

8.1. A atividade punitiva disciplinar do Estado 

 

O regime disciplinar compreende um conjunto de atos sistematizados que permitem a 

apuração da responsabilidade funcional do agente público pela Administração Pública, o 

que permite a prática, em alguns casos, da sanção administrativa correspondente. O regime 

disciplinar tem por objetivo ordenar o andamento do serviço público, a fim de que o 

objetivo da atividade administrativa seja alcançado.309 

                                                 
308 O Autor, referindo-se ao paradigma da racionalidade científica, entende que as transformações sociais e 
teóricas colocam os integrantes da sociedade como protagonistas de uma nova ordem instaurada: “[...] 
estamos todos perplexos, perdemos a confiança epistemológica; instalou-se em nós uma sensação de perda 
irreparável tanto mais estranha quanto não sabemos ao certo o que estamos em vias de perder; admitimos 
mesmo, noutros momentos, que essa sensação de perda seja apenas a cortina de medo atrás da qual se 
escondem as novas abundâncias da nossa vida individual e colectiva.” (SANTOS, Boaventura de Sousa. Um 
discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2006, p. 17). 
309 Alejandro Nieto, realçando os interesses que se protegem como decorrência do exercício do direito 
administrativo sancionador, dispõe que a legitimação é encontrada na “naturaleza de los intereses protegidos 
por las normas sancinoadoras, que no se refieren de ordinario a bienes individuais sino a intereses (y en su 
caso a bienes) colectivos, generales y públicos. Los daños producidos em los bienes individuales están 
cubiertos por el instituto de la responsabilidad: el perfudicado puede reclamar directamente el importe de los 
daños causados. En cambio, cuando se trata de intereses y bienes generales, lo importante no es la 
indemnización del daño causado sino la evitación de que se produzca.” (NIETO, Alejandro. Derecho 
administrativo sancionador. Madrid: Editorial Tecnos, 2008, p. 40). 
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A Administração Pública exerce o regime disciplinar sobre as pessoas que estão integradas 

à sua organização (âmbito interno), a partir da hierarquia que se estabelece entre os pólos 

da relação jurídica, da qual deriva a subordinação, com a previsão de deveres, proibições, 

responsabilidades, ilícitos administrativos e faltas disciplinares, a fim de que haja o bom 

exercício da atividade administrativa. 

 

O regime disciplinar tem origem nas relações especiais de sujeição. Tal relação é 

estabelecida entre a Administração Pública, de um lado, e, do outro, pessoas que se 

encontram em contato permanente com a Administração e que possuem com esta acentuada 

dependência, tais como servidores públicos, presos e estudantes de escolas públicas. 

 

Diante do grau de dependência, a teoria da relação especial de sujeição ou de poder, que 

correspondia a um vínculo entre pessoas desiguais perante o Direito, preconizava um 

estado de liberdade restringida, de modo que a pessoa considerada inferior na relação 

jurídica tivesse que cumprir as ordens impostas, unilateralmente, pela parte considerada 

superior. A regulação dessas relações, não teria, para essa construção doutrinária, caráter 

jurídico, razão pela qual não eram submetidas ao controle jurisdicional.310 

 

No âmbito de uma relação especial de sujeição, a proteção dos direitos fundamentais 

poderia ser afastada com fundamento na boa prestação do serviço público. Para Clarissa 

Sampaio Silva, “as relações especiais de sujeição constituíam manifestação de 

independência do Poder Executivo perante o Judiciário e o Legislativo, na medida em que 

seus instrumentos de atuação, quais sejam, a lei e a sentença, quedavam excluídos.”311  

 

Sintetizando as características principais das relações especiais de sujeição, estas podem ser 

definidas como 

 

“vínculos travados entre o Poder Público e o particular em que este comparecia 
desprovido dos trunfos representados pelas garantias do Estado de Direito, 

                                                 
310 SILVA, Clarissa Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes 
públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 80-81. 
311 SILVA, Clarissa Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes 
públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 82-83. 
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nomeadamente os direitos fundamentais, de modo que a admissibilidade de sua 
vigência e exercício quedava subordinada ao bom funcionamento da instituição 
ou serviço, regulado este, por sua vez, sem a incidência da regra jurídica, do 
princípio da legalidade por representar espaço de autonomia administrativa, 
implicando, ainda, afastamento do controle jurisdicional das medidas 
administrativas adotadas em seu âmbito.”312 
 

Não há de se concordar, no entanto, que a existência de uma relação especial (não mais de 

sujeição, pelo conceito que foi apresentado) entre Administração Pública e agente público 

impedirá a incidência de princípios fundamentais ao processo administrativo disciplinar, a 

exemplo da legalidade, proporcionalidade, tipicidade, irretroatividade, e, especialmente, a 

culpabilidade e a presunção de inocência. Isso porque, hoje, as relações especiais não 

podem ser compreendidas separadamente dos postulados do Estado de Direito, tornando-se 

fundamental, ao contrário, conciliá-las com os direitos fundamentais.313 

 

8.2. Regime jurídico disciplinar 

 

A partir da alocação da atividade disciplinar no âmbito do dever punitivo do Estado, 

entende-se que atividade impositiva de sanção disciplinar fundada na disciplina interna das 

atividades administrativas, encontra fundamento em um regime jurídico disciplinar, 

composto por um conjunto de normas – regras e princípios – que lhe são próprios e que lhe 

dão identidade. 

 

                                                 
312 SILVA, Clarissa Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes 
públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 83. 
313 Pela importância histórica que o fato representa, bem como diante da pertinência temática com o regime 
disciplinar, ressalta-se a decadência da teoria das relações especiais de sujeição, com a compreensão de que 
direitos fundamentais podem ser mitigados, remonta à decisão prolatada em 14 de março de 1972 pelo 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O caso concreto levado a julgamento pelo referido Tribunal 
consistiu em uma carta escrita por um preso a uma instituição de proteção aos detentos, cujo conteúdo 
explicitava a sua insatisfação com a organização do presídio. A carta foi interceptada e a Administração 
Pública entendeu que as informações eram restritas à organização interna. O Tribunal Constitucional Federal 
da Alemanha, no julgamento do recurso correspondente, mitigou os efeitos das relações especiais de sujeição, 
com o reconhecimento de que o princípio da legalidade também deve incidir nessas relações, razão pela qual 
não é a mera existência de uma relação de poder que autoriza a Administração Pública a restringir, livremente 
os direitos fundamentais. (SILVA, Clarissa Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: 
o caso dos agentes públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 109). 
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Dentre os princípios fundamentais que fundamentam a atividade disciplinar da 

Administração Pública, destacam-se: devido processo legal, presunção de inocência, 

culpabilidade e tipicidade.314 

 

8.2.1. Devido processo legal 

 

O princípio do devido processo legal tem a sua origem na Magna Carta inglesa315, datada 

de 1215, consubstanciada num acordo entre o Rei da Inglaterra João Sem Terra e os barões 

ingleses, apoiados pela burguesia, como forma de limitar o poder do rei perante o 

Parlamento.316 

 

Dispõe o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal que “aos litigantes em processo judicial 

ou administrativos serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes.”  

 

O art. 41, § 1º, inc. III, também prevê a necessidade de ampla defesa, especificamente, 

diante da decisão administrativa que resulte na perda do cargo público do servidor público 

estável, nos seguintes termos: “Art. 41. [...]. § 1º O servidor estável só perderá o cargo: (...) 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada a ampla defesa.” 

 

Com fulcro nos dispositivos constitucionais acima transcritos, no processo administrativo 

disciplinar, como espécie de processo administrativo que é, será assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, em atendimento ao devido processo legal.317 

                                                 
314 Outros princípios também fundamentais ao processo administrativo disciplinar, como o princípio da 
legalidade e o princípio da proporcionalidade não serão tratados neste tópico, diante da abordagem pretérita 
feita em outros momentos deste trabalho. 
315 Assim dispunha o artigo 39 da Magna Carta: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou 
privado dos seus direitos ou seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de 
qualquer outra forma, nem procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante um 
julgamento legal pelos seus pares ou pelo costume da terra.” 
316 A expressão devido processo legal, somente foi utilizada pela primeira vez, no entanto, em lei inglesa 
datada de 1354. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 32). 
317 Em sentido contrário, Ricardo Marcondes Martins, que, sob os fundamentos normativo, lógico e prático 
entende pela não aplicação do princípio do devido processo legal, em seu conteúdo adjetivo, aos processos 
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Duas acepções preenchem o conteúdo do princípio do devido processo legal: a) o devido 

processo legal material ou substantivo; e b) o devido processo legal formal, processual ou 

adjetivo.  

 

O devido processo legal material - substantive due process – refere-se à limitação que o 

ordenamento jurídico impõe ao legislador e ao administrador, a fim de que os conteúdos 

das normas em abstrato e em concreto estejam em consonância com os preceitos 

constitucionais. Por óbvio, este conteúdo do devido processo legal aplica-se a todos os 

ramos do Direito, sejam de vertente material ou processual. O devido processo legal 

substantivo revela-se como parâmetro para o controle jurisdicional dos atos e normas. 

 

Já o devido processo legal formal – procedural due process – corresponde a um dever de 

seguir um processo previamente estabelecido nas normas (regras e princípios) do 

ordenamento jurídico318. A jurisprudência também admite a existência do conteúdo 

material e processual do princípio do devido processo legal319 

  

O contraditório corresponde ao direito de resposta que tem o agente público, em face 

daquilo que foi acusado, permitindo-se o debate constante entre os pólos da relação jurídica 

processual (defesa e acusação), a fim de que a defesa seja viabilizada em todos os termos 

do processo.320 

 
                                                                                                                                                     
administrativos. Para o Autor, “o processo administrativo não reúne, e nem deve reunir, os predicados 
exigidos para ser justo, pois nele não atuam todos os predicados do princípio do devido processo legal. (...) 
Aos processo administrativos de defesa aplicam-se os princípios do contraditório e da ampla defesa por 
imposição expressa do texto constitucional. Outros princípios constantes da cláusula do devido processo legal, 
não decorrentes, não decorrentes do exercício da função administrativa, nem de imposição expressa do 
constituinte, não se aplicam em face da não aplicação do próprio due process of law.” (MARTINS, Ricardo 
Marcondes. O conceito científico de processo administrativo. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, nº 235, p. 373-374, jan./mar. 2004). 
318 E não apenas previstas na lei, como soa parecer pela nomenclatura do princípio: devido processo legal. 
319 “Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 consagra o devido processo legal nos seus 
dois aspectos, substantivo e processual, nos incisos LIV e LV do art. 5º, respectivamente. (...) Due process of 
law, com conteúdo substantivo – substantive due process – constitui limite ao Legislativo, no sentido de que 
as leis devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade (reasonableness) e de 
racionalidade (rationality), devem guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo 
que se quer atingir. Paralelamente, due process of law, com caráter processual – procedural due process – 
garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa.” (ADI 1.511-MC, voto do Rel. Min. 
Carlos Velloso, julgamento em 16-10-1996, Plenário, DJ de 6-6-2003). 
320 Daí não se dissociar o contraditório da ampla defesa. 



 180 

A defesa corresponde a um dos instrumentos técnicos como forma de garantir um processo 

hígido. A ampla defesa, desta forma, caracteriza-se também pela possibilidade do servidor 

público utilizar argumentos técnico-jurídicos na sua defesa.321 Constituem desdobramentos 

da ampla defesa o direito que tem as partes de estarem submetidas a uma acusação clara e 

precisa, com a tipificação da conduta, em tese, configuradora do ilícito administrativo, de 

produzirem provas322, de ouvirem testemunhas e de serem ouvidas, com as alegações 

correspondentes. 

 

A sindicância caracteriza-se como fase investigatória anterior, porém não obrigatória, ao 

processo administrativo disciplinar, a fim de que sejam colhidos elementos de autoria e 

materialidade da falta funcional praticada. Na sindicância, à semelhança do inquérito 

policial, não há acusado, mas investigado, razão pela qual a observância do contraditório e 

da ampla defesa é despicienda. 

 

Vale ressaltar que a aplicação da penalidade administrativa, por menor que ela seja, no 

entanto, deve ser antecedida da instauração de processo administrativo disciplinar, a fim de 

que seja observado o devido processo legal. Assim, alguns dispositivos legais323 que 

prevêem a aplicação de sanção disciplinar como resultado da sindicância, devem ser 

interpretados sistematicamente com o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, a fim de que 

permaneçam válidos. 

 

A ampla defesa corresponde ao direito que tem o acusado à autodefesa, que se desdobra no 

direito de presença, no direito de audiência e no direito de defesa técnica, que é aquela 

                                                 
321 Para parte da doutrina, a exemplo de Romeu Felipe Bacellar Filho, o princípio da presunção de inocência 
decorre da garantia da ampla defesa, pois “constitui decorrência lógica do sistema processual contraditório, 
onde a decisão substancia a síntese da contraposição entre tese e antítese, desempenhadas por sujeitos 
processuais autônomos.” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. São 
Paulo: Max Limonad, 2003, p. 304). 
322 Vale ressaltar que não constitui ofensa ao princípio do devido processo legal quando o acusado, em 
processo administrativo, é notificado para a apresentação de defesa, mas não o faz sem causa legítima. Nesse 
sentido: “Não há ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa, inerente ao devido processo legal, 
quando, em procedimento administrativo, o interessado, notificado, deixa, sem justa causa, de apresentar 
defesa no prazo legal.” (BRASIL, STF, RMS 26.027-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 
02/06/2009, Segunda Turma, DJE de 07/08/2009). 
323 O art. 145 da Lei nº 8.112 dispõe que da sindicância podem advir três conseqüências: a) arquivamento; b) 
instauração de processo administrativo disciplinar; e c) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão 
de até 30 (trinta) dias. 
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realizada por profissional com conhecimento e habilitação técnica (advogado ou defensor 

público) com o manejo de argumentos jurídicos em prol do acusado. 

 

No que tange à defesa técnica, discute-se acerca da sua obrigatoriedade no processo 

administrativo. A Lei nº 9.784, de 1999, regulando o processo administrativo no âmbito 

federal, com o estabelecimento de diretrizes gerais para o gênero processo administrativo, 

previu a facultatividade de defesa técnica nos seguintes termos: “Art. 3º. O administrado 

tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam 

assegurados: (...) IV – fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 

obrigatória a representação por força de lei.” 

 

Diante da especificidade, cabe verificar a obrigatoriedade da defesa técnica no processo 

administrativo disciplinar. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o disposto no art. 5º, inc. LV, da 

Constituição Federal, equiparando o processo administrativo disciplinar ao processo 

judicial, exige a presença de advogado, como elemento indispensável à concretização da 

ampla defesa e realização da justiça também naquela espécie de procedimento. Elucidativos 

são os acórdãos abaixo ementados: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI Nº 9.784/99. ESTADO. 
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. 
NECESSIDADE. 
 
I – Mesmo que admitida, em tese, a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784 no 
âmbito estadual, tal legislação não alcançaria os atos praticados anteriormente a 
sua vigência. Precedentes da Corte Especial (MS nºs 9.112/DF, 9.115/DF e 
9.157/DF). 
 
II – A presença obrigatória de advogado constituído ou defensor dativo é 
elementar à essência mesma da garantia constitucional do direito à ampla defesa 
com os meios e recursos a ela inerentes, quer se trate de processo judicial ou 
administrativo, porque tem como sujeitos não apenas litigantes, mas também os 
acusados em geral. Agravo regimental desprovido.”324– grifo nosso. 
 
 

                                                 
324 BRASIL, STJ, AgRg no Resp 743811/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 11/12/2006. 
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“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. DEFESA 
TÉCNICA CONSTITUÍDA APENAS NA FASE FINAL DO 
PROCEDIMENTO. INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO 
ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. 
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
INOBSERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
 
1. Apesar de não haver qualquer disposição legal que determine a nomeação de 
defensor dativo para o acompanhamento das oitivas de 
testemunhas e demais diligências, no caso de o acusado não comparecer aos 
respectivos atos, tampouco seu advogado constituído – como existe no âmbito 
do processo penal –, não se pode vislumbrar a formação de uma relação jurídica 
válida sem a presença, ainda que meramente potencial, da defesa técnica. 
 
2. A constituição de advogado ou de defensor dativo é, também no âmbito do 
processo disciplinar, elementar à essência da garantia constitucional do direito à 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
 
3. O princípio da ampla defesa no processo administrativo disciplinar se 
materializa, nesse particular, não apenas com a oportunização ao acusado de 
fazer-se representar por advogado legalmente constituído desde a instauração do 
processo, mas com a efetiva constituição de defensor durante todo o seu 
desenvolvimento, garantia que não foi devidamente observada pela Autoridade 
Impetrada, a evidenciar a existência de direito líquido e certo a ser amparado 
pela via mandamental. Precedentes. 
 
4. Mandado de segurança concedido para declarar a nulidade do processo 
administrativo desde o início da fase instrutória e, por conseqüência, da 
penalidade aplicada.”325 – grifo nosso.  

 

Diante da repetição de casos concretos levados a julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça, foi editada da Súmula nº 343326, que traz o seguinte teor: “é obrigatória a presença 

de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar.” 

 

A edição da Súmula nº 343 do STJ resultou na paralisação dos processos administrativos 

disciplinares instaurados em face de servidores públicos federais. Isso porque, a partir da 

obrigatoriedade de defesa técnica, inúmeros acusados decidiram desconstituir os seus 

advogados, de modo que três soluções se afiguravam possíveis para a comissão 

processante: nomeava defensor público para que fosse assegurada, concretamente, a ampla 

defesa, com o exercício da defesa técnica; determinava a suspensão do feito; ou 

                                                 
325 BRASIL, STJ, MS 10837/DF, Rel. para Acórdão Min. Laurita Vaz, julgamento em 11/03/2009, Terceira 
Seção, DJ de 17/04/2009. 
326 BRASIL, STJ, Súmula 343, Terceira Seção, DJ de 21/09/2007. 
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determinava o prosseguimento do processo administrativo disciplinar sem profissional 

habilitado para o exercício de tal defesa. 

 

Como os quadros de pessoal da Defensoria Pública da União não dotavam de quantitativo 

de Defensores suficiente para o oferecimento das defesas nos processos administrativos 

disciplinares de todo o território nacional, a comissão determinava a suspensão do seu 

andamento ou determinava o seu prosseguimento, com o risco de que fosse declarada, 

ulteriormente, a nulidade por falta de defesa técnica nos termos da súmula nº 343 do STJ. 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal publicou a Súmula Vinculante nº 05, que estabeleceu 

que em processo administrativo disciplinar a defesa técnica por profissional habilitado é 

dispensável. Eis o teor da súmula: “A falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a constituição.” 327 

 

Embora seja dispensável a defesa técnica em processo administrativo disciplinar, nos 

termos do entendimento sumulado do STF, o estatuto dos servidores públicos de 

determinada Entidade Federativa pode estabelecer a sua obrigatoriedade em todas as fases 

do processo. 

 

Entende-se mais: mesmo que não haja previsão no estatuto funcional, a comissão 

processante, diante da garantia constitucional insculpida no art. 5º, inc. LV, da Constituição 

Federal, pode determinar a obrigatoriedade de defesa técnica no processo administrativo 

disciplinar, vez que dele pode decorrer a restrição de direitos do administrado.  

 

Isso porque o teor da Súmula Vinculante nº 05 representa uma defesa para a Administração 

Pública, de modo que, em caso de prosseguimento do processo administrativo disciplinar, 

não haja a declaração de nulidade. Nada impede, no entanto, que a comissão processante de 

forma pró-ativa, em defesa do acusado, exija a defesa técnica no curso do processo. Uma 

interpretação contrária resultaria em grande contra-senso: estar-se-ia impedindo, sem 

                                                 
327 BRASIL, STF, Súmula Vinculante 5, Tribunal Pleno, DJE de 16/08/2008.  
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qualquer fundamento lógico, que a comissão processante assegurasse uma garantia ao 

administrado. 

 

Evidente que, nesse caso, a comissão processante deve contribuir com o oferecimento de 

meios para que a defesa técnica seja implementada em caso de hipossuficiência do acusado, 

a exemplo de celebração de convênios com a Defensoria Pública ou com núcleos de 

práticas jurídicas de instituições de ensino, bem como da realização de cadastro de 

advogados voluntários para o exercício de defesa técnica.328 

 

Feitas as considerações acerca da necessidade de defesa técnica em processo administrativo 

disciplinar, cabe, aqui, um esclarecimento sobre a diferença que deve ser estabelecida entre 

ampla defesa e plena defesa, a fim de que se verifique, posteriormente, qual deve incidir no 

curso do processo administrativo disciplinar. 

 

A plena defesa, com previsão no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal (é 

reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a 

plenitude de defesa) consiste na possibilidade que tem o acusado de utilizar qualquer 

argumento em sua defesa, seja ele técnico-jurídico ou não. Ao contrário, a ampla defesa, 

como acima ressaltado, corresponde à utilização de argumentos técnico-jurídicos em prol 

do acusado. 

 

De acordo com as premissas apresentadas no presente trabalho, o que revela a necessidade 

de ampliação da defesa do cidadão em face do Estado, bem como diante da não 

obrigatoriedade de defesa técnica no processo administrativo disciplinar, não se verifica 

ofensa ao texto constitucional a adoção da plena defesa no processo administrativo 

disciplinar. E não se vislumbra qualquer incompatibilidade com a ordem constitucional, 

porque a Constituição brasileira, como feixe de princípios que é, resguarda, dentre outros 

vetores, a dignidade da pessoa humana. 

                                                 
328 Tais iniciativas surtiram grande efeito quando o autor do presente trabalho teve a oportunidade de presidir 
a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo da Secretaria de Estado da Administração de Sergipe 
pelo período de dois anos (biênio 2006-2008). Os convênios e o cadastro referidos resultaram na presença de 
profissional tecnicamente habilitado para o oferecimento da defesa em 100% dos processos administrativos 
disciplinares em curso no referido biênio, sem qualquer prejuízo para o andamento dos feitos. 
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O obstáculo que poderia ser apresentado a essa construção teórica consiste, exatamente, na 

literalidade do art. 5º, inc. LV, da Constituição, que prevê, como garantia de um acusado 

em processos administrativos, a ampla defesa e não a plena defesa. Duas respostas são 

oferecidas, a fim de que o óbice seja superado: a primeira no sentido de que o dispositivo 

oferece uma garantia mínima ao administrado, de modo que a observância da plena defesa 

não iria de encontro ao texto constitucional. A segunda se refere à maior efetividade 

possível que deve ser extraída da teleologia da norma constitucional, de modo que seja 

maximizada a defesa do administrado. 

 

Em relação ao princípio da máxima efetividade, como técnica especial de interpretação da 

norma constitucional, e, em especial, da norma constitucional prescritiva de direitos 

fundamentais, Manoel Jorge e Silva Neto dispõe que a postura do “aplicador que não tome 

por ponto de partida a concretização de garantia fundamental representa, sem dúvida, não 

apenas um erro crasso para desnudar o conteúdo do preceito constitucional; é um atentado 

mesmo contra a própria razão ontológica do ente estatal.” 329 

 

A prática do processo administrativo disciplinar revela que os acusados em geral, seja pela 

situação peculiar em que se encontram envolvidos, seja pelo baixíssimo grau de instrução 

que possuem, não dotam da mínima condição de apresentar uma defesa pautada em 

elementos técnicos e jurídicos.  

 

Atrelado a isso, como será demonstrado a seguir, há a falta de habilitação técnica dos 

membros de comissões. Muitos estatutos não exigem formação jurídica de tais membros. 

Ora, a plenitude de defesa encontra-se prevista como uma das bases do Tribunal do Júri 

diante da idéia de que o julgamento é feito por juízes leigos, sem conhecimento técnico-

jurídico, a fim de que as suas decisões sejam pautadas na idéia de justiça, de acordo com o 

anseio social. Um dos grandes problemas do processo administrativo disciplinar é, 

justamente, a falta de qualificação técnica dos membros de comissões processantes: os 

juízes, aqui, também são leigos. 

                                                 
329 SILVA NETO, Manoel Jorge e. O princípio da máxima efetividade e a interpretação constitucional. São 
Paulo: LTr, 1999, p. 37. 
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Ademais, adotando-se o neoconstitucionalismo como modelo jurídico de um Estado 

Constitucional Social e Democrático de Direito, verifica-se uma aproximação entre direito 

e moral. O direito deve ser utilizado para a busca de soluções justas, sempre, seja no 

Tribunal do Júri, seja no processo administrativo disciplinar. 

 

A restrição de que a defesa, no processo administrativo disciplinar deve ser ampla, 

corresponderá, muitas vezes, à falta de defesa. Sustenta-se, portanto, a partir do conjunto de 

princípios e postulados constitucionais que regulam o processo administrativo disciplinar, a 

defesa plena como garantia do acusado no âmbito de uma atividade punitiva disciplinar do 

Estado. 

 

8.2.2. Tipicidade 

 

O princípio da legalidade e, em especial, como decorrência deste, a tipicidade, exigem a 

predeterminação normativa das condutas e das sanções correspondentes, em grau 

qualitativo e quantitativo. A tipicidade corresponde, desta forma, à descrição legal de 

determinada conduta, à qual será conectada uma sanção administrativa. 

 

O fundamento constitucional da tipicidade é encontrado no art. 5º, inc. XXXIX, 

Constituição Federal, que se fundamenta na máxima latina nullum crimen nulla poena, sine 

praevia lege e que traz a seguinte redação: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal.” 

 

Embora haja menção expressa a crime no dispositivo constitucional, não há dúvida da 

aplicação desse princípio também no âmbito do direito disciplinar. Para Fábio Medina 

Osório, o silêncio no texto constitucional pode corresponder ao momento histórico da 

elaboração da norma, pois “à época da Constituinte, não havia maturidade política 

suficiente para entender o alcance, o potencial e o conjunto de limites inerentes ao Direito 

Administrativo Sancionador.”330 

                                                 
330 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 263. 
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A tipicidade adquire importância no âmbito disciplinar, pois orienta o trabalho da comissão 

processante na condução do processo administrativo disciplinar, desde a indiciação até a 

emissão de relatório, incluindo a produção de provas ao longo da investigação. Da mesma 

forma, delimita a atuação da autoridade julgadora, pois o julgamento, após a emissão do 

relatório pela comissão disciplinar, deverá ficar adstrito aos fatos descritos na peça 

acusatória que inaugurou o processo administrativo disciplinar.  

 

Diante da tipicidade e da previsão clara de todos os elementos que compõe o ilícito 

administrativo, torna-se fundamental que a conduta praticada pelo agente público reúna 

todos os elementos previstos na norma, de modo que possam ser verificados de forma 

objetiva. Os elementos configuradores da falta disciplinar devem ser precisa e 

objetivamente descritos na norma, permitindo-se a individualização da conduta do agente 

público.  

 

Assim, além da conduta, a sanção disciplinar deve ser prevista objetivamente, de modo que 

sejam certas, diretas, individuais e determinadas, a fim de que possa oferecer o maior grau 

de certeza de seu conteúdo descritivo. Apenas com tal delimitação, será possível uma 

subsunção, com a segurança jurídica que se almeja, da conduta à norma, maximizando-se a 

defesa do agente faltoso em caso de enquadramento. 

 

A necessidade de especificação da conduta que será tipificada como ilícito administrativo 

decorre do princípio geral de liberdade, sobre o qual se pauta e se organiza o Estado de 

Direito. Os comportamentos sancionáveis necessitam de previsão precisa, pois constituem 

exceção ao estado de liberdade; e do princípio da segurança jurídica.331 

 

Precisas as lições de Fábio Medina Osório, em relação à tipicidade no direito administrativo 

sancionador: 

 

                                                 
331 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 177. 



 188 

"a tipicidade é uma garantia comumente trabalhada no direito penal e que, 
ademais, tem ensejado várias controvérsias quanto ao seu alcance formal e 
material. Sem embargo, a teoria da tipicidade é um fenômeno peculiar ao 
Direito, sem uma necessária vinculação com a idéia de tipos penais. Daí por que, 
naturalmente, os tipos entram no campo administrativo, desempenhando 
determinadas funções. E resulta claro que a tipicidade apenas desempenha 
funções de dar desdobramentos necessários à legalidade garantista do Direito 
Punitivo, dentro de um núcleo conceitual que se projeta em várias direções. A 
tipicidade oferece densidade normativa detalhada à legalidade”332 

 

Devem ser evitadas, portanto, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, de 

cláusulas gerais ou de normas sancionatórias em branco na previsão de faltas disciplinares, 

bem como da correspondente sanção administrativa, como a que se verifica no art. 263 da 

Lei Estadual nº 2.148, de 1977: “A pena de demissão será aplicada ao funcionário, nos 

seguintes casos: (...) III – Insubordinação grave, em serviço”. 

 

Consoante se verifica na prática administrativa, a indeterminação da infração, constitui uma 

válvula de liberdade propositalmente prevista, a fim de se permitir que o órgão 

administrativo responsável pela aplicação da sanção atue de acordo com a sua consciência, 

o que revela o arbítrio da atividade punitiva disciplinar do Estado. 

 

A exclusão de conceitos jurídicos indeterminados em matéria disciplinar encontra 

fundamento na possibilidade do legislador prever, no momento da elaboração da norma 

jurídica, a partir de um exercício de prognose, o desvalor administrativo da atuação 

concreta futura do servidor público faltoso. 

 

Porém, como em muitos estatutos ainda existem normas prevendo conceitos jurídicos 

indeterminados ou cláusulas gerais, o que deve, repita-se, ser evitado, uma observação se 

impõe: a determinação de tal conceito não corresponde a uma liberdade de análise da 

Administração Pública, cabendo a esta a determinação do conceito, com a adoção de uma 

solução unívoca, a partir do exercício de uma atividade de adequação. 

 

 

                                                 
332 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 263. 
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8.2.3. Presunção de inocência 

 

Da mesma forma que o princípio da tipicidade, o princípio da presunção de inocência tem 

previsão no texto constitucional atrelada à responsabilização penal. Eis o que dispõe o art. 

5º, inc. LVII, da Constituição Federal: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença penal acusatória.” 

 

Não há dúvida, da mesma forma, de que o princípio da presunção de inocência também 

constitui um dos princípios fundamentais e informadores do processo administrativo 

disciplinar, a fim de que a sanção administrativa disciplinar somente seja aplicada após o 

curso de todo o processo administrativo disciplinar, oportunidade em que foram 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

O processo administrativo disciplinar, portanto, constitui o itinerário lógico necessário para 

a apuração de determinada falta disciplinar, aplicando-se, se for o caso, a penalidade 

administrativa cabível. Repudia-se a noção de que o processo administrativo disciplinar 

tenha por finalidade precípua a aplicação da sanção disciplinar ao servidor público faltoso.  

 

Muito mais do que isso, a existência de um processo administrativo disciplinar encontra 

fundamento na necessidade da Administração Pública proteger os direitos fundamentais 

daqueles que são acusados da prática de determinada infração administrativa, afastando a 

figura da verdade sabida.333 

 

Não é possível compreender, na vigência do Estado Constitucional Social e Democrático de 

Direito que um servidor público seja punido sem que seja preservado o seu estado de 

inocência até o final do processo administrativo disciplinar.  

 

Permite-se, no entanto, a incidência de medidas acautelatórias no curso do processo 

administrativo disciplinar, a exemplo do afastamento preventivo do servidor público que 

                                                 
333 A verdade sabida consistia na possibilidade do chefe hierarquicamente superior aplicar, diretamente, a 
sanção administrativa cabível, diante da constatação da prática da falta disciplinar, independente de 
contraditório e ampla defesa. 
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esteja, de algum modo, perturbando, a produção de prova no curso da investigação ou o 

andamento regular do processo disciplinar.  

 

Evidentemente, por não constituir penalidade administrativa antecipada, o afastamento 

preventivo (porque no curso do processo) do servidor público faltoso ocorrerá sem prejuízo 

da remuneração, pelo período que a Administração Pública entender pertinente, observado 

o limite legal.334 

 

8.2.4. Culpabilidade 

 

Não há, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a responsabilização objetiva do 

servidor público que praticou uma falta funcional. A responsabilidade funcional não pode 

ser auferida, apenas, a partir de uma relação causal entre a conduta e o resultado, a exemplo 

do que ocorre na responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de 

direito privado prestadoras de serviço público, em virtude da prática de danos decorrentes 

dos atos de seus agentes.335  

 

Ao contrário, a responsabilidade do agente público será, sempre, subjetiva, sendo 

indispensável a culpabilidade do agente causador do dano, a partir da demonstração 

concreta do dolo ou culpa. Cabe à comissão processante, diante dos fatos que lhe são 

apresentados, a apuração e constatação desses elementos de responsabilidade. 

 

Pelo conteúdo do princípio da culpabilidade, é possível afirmar que tal norma constitui um 

limite à atividade punitiva do Estado, de tal modo que a aplicação de uma sanção 

disciplinar somente se afigura legítima com a observância desse princípio.336 

                                                 
334 A título ilustrativo, cita-se a Lei nº 8.112, de 1990, que, em seu art. 147, assim dispõe: “Art. 147. Como 
medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por 
igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.” 
335 Vide art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
336 A doutrina não é uníssona. Em sentido contrário, Alejandro Nieto, sustentando que o princípio da 
culpabilidade não se aplica ao direito administrativo sancionador e que o referido princípio pode ser 
compreendido como “una figura tan problemática que permite dudar hasta de su misma existência em el 
ámbito que nos ocupa puesto que carece de base constitucional y no hay razones fundadas para extender su 
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Sem que o servidor público cause o dano mediante uma conduta dolosa ou culposa, o 

objetivo que se espera com a aplicação da sanção disciplinar, qual seja, a correção da 

distorção administrativa, para a boa prestação do serviço público, não será alcançado, pois 

não haverá correspondência lógica entre a sanção e a conduta do agente. 

 

A observância dos princípios fundamentais informadores do processo administrativo 

disciplinar acima referidos – devido processo legal, tipicidade, presunção de inocência e 

culpabilidade – que compõem o regime jurídico disciplinar revelam uma proteção que tem 

o administrado quando do exercício da atividade sancionadora do Estado, em uma de suas 

vertentes. 

 

A simples adoção desses princípios, no entanto, sem que haja uma redefinição da natureza 

do ato administrativo que impõe uma sanção disciplinar (ato administrativo disciplinar), 

toda a digressão operada seria inócua. É o que se demonstrará nas próximas linhas. 

 

8.3. A sanção disciplinar 

 

Feitas as observações pertinentes acerca dos princípios fundamentais informadores do 

processo administrativo disciplinar, cabe, nesse passo, o estudo da sanção administrativa 

disciplinar. 

 

A sanção administrativa disciplinar, que decorre do poder punitivo do Estado e, mais 

especificamente, do exercício da atividade disciplinar da Administração Pública337, que será 

objeto de estudo no presente trabalho, corresponde a uma conseqüência jurídica em 

desfavor do servidor público que pratica uma falta funcional prevista no estatuto funcional 
                                                                                                                                                     
aplicación al Derecho Administrativo Sancionador (...) sin perjuicio de uma abundantísima jurisprudencia y 
de la aportación de monografias académicas muy logrados, no se ha consolidado, casi todos los extremos 
conflictos son dudosos y todas las cuestiones importantes siguen abiertas. Dificultades que explican la 
desproporcionada extensión que ha habido que dar a esta matéria.” (NIETO, Alejandro. Derecho 
administrativo sancionador. Madrid: Editorial Tecnos, 2008, p. 371). 
337 Fábio Medina Osório sustenta a existência de um conceito autônomo de sanção, de modo que, ao invés de 
se “conectar a sanção à atividade da Administração Pública, com exclusividade, é necessário conjugar tal 
instituto com o Direito Administrativo em sua vertente disciplinadora do poder punitivo estatal.” (OSÓRIO, 
Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.81. 
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correspondente (estatuto)338 e que somente será passível de incidência após o curso do 

devido processo legal. 

 

Diferentes conceitos são apresentados pela doutrina acerca do significado da expressão 

sanção administrativa, da qual é espécie a sanção disciplinar. Apresenta-se, por todos, a 

definição de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, entendendo que a 

sanção administrativa é 

 

“un mal infligido por la Administración a um administrado como consecuencia 
de uma conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre 
en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de 
pago de una multa.”339 

 

De fato, a sanção administrativa diferencia-se do prêmio justamente por representar uma 

privação de direitos, seja com a restrição de liberdades, seja com a imposição de alguns 

deveres. Ocorre que, tal privação, efetivada pela sanção administrativa disciplinar, somente 

terá cabimento na medida em que objetivar a restauração do serviço público.  

 

Reside aqui a diferença entre a finalidade da sanção administrativa disciplinar e a sanção 

penal. Enquanto esta tem por objetivo estabelecer a paz social dentre os integrantes de uma 

sociedade (ordem pública), aquela visa assegurar, a ordenação interna da atividade 

administrativa, a fim de que a boa prestação do serviço público não seja maculada.340 

 

Ressalta-se, no entanto, que tal critério não se afigura seguro ou exclusivo para a 

diferenciação das referidas sanções, em especial quando se está diante de crimes contra a 

Administração Pública, cuja finalidade do preceito secundário da norma penal também 

seria, ao menos mediatamente, o bom funcionamento interno dos serviços administrativos.  

 

                                                 
338 Restringe-se o objeto de estudo aos agentes públicos ocupantes de cargos públicos (servidores públicos), 
excluindo-se da análise algumas categorias de servidores públicos sujeitos a regimes jurídicos diferenciados, a 
exemplo dos magistrados, que ocupam cargos públicos de provimento vitalício ou, até mesmo, a depender da 
corrente doutrinária que se filie, cargos políticos. 
339 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 163. 
340 Outras diferenças entre sanção penal e sanção disciplinar podem ser apontadas, a exemplo do órgão 
competente para a aplicação: órgãos judiciais e órgãos administrativos em sentido estrito, respectivamente. 



 193 

Da mesma forma, as sanções disciplinares têm como finalidade, em alguma medida, a 

proteção, em âmbito externo, da ordem pública, especialmente nos casos de ilícitos mais 

graves, que também configuram, por vezes, atos de improbidade administrativa ou 

infrações penais. Isso porque, conforme salienta Fábio Medina Osório, “a ineficiência 

administrativa, deteriora a imagem do setor público no meio comunitário, produz desgaste 

institucional, gera o descrédito da instituição pública na sociedade.”341 

 

Justamente diante da natureza distinta de tais sanções, não há bis in idem quando da 

aplicação da sanção disciplinar e da sanção penal.342 Daí, também, a independência de 

instâncias ou esferas de responsabilidade administrativa, civil e penal, o que enseja, em 

regra, uma autonomia dos respectivos processos e sanções. Diz-se que tal independência, 

no entanto, é relativa, pois, em algumas hipóteses, a decisão na esfera penal vincula a 

decisão do processo administrativo disciplinar.343  

 

Vale ressaltar que o efeito prático das sanções aplicadas em diferentes esferas pode ser o 

mesmo, qual seja: o rompimento do vínculo do servidor com a Administração Pública. É o 

que ocorre, por exemplo, com a penalidade administrativa de demissão e a sanção civil de 

perda da função pública prevista no art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

 

Nesse caso, não haverá a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar 

para a aplicação da penalidade administrativa de demissão, mesmo diante da existência de 

motivos ensejadores desta medida, para que haja a vacância do cargo público ocupado pelo 

servidor. Isso porque a perda do cargo ocorre como efeito da sentença proferida no curso da 

                                                 
341 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p.163. 
342 Nesse sentido, Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramon Fernández: “la única singularidad que hoy 
resta de las sanciones disciplinarias respecto de las demás sanciones administrativas es, en su relación con las 
penas judiciales, la inaplicación respecto de ellas del principio no bis in idem, esto es, su compatibilidad com 
dichas penas.”. ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 
administrativo. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, tomo II, p. 171). 
343 É o que se depreende, por exemplo, dos arts. 121 e 126, ambos da Lei nº 8.112, de 1990: a) Art. 121- “O 
servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.” b) Art. 126- 
“A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria.” 
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ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa, estendendo-se a todo e 

qualquer vínculo existente (cargo, emprego ou função pública em sentido estrito) no 

momento o trânsito em julgado da sentença condenatória em ação de improbidade 

administrativa.344 

 

Não se concebe que as sanções disciplinares tenham o caráter aflitivo próprio das sanções 

penais, com a finalidade de retribuir o mal causado. A sanção administrativa disciplinar, 

portanto, não dota do caráter de prevenção (geral ou especial) da sanção penal, pois, ao 

contrário, tem natureza eminentemente pedagógica, de modo que o desvio de conduta na 

prestação do serviço público seja corrigido, sem o propósito de estimular a mudança de 

comportamento do servidor infrator. 

 

Daí compreender a sanção disciplinar numa perspectiva restauradora: a sanção deve ser 

utilizada apenas com o intuito de reorganizar o serviço público, sem a característica de 

repressão pelo dano causado. A adequação e a necessidade, como dimensões do postulado 

da proporcionalidade, resultam na compreensão de que a sanção disciplinar não dota do 

caráter retributivo ou preventivo. 

 

Esse não é, no entanto, o entendimento da doutrina majoritária. Marcello Caetano, por 

exemplo, entende que as penalidades que podem ser aplicadas pelas autoridades 

administrativas constituem uma ameaça intimidativa, seja do agente que praticou a conduta, 

seja dos demais integrantes da estrutura da Administração Pública. Para o Autor, a 

                                                 
344 Vale ressaltar que, nos termos do caso concreto apresentado, a sanção tem por objetivo afastar da atividade 
pública todos os agentes que menosprezam a atividade de gestão da coisa pública, seja um agente político, um 
servidor público, um empregado público ou um contratado temporário. O ordenamento jurídico, da 
Constituição Federal (art. 37, caput, c/c, § 4º) à Lei nº 8.429, de 1992, impõe que o agente público atue com 
honestidade no exercício da atividade pública. Por esta razão, Caracterizada a desonestidade em virtude da 
comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, tem-se que o agente público deixa de ter 
qualquer subsídio para a permanência no serviço público, mesmo que o vínculo não tenha qualquer relação 
com a prática do ato. No mesmo sentido, vide Rogério Pacheco Alves e Emerson Garcia (ALVES, Rogério 
Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 449-450), 
Carlos Frederico Brito dos Santos (SANTOS, Carlos Frederico Brito dos. Improbidade administrativa – 
reflexões sobre a Lei nº 8.429/92. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 83-84), Fábio Medina Osório (OSÓRIO, 
Fábio Medina. Improbidade administrativa: observações sobre a Lei nº 8.429/92. Porto Alegre: Editora 
Síntese, 1998, p. 259), Pedro Roberto Decomain (DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. 
São Paulo: Dialética, 2007, p. 208), Wallace Paiva Martins (MARTINS, Wallace Paiva Martins. Probidade 
administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 277) e Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, STJ, REsp. 
924439, Rel. Min. Eliana Calmon, julgamento em 06/08/2009, Segunda Turma, DJ de 19/08/2009). 
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aplicação da sanção disciplinar “desempenha um papel semelhante de intimidação quando, 

pelo exemplo do sofrimento do transgressor, mostra ao comum das pessoas a eficácia das 

sanções cominadas.”345 

 

De acordo com as idéias apresentadas no presente trabalho de pesquisa, não se comunga do 

pensamento acima transcrito. A sanção administrativa disciplinar, ao contrário da sanção 

penal, não possui, dentre as suas finalidades: a reprovação pela prática do ilícito e é 

exatamente aqui onde reside o caráter retributivo do preceito secundário de uma norma 

penal, e a prevenção (geral ou especial). 

 

Assim, como não há razão em se entender pela aplicação de uma penalidade disciplinar, 

como forma de compensar a falta disciplinar praticada, a segregação do agente público 

(prevenção geral) ou o caráter ressocializador da sanção (prevenção especial) perdem 

sentido.346 

 

Em resumo: a sanção administrativa disciplinar deve ser compreendida sob uma 

perspectiva restauradora, ressaltando-se os valores de ordenação administrativa interna, 

hierarquia e subordinação. 

 

8.4. Especificidades do processo administrativo disciplinar   

 

A partir do estudo do regime jurídico disciplinar no subitem 8.2 do presente capítulo, o 

processo administrativo disciplinar é considerado, ao mesmo tempo, instrumento para a 

                                                 
345 CAETANO, Marcelo. Manual de direito administrativo. Lisboa: Coimbra Editora, 1965, p. 351. 
346 Em sentido contrário, Fábio Medina Osório, que, a partir dos elementos objetivo, subjetivo, aflitivo e 
teleológico, entende pela finalidade repressora da sanção administrativa, da qual é espécie a sanção 
disciplinar, apresentando-lhe o seguinte conceito: “mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance 
geral e potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente considerada, pelo 
Judiciário ou por corporações de direito público, materialmente considerada, pelo Judiciário ou por 
corporações de direito público, a um administrado, jurisdicionado, agente público, pessoa física ou jurídica, 
sujeitos ou não a especiais relação de sujeição com o Estado, como conseqüência de uma conduta ilegal, 
tipificada em norma proibitiva, com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e 
material do Direito Administrativo.” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.104). 



 196 

limitação do poder estatal, evitando arbítrios, e garantia do servidor público que pratica, em 

tese, uma falta funcional, a fim de lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

Para a delimitação da amplitude do controle judicial sobre a sanção administrativa 

disciplinar, é necessário, antes disso, consideradas as especificidades do processo 

administrativo disciplinar, o que resulta, por vezes, na aplicação de uma penalidade 

administrativa, a observância da experiência jurídica, a fim de que sejam apresentados os 

problemas práticos das atividades que decorrem do dever disciplinar do Estado, tal qual ele 

se encontra concebido e estruturado. 

 

A importância da experiência para a compreensão do Direito é apontada por Carlos 

Cossio347. De acordo com o Autor, o egologismo jurídico pode ser concebido, a partir da 

compreensão do Direito como objeto cultural, em virtude da aplicação das noções da 

fenomenologia existencial à experiência jurídica (estimativa jurídica).  

 

A partir desta análise do fenômeno jurídico, tem-se, como conseqüência, o afastamento de 

determinada significação da norma, tendo em vista a vontade do legislador (própria dos 

exegetas), adotando-se, em contrapartida, a significação que corresponda à realidade. 

 

Carlos Cossio, entendendo que a Ciência do Direito encontra-se pautada em três pilares que 

se formaram em épocas distintas e obedeceram movimentos intelectuais independentes, 

quais sejam, a dogmática jurídica, a lógica jurídica e a estimativa jurídica, dispõe que  

 

““La tarea de um jurista em nuestra época consiste, precisamente, em trabajar 
com estos tres elementos dándole a cada uno la participación que le corresponde 
por su naturaleza; y la concepción actual de la Ciencia del Derecho depende, no 
tanto de la beligerancia que a cada uno ya se le ha reconocido en los âmbitos 
estudiosos, por la fuerza de las circunstancias, sino de la posición respectiva que 
cada uno ocupa y del papel que cada uno juega en el objeto unitário que ellos 
tres reconstituyen al sistetizarse.”348 

                                                 
347 Com influência dos pensamentos da fenomenologia de Edmund Husserl e dos ensinamentos de Hans 
Kelsen, Carlos Cossio, em 1941, escreveu a obra La Valoracion Juridica y la Ciencia del Derecho (COSSIO, 
Carlos. La Valoracion Jurídica y la Ciencia del Derecho. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954), como forma 
de apresentar uma nova concepção acerca do fenômeno jurídico. 
348 COSSIO, Carlos. La Valoracion Jurídica y la Ciencia del Derecho. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954, 
p. 09. 
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Importante, desta forma, que sejam feitas algumas considerações acerca da estrutura de um 

processo administrativo disciplinar, a fim de que se verifique a sua compatibilidade com o 

sistema constitucional e se a extensão do controle jurisdicional sobre os atos praticados no 

seu curso revela-se eficaz para a correção de eventuais desvios. 

 

O processo administrativo disciplinar é composto das seguintes fases349: instauração, 

inquérito administrativo (que compreende a instrução, a defesa e o relatório) e julgamento. 

 

A instauração do processo administrativo disciplinar deverá ocorrer após a notícia de falta 

funcional praticada por servidor público no âmbito da Administração Pública. Embora não 

seja comum a referência à petição inicial no processo administrativo disciplinar, 

verificando-se, normalmente, na prática administrativa, que a peça que inaugura o processo 

administrativo disciplinar é a portaria de instauração, contendo a designação dos membros 

da comissão processante. Às vezes, aponta, ainda, de forma sucinta, os dispositivos legais 

que refletem a infração praticada e a sanção a ser aplicada. 

 

Alguns estatutos sequer regulamentam a fase da instauração no processo administrativo 

disciplinar, referindo-a, apenas, como fase integrante do processo.350 A fim de que os 

princípios do contraditório, ampla defesa (entende-se plena) e culpabilidade sejam 

fielmente observados, propõe-se que haja uma peça exordial acusatória também no 

processo administrativo disciplinar, com a especificação detalhada da infração, em tese, 

praticada, e a sanção disciplinar a que o servidor público está sujeito, com a devida 

tipificação. 

 

Outro problema que se verifica, ainda na fase de instauração, refere-se à composição da 

comissão processante: é a própria autoridade julgadora que designará os membros da 

                                                 
349 Utiliza-se, in casu, como parâmetro, a Lei nº 8.112, de 1990. 
350 É o que se verifica, por exemplo, no art. 151, inc. I, da Lei nº 8.112, de 1990, que se refere à instauração do 
processo administrativo disciplinar apenas nesse momento em toda a extensão legislativa: “Art. 151. O 
processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: I – instauração, com a publicação do ato que constituir 
a comissão.” 
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comissão processante, verdadeiros juízes responsáveis pela condução do processo 

administrativo disciplinar. 

 

Ademais, pelo que se extrai da experiência jurídica do processo administrativo disciplinar, 

os membros das comissões processantes, de acordo com os estatutos disciplinares, não 

precisam ter – e, muitas vezes, não têm – formação jurídica351. Frise-se: os membros da 

comissão processante responsáveis pela condução do processo administrativo disciplinar, 

no qual são suscitados argumentos técnico-jurídicos, não possuem a habilitação técnica 

necessária para a compreensão de tais argumentos, emitindo, inclusive, ao final do 

processo, um relatório com a opinião e valoração acerca de tais elementos jurídicos 

produzidos ao longo do processo. 

 

Os próprios estatutos de servidores públicos não fazem, na maioria das vezes, qualquer 

referência à necessidade de conhecimento jurídico dos membros das comissões, exigindo, 

apenas, que seja a comissão seja composta por, pelo menos, três servidores públicos 

ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo352, acrescentando alguns diplomas 

legais, às vezes, o requisito da estabilidade353 e o grau hierárquico superior em relação ao 

acusado. 

 

Normalmente, a comissão permanente de processo administrativo é um órgão público 

instaurado dentro do órgão no qual infração foi praticada (este, como órgão público 

composto). Nos estados, tais comissões, encontram-se, na maioria das vezes, dentro de cada 

uma das secretarias de Estado. Isso também constitui um problema. 

 

                                                 
351 Em pesquisa realizada pelo Centro Ibero-Americano de Administração e Direito - CEBRAD, em 1999, 
verificou-se que, apesar do expediente disciplinar envolver, essencialmente, matéria jurídica, 45% dos 
membros de comissões processantes formadas no âmbito federal não eram graduados em Direito e, em mais 
de 60% dos casos, as comissões não tinham um espaço físico para produzir os atos processuais (ALVES, Léo 
da Silva. Sindicância & processo disciplinar em 50 súmulas. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 13). 
352 Nesse sentido, o art. 285, caput, da Lei Estadual nº 2.148, de 1977, que assim dispõe: “O Inquérito 
Administrativo será procedido por uma comissão de 03 (três) funcionários efetivos, designados pela 
Autoridade que houver determinado a sua instauração.” 
353 Eis a redação do art. 149 da Lei nº 8.112, de 1990: “O processo disciplinar será conduzido por comissão 
composta de três servidores estáveis, designados pela autoridade competente (...)”. 
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Essa organização administrativa torna o curso do processo administrativo disciplinar ainda 

mais parcial. Duas são as razões: a) a apuração da infração não ocorre de maneira 

eqüidistante dos fatos; e b) os membros das comissões são escolhidos dentre os servidores 

do mesmo órgão público. Em relação a este segundo aspecto, verifica-se a ocorrência de 

uma situação peculiar: no turno matutino, por exemplo, os servidores são colegas de 

trabalho e, no turno vespertino, encontram-se em lados opostos, como acusado e acusador, 

posto que um deles materializa a acusação feita pela Administração Pública. Os institutos 

jurídicos da suspeição e impedimento não se revelam suficientes para a solução desse 

entrave.  

 

Apenas com a criação de um órgão de correição específico e autônomo, que é o que se 

propõe, fora da estrutura organizacional da prática da infração, permitindo o 

desenvolvimento de suas atividades de apuração de maneira eqüidistante dos fatos, cuja 

composição será formada por membros alheios aos fatos, com a exigência de que todos 

tenham habilitação jurídica e que tenham mandato fixo haverá uma grande contribuição 

para o alcance da imparcialidade no curso de um processo administrativo disciplinar. 

 

Tudo quanto apontado refere-se à estrutura formal do processo administrativo disciplinar. A 

maneira pela qual as fases se desenvolvem e, principalmente, perante quem são 

desenvolvidas, precisam ser revistas. 

 

Esses e outros problemas existem no processo administrativo disciplinar. Em síntese, são 

elencados os seguintes: 

 

1) Falta de peça exordial acusatória que, além da designação dos membros da comissão 

processante,  especifique, detalhadamente, os fatos a serem apurados, com a tipificação da 

conduta e a sanção disciplinar cabível; 

 

2) Autoridade julgadora designa os membros da comissão processante; 

 

3) Membros das comissões processantes sem formação jurídica; 
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4) Acusador e acusado integrantes dos mesmo quadro de pessoal da Administração Pública; 

 

5) A condução do processo administrativo disciplinar não ocorre de maneira eqüidistante 

dos fatos; 

 

6) Despreparo dos membros de comissões processantes 

 

7) Ausência de obrigatoriedade de órgão fiscal; 

 

8) Cláusulas sancionatórias abertas; 

 

9) Falta de obrigatoriedade de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. 

 

Não obstante os problemas apontados no processo administrativo disciplinar brasileiro, o 

agente público permanece com o direito fundamental de não ser sancionado sem a 

observância dos pressupostos, requisitos e princípios próprios da teoria geral do regime 

disciplinar. 354 

 

A conclusão que se chega é a de que o processo administrativo disciplinar, diante da 

miscigenação de papéis que se verifica, está estruturado de maneira equivocada: a 

Administração Pública, ao mesmo tempo, instaura, processa (é a autoridade julgadora quem 

designa os membros para a condução do processo) e julga o processo administrativo 

disciplinar, sem que haja um terceiro imparcial durante a sua condução ou um controle 

jurisdicional pleno355 responsável por minorar o grau de parcialidade. 

 

 

 

                                                 
354 Embora o regramento do processo administrativo disciplinar atenda a peculiaridades próprias em cada um 
dos estatutos, alguns elementos e princípios são próprios de todos eles, razão pela qual é possível se 
estabelecer uma teoria geral do processo administrativo disciplinar brasileiro. 
355 De acordo com uma concepção clássica. 
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8.5. Existe discricionariedade no ato administrativo disciplinar? 

 

A idéia de que cabe à Administração Pública, a partir de uma manifestação unilateral de 

vontade, a definição do interesse público, resultou na formação de uma doutrina tradicional, 

como apontado no capítulo 03 do presente trabalho, segundo a qual as atividades 

relacionadas à sua organização interna, caberiam, exclusivamente, à Administração 

Pública, sob o manto da discricionariedade administrativa. Estariam, por isso mesmo, 

excluídas do controle judicial. 

 

Especificamente em relação ao regime disciplinar, a doutrina356 se refere a uma margem de 

liberdade que possui o administrador público quando este desenvolve uma atividade de 

aplicação de penalidade administrativa disciplinar. Haveria, portanto, exercício da 

competência discricionária nas seguintes hipóteses:  

 

1) para a subsunção da conduta do agente público faltoso ao caso concreto quando da 

determinação de um conceito fluido na norma tipificadora; 

 

2) para a gradação da penalidade, no momento da dosimetria da pena, quando o legislador 

estabelecer um quantum variável da sanção (exemplo: penalidade administrativa de 

suspensão de 30 a 90 dias). 

 

Verifica-se a manutenção de um resquício de compreensão da discricionariedade 

administrativa como poder político, bem como de algumas características próprias do 

regime abosolutista, ao encarar a aplicação de uma penalidade administrativa como parte de 

uma margem de liberdade do administrador público. 

                                                 
356 A exemplo de José Armando da Costa, para quem a sanção administrativa, da qual a sanção disciplinar 
constitui espécie, decorre do exercício da competência discricionária da Administração Pública. Segundo o 
Autor, a Administração Pública, no desempenho dos atos sancionatórios “só é livre no que diz respeito aos 
elementos ‘motivo’ e ‘objeto’. Essa parte livre do ato disciplinar discricionário, que se traduz no exame da 
oportunidade e da conveniência pelo poder hierárquico, é o que constitui o seu mérito.” (COSTA, José 
Armando da. Controle judicial do ato disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 28-29). Também 
sustentando a tese de que há discricionariedade da Administração Pública no exercício do pode disciplinar, 
Hely Lopes Meirelles, que assim dispõe: “o poder disciplinar é exercido como faculdade punitiva interna da 
Administração e, por isso mesmo, só abrange as infrações relacionadas com o serviço.” (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 116). 
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A liberdade da Administração Pública na aplicação de sanções, própria de um Estado de 

Polícia, é inconciliável com o Estado Constitucional Social e Democrático de Direito, em 

que a proteção e efetivação dos direitos fundamentais constitui ponto de partida para a 

compreensão de um regime administrativo disciplinar. 

 

Não se pode admitir que na imposição de sanção disciplinar existam espaços em que a 

autoridade administrativa tenha liberdade de movimentos, como sustenta Seabra Fagundes 

ao se referir aos atos administrativos em geral.357 

 

Assim, não é possível que se conceba, hoje, a existência de mérito no Direito 

Administrativo brasileiro. Nem mesmo pela diferenciação que se faz entre mérito e 

discricionariedade (entendida esta, não como a liberdade de escolha de aplicar tal ou qual 

sanção, mas, em sentido diametralmente oposto, na impossibilidade de previsão da situação 

jurídica concreta no momento da edição da norma jurídica), seria possível o exercício de 

uma competência discricionária. 

 

A aplicação de uma sanção administrativa não impõe que a autoridade julgadora adote a 

melhor solução cabível, como se estivessem previstas algumas opções, em abstrato, na 

norma, e, diante das circunstâncias do caso concreto, a única fosse adotada pela 

Administração Pública. 

 

Entende-se que a predeterminação das infrações e sanções, o que enseja um imperativo 

lógico de correspondência entre uma e outra, resulta em uma atividade automática por parte 

da autoridade julgadora, excluindo-se qualquer margem de liberdade no momento da 

aplicação concreta da sanção administrativa. Há, sim, em sentido contrário, uma atividade 

de apreciação regrada, vinculada, a fim de que a conduta concreta seja adequada àquela 

prevista, em abstrato, na norma jurídica.  

 

                                                 
357 FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 121. 
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Não há, pois, discricionariedade em qualquer das etapas do processo administrativo 

disciplinar, da instauração à aplicação da sanção disciplinar, não prevalecendo, muito 

menos, a tese de que a imposição de uma sanção disciplinar decorre de um juízo de 

conveniência e oportunidade (mérito administrativo).  

 

De fato, há uma variedade de situações e complexidades que podem advir do curso do 

processo administrativo disciplinar. Tal realidade, no entanto, não exclui, como sustenta 

Seabra Fagundes358, a disciplina uniforme e precisa da Administração Pública. 

  

Como ressaltado linhas acima no estudo do regime jurídico disciplinar, a determinação 

constitucional de que o devido processo também se aplica aos processos administrativos em 

geral e, especialmente, aos processos administrativos disciplinares, afasta, 

peremptoriamente, qualquer valoração subjetiva do administrador público.  

 

A partir da incidência do princípio em tela, o processo administrativo disciplinar, torna-se, 

em certa medida, um processo constitucional, devendo atender a todas as condições e 

respeitar todas as restrições previstas no texto constitucional, para a formação de um 

processo de responsabilização funcional hígido. 

 

A comissão processante e, por conseqüência, a autoridade julgadora, portanto, deverão 

alcançar a única solução possível para o caso concreto. Diante da observância dos 

princípios informadores do processo administrativo disciplinar, para que a solução 

adequada seja encontrada, deve haver a participação das partes envolvidas.  

 

Não se preconiza, aqui, a idéia de que o acusado ofereça prova em seu desfavor, mas que, a 

partir da sua contribuição no processo administrativo disciplinar, com as intervenções, 

produções de prova e alegações em sua defesa, possibilite que a Administração Pública 

alcance a única decisão possível no caso concreto. A decisão correta dependerá, portanto, 

                                                 
358 Para o Autor, a variedade dos fatos, além de afastar a disciplina regrada de determinadas atividades 
administrativas, “permite que o Poder Executivo seja discricionário em relação à conveniência, oportunidade 
e modo de agir. Ele age, então, no uso de competência discricionária ou livre, a que já aludimos.” 
(FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 121- 122). 
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de todos os argumentos que foram suscitados no curso do processo administrativo 

disciplinar. 

 

Em síntese: não existe discricionariedade administrativa nos processos administrativos 

disciplinares. Todas as hipóteses abaixo constituem exercício de uma competência 

vinculada do administrador público: 

 

1) subsunção do fato à norma tipificadora da infração administrativa é vinculada, não 

havendo discricionariedade em tipificar ou não a conduta do servidor público, de acordo 

com a infração prevista na norma359;  

 

2) a instauração de processo administrativo para a apuração da penalidade é vinculada; 

 

3) a adoção do conteúdo formalístico do instrumento de apuração da penalidade é 

vinculada; 

  

4) a condução do processo administrativo é vinculada; 

 

5) aplicação da sanção administrativa (não há discricionariedade em aplicar ou não a 

sanção);  

 

6) a gradação da sanção disciplinar é vinculada, pois, embora exista um parâmetro de 

variação legal, a exemplo da penalidade administrativa de suspensão de 30 (trinta) a 90 

(noventa) dias, tal variação decorre da gravidade da sanção e não da impossibilidade do 

legislador prever a situação concreta futura que será objeto de análise pelo administrador 

público.  

 

                                                 
359 Vale ressaltar que a jurisprudência tem aceito a adoção do princípio da insignificância aos processos 
administrativos disciplinares. É o que se depreende da ementa do Resp. 235.188/PR . O caso, no entanto, não 
se refere à qualquer margem discricionária de atuação do administrador público, mas do reconhecimento de 
ausência de tipicidade pela falta de lesividade da conduta. (BRASIL, STJ, REsp. 111011, Rel. Min. Edson 
Vidigal, julgamento em 01/10/1998, Quinta Turma, DJ de 03/11/1998). 
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Quanto à gradação da sanção disciplinar, uma observação merece ser ressaltada. Quando a 

lei não fixa, de forma peremptória o prazo de determinada sanção disciplinar, mas, ao 

contrário, prevê uma variação de prazo (ex: 30 a 90 dias), não é que exista uma margem de 

apreciação do administrador público para a escolha do quantum devido a título de 

penalidade. A fixação não está prevista na lei, em sentido estrito, mas outras normas 

previstas no ordenamento jurídico (específica do âmbito disciplinar ou não) serão 

responsáveis pela devida fixação. 

 

Tem-se que o administrador público, como agente público competente para a instauração 

do processo administrativo disciplinar é obrigado a promover a imediata apuração da 

infração praticada. Caso não proceda desta forma, o administrador público poderá ser 

responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, com o enquadramento 

em uma das hipóteses previstas, exemplificativamente, nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 

8.429, de 1992, ou até mesmo pelos crimes de prevaricação ou condescendência criminosa. 

 

Caberá, da mesma forma, a qualquer servidor público que tiver conhecimento da infração e 

da omissão administrativa, a representação do ocorrido perante a autoridade administrativa 

hierarquicamente superior uo Ministério Público, a fim de que a infração seja, 

efetivamente, investigada e, se for o caso, seja punido o servidor público faltoso, por 

ofensa, por exemplo, de algum princípio constitucional da Administração Pública 

(eficiência, continuidade do serviço público, moralidade administrativa, etc). Assim, será 

suprida a omissão da autoridade administrativa que era competente para a apuração. 

 

8.6. O Controle do ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário: extensão e 

limites 

 

Consoante apresentado nos subitens anteriores, existem falhas no processo administrativo 

disciplinar, desde a sua estrutura até a concepção de que existe, para uma corrente 

tradicional, mérito do administrador público na imposição de uma penalidade 

administrativa. 
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Sendo o processo administrativo disciplinar um instrumento para garantir o contraditório e 

a ampla defesa no exercício do dever disciplinar do Estado, o que pode resultar na 

aplicação de uma penalidade administrativa, maior atenção deve ser dada à observância dos 

direitos fundamentais. 

 

A partir da idéia que se apresenta no presente trabalho, qual seja, a de que a atividade 

punitiva do Estado na imposição de uma penalidade administrativa deve ser encarada como 

vinculada, apresenta-se o questionamento que constitui objeto central do presente trabalho: 

qual a extensão do controle do ato administrativo disciplinar exercido pelo Poder 

Judiciário? É o que se demonstrará nas próximas linhas. 

 

8.6.1. Evolução do controle jurisdicional 

 

Por fins didáticos, divide-se a evolução do controle jurisdicional do ato administrativo 

disciplinar em três estágios, tendo como ponto de partida a decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, em 1942, nos autos da Apelação Cível nº 7307, até as decisões recentes 

proferidas no âmbito dos Tribunais Superiores, em especial, STF e STJ. 

 

8.6.1.1. 1º Estágio – Apelação Cível nº 7.307 

 

A análise detida da Apelação Cível nº 7.307360 é justificada por três razões: a) trata-se do 

leading case de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário; b) a decisão é, ainda 

hoje, invocada como forma de obstar o controle jurisdicional do ato administrativo 

disciplinar, sob qualquer aspecto; e c) a decisão, como será demonstrado, não retrata de 

forma fidedigna o que foi discutido nos autos. 

 

Aponta-se, inicialmente, o caso concreto levado a julgamento perante o STF.  

 

                                                 
360 BRASIL, STF, ACi 7307, Rel. Min. José Linhares, julgamento em 10/06/1942, Segunda Turma, DJ de 
09/10/1945. 
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Determinado servidor público federal foi acusado da prática de falta grave no exercício de 

suas atribuições funcionais inerentes ao cargo de telegrafista da 2ª divisão da Estrada de 

Ferro Oeste de Minas. Instaurado o inquérito administrativo e feita a apuração, o servidor 

público foi demitido do cargo público ocupado. Não concordando com a punição, ingressou 

com ação ordinária em face da União, visando anular o ato de demissão. 

 

A sentença proferida julgou procedente a ação ordinária proposta, pois reconheceu a prática 

da falta disciplinar, mas não imputou ao servidor público a gravidade apontada pela 

comissão processante. Assim, determinou-se a anulação do ato administrativo demissional 

praticado, bem como a reintegração do servidor ao cargo antes ocupado. Em face da 

sentença houve a remessa necessária por recurso de ofício, bem como foi interposta pela 

União a Apelação Cível, tombada com o nº 7.307 e distribuída à Segunda Turma do STF. 

 

O Procurador-Geral da República, instado a se manifestar nos autos da Apelação, pugnou 

pela reforma da sentença apelada, pois, como à demissão precedeu a instauração de 

inquérito administrativo, que constatou a prática da falta funcional, bem como assegurou a 

ampla defesa ao acusado, não havia razão para a anulação da penalidade administrativa 

aplicada. 

 

Algumas observações, no entanto, merecem ser destacadas. Cinco ministros participaram 

do julgamento: Min. José Linhares, Min. Orozimbo Nonato, Min. Goulart de Oliveira, Min. 

Waldemar Falcão e Min. Bento de Faria. 

 

O Ministro José Linhares, relator da Apelação Cível nº 7.307, entendeu que não cabe ao 

Poder Judiciário examinar se a prova produzida no bojo do inquérito administrativo foi 

exagerada ou não. O Poder Judiciário somente pode verificar se a penalidade administrativa 

foi ou não legal361; se houve ou não abuso por parte da Administração Pública na imposição 

da sanção disciplinar. 

 

                                                 
361 O ministro relator utiliza a acepção de legalidade em sentido estrito. 
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O Ministro Orozimbo Nonato, revisor, entendeu que a tese proposta pelo Procurador-Geral 

da República, qual seja, a de que ao Poder Judiciário não é dado rever as penalidades 

administrativas disciplinares, não encontra assento no Direito, pois importaria em limitação 

às naturais funções deste Poder. Permite-se que o Poder Judiciário faça a adequação da 

penalidade aplicada, promovendo a análise, se for o caso, de aspectos que ultrapassem a 

simples legalidade. 

 

O Ministro Goulart de Oliveira seguiu o entendimento do Ministro Revisor Orozimbo 

Nonato, enquanto que os Ministros Waldemar Falcão e Bento de Faria seguiram o 

entendimento do Ministro Relator José Linhares. 

 

Ao final, por maioria de votos, entenderam os ministros da Segunda Turma do STF, na 

análise do caso concreto, pelo provimento da Apelação Cível nº 7.307. Como anteriormente 

apontado, esta decisão do STF é, ainda hoje, invocada para obstar o controle jurisdicional 

do ato administrativo, como se a Suprema Corte, naquela oportunidade, tivesse rejeitado 

qualquer controle do Poder Judiciário sobre o ato administrativo disciplinar. 

 

Tal raciocínio não deve prevalecer. Entendeu o STF, naquela oportunidade, apenas pela 

manutenção da penalidade aplicada ao servidor público federal. Não constou no decisório 

que o Poder Judiciário não poderia controlar a decisão administrativa que aplicou uma 

penalidade disciplinar, até mesmo porque não é o que se verifica, claramente, nos votos dos 

Ministros Orozimbo Nonato, Goulart de Oliveira e Waldemar Falcão. O próprio ministro 

Linhares (relator) também entendeu pela admissibilidade do controle de legalidade pelo 

Poder Judiciário. 

 

Em suma: todos os ministros entenderam pela possibilidade de controle, uns em maior 

extensão (Orozimbo Notato e Goulart de Oliveira), outros, em menor extensão (José 

Linhares, Waldemar Falcão e Bento de Farias). 

 

O Ministro Waldemar Falcão, como ressaltado, entendeu pela reforma da sentença 

recorrida, a fim de preservar a penalidade aplicada pela Administração Pública no caso 
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concreto, mas deixou claro em seu voto, que o inquérito administrativo não é intangível à 

análise do Poder Judiciário, cabendo a este verificar, ao contrário, além do aspecto formal 

do procedimento, o conjunto probatório produzido no inquérito.  

 

Esse entendimento ficou ainda mais claro quando da interposição de embargos da decisão 

do STF na Apelação nº 7.307 Nos embargos, julgados em 20 de dezembro de 1944, os 

Ministros assentaram, não obstante a improcedência dos embargos, que o Poder Judiciário, 

no julgamento de sanções disciplinares, pode rever o ato administrativo nos aspectos que 

configurem ilegalidade (controle de legalidade), excluída a apreciação da mera 

conveniência ou oportunidade da medida administrativa (mérito administrativo). 

 

8.6.1.2. 2º Estágio – Controle de legalidade em sentido amplo: Proporcionalidade da 

sanção aplicada 

 

A partir do julgado acima detalhado (Apelação Cível 7307), construiu-se, no âmbito da 

jurisprudência, a idéia de que é possível o controle da legalidade extrínseca do ato 

administrativo pelo Poder Judiciário, equivalente às suas formalidades: composição da 

comissão processante, autoridade julgadora competente, fases do processo administrativo 

disciplinar, observância do contraditório e da defesa. 

 

Esse é o que se verifica dos arestos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça abaixo ementados: 

 
“O que os Juízes e Tribunais somente não podem examinar nesse tema, até 
mesmo como natural decorrência do princípio da separação de poderes, são a 
conveniência, a utilidade, a oportunidade e a necessidade da punição disciplinar. 
Isso não significa, porém, a impossibilidade de o Judiciário verificar se existe, 
ou não, causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar. O que se 
lhe veda, nesse âmbito, é, tão-somente, o exame do mérito da decisão 
administrativa, por tratar-se de elemento temático inerente ao poder 
discricionário da Administração Pública.”362 – grifo nosso. 
 
“Para se proceder, no entanto, à modificação daquelas conclusões, não obstante 
o exposto na petição inicial, é questão que foge aos limites do mandamus, 
porque demandaria o reexame da moldura fática delineada no bojo do processo 

                                                 
362 BRASIL, STF, MS 20999, Rel. Min. Celso de Melo, julgamento em  21/03/1990, Tribunal Pleno, DJ de 
25/05/1990.  
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disciplinar, bem como ensejaria incursão indevida sobre o mérito do julgamento 
efetuado na esfera administrativa. Além disso, observa-se que as provas trazidas 
aos autos são insuficientes para se acolher essa tese do impetrante, na medida em 
que não há cópias detalhadas do processo licitatório.”363 – grifo nosso. 

 
“Com fundamento nos postulados de proporcionalidade e razoabilidade: embora 
o Judiciário não possa substituir-se à Administração na punição do servidor, 
pode determinar a esta, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a 
aplicação de pena menos severa, compatível com a falta cometida e a previsão 
legal. ”364 
 
“Na aplicação da penalidade administrativa, deve-se atentar para a 
correspondência entre a quantidade e qualidade da sanção e a grandeza e grau de 
responsabilidade do servidor.”365 
 
“a autoridade competente, na aplicação da penalidade, em respeito ao princípio 
da proporcionalidade (devida correlação na qualidade e quantidade da sanção, 
com a grandeza da falta e o grau de responsabilidade do servidor), observar as 
normas contidas no ordenamento jurídico próprio, verificando a natureza da 
infração, os danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes ou 
agravantes e os antecedentes funcionais do servidor.”366 

 

Ressalta-se, nesse ponto, que, o descumprimento do prazo previsto em lei para a conclusão 

do processo administrativo disciplinar ou, pelo menos, de uma de suas fases, 

corresponderia, em tese, à ofensa de um dos aspectos da legalidade extrínseca do ato 

administrativo disciplinar, o que ensejaria o controle pelo Poder Judiciário e, por 

conseqüência, a anulação do processo administrativo ou de parte dele. 

 

No entanto, entende-se que ao critério objetivo de não observância do prazo previsto em lei, 

deve estar atrelada a figura do prejuízo a uma das partes envolvidas no processo 

administrativo disciplinar.  

 

O princípio do prejuízo, enunciado pela doutrina francesa como pas de nullité sans grief, 

constitui norma basilar no sistema geral de nulidades, a que deve estar sempre atento o 

magistrado e o administrador público no julgamento de processos judiciais e 

administrativos, respectivamente. 

                                                 
363 BRASIL, STJ, MS 7143/DF, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 29/10/2001. 
364 BRASIL, STF, RMS 24901, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 26/10/2004, Primeira Turma, DJ de 
11/02/2005. 
365 BRASIL, STJ, MS 11124, Rel. Min. Nilson Naves, julgamento em 26/09/2007, Terceira seção, DJ de 
12/11/2007. 
366 BRASIL, STJ, MS 7260, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgamento em 26/06/2002, Terceira Seção, DJ de 
26/08/2002. 
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A norma-princípio do prejuízo constitui um dos pilares do sistema de nulidades, de modo 

que as formas processuais (e os prazos são exemplos delas) consubstanciam-se como 

instrumento para o cumprimento da finalidade que se almeja, ao final, com a prática do ato 

administrativo. 

 

Ada Pelegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho 

sustentam que “a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve 

conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a 

forma foi instituída estiver comprometida com o vício.”367 

 

Somente haverá prejuízo que acarrete a anulação de determinado ato se o sentido 

teleológico da norma (finalidade) for ofendido. Caso contrário, haveria a consagração de 

um formalismo exagerado que colocaria em risco o principal objetivo do controle 

jurisdicional. 

 

O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento de que o transcurso do prazo no 

processo administrativo disciplinar sem que haja a ocorrência de prejuízo, caracterizará 

mera irregularidade. É o que se depreende do aresto abaixo: 

 

“Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Ultrapassagem do prazo 
fixado para o término do processo. Nulidade: não-ocorrência. Precedentes. 
Recurso improvido. 
 
I. A ultrapassagem do prazo fixado para o encerramento de processo 
administrativo disciplinar não conduz à nulidade, mas tão-somente à cessão da 
medida cautelar do afastamento preventivo do cargo do servidor público 
acusado. 
 
II. Inteligência dos arts. 256 e 265 da Lei baiana nº 2.323/1966. 
 
III. Precedentes do STJ, RMS nº 1.388/BA. 
 
IV - Precedentes DO STF: MS N. 21.949/DF. 
 

                                                 
367 FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; GRINOVER, Ada Pellegrini. As 
nulidades no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 28. 
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V – Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido, mas 
improvido.”368– grifo nosso. 

 

Ocorre que, mesmo com o atendimento de todos os requisitos para que se assegure a 

regularidade formal do processo administrativo disciplinar, com a observância do 

contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, 

ainda assim pode não haver causa legítima para a imposição da sanção disciplinar, sendo 

fundamental que outros aspectos da atividade punitiva disciplinar sejam passíveis de 

controle pelo Poder Judiciário. 

  

8.6.1.3. 3º Estágio – Controle jurisdicional amplo? 

 

Num terceiro estágio, a jurisprudência começa a se posicionar pela admissibilidade de um 

controle jurisdicional amplo, que não se restrinja a aspectos meramente formais. Pela 

importância da análise, colaciona-se os seguintes julgados: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. 
DISCRICIONARIEDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 
AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 
 
I - Tendo em vista o regime jurídico disciplinar, especialmente os princípios da 
dignidade da pessoa humana, culpabilidade e proporcionalidade, inexiste aspecto 
discricionário (juízo de conveniência e oportunidade) no ato administrativo que 
impõe sanção disciplinar. 
 
II - Inexistindo discricionariedade no ato disciplinar, o controle jurisdicional é 
amplo e não se limita a aspectos formais. 
 
III - A descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do 
indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na qual são efetivamente 
apurados, e não na portaria de instauração ou na citação inicial. 
 
IV - Inviável a apreciação do pedido do impetrante, já que não consta, neste writ, 
o processo administrativo disciplinar, o qual é indispensável para o exame da 
adequação ou não da pena de cassação de aposentadoria aplicada, considerando, 
especialmente, a indicação pela Comissão Disciplinar de uma série de elementos 
probatórios constantes do PAD, os quais foram considerados no ato disciplinar. 
 
Ordem denegada, sem prejuízo das vias ordinárias.”369 

                                                 
368 BRASIL, STJ, RMS 455/BA, Rel. Min. Adhemar Maciel, julgamento em 15/05/1997, Segunda Turma, DJ 
de 23/06/1997 
369 BRASIL, STJ, MS 12983/DF, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 12/12/2007, Terceira Seção, DJ de 
15/12/2008. No mesmo sentido: BRASIL, STJ, RMS 19741, Rel. Min. Felix Fischer julgamento em 
11/03/3008, Quinta Turma, DJE de 31/03/2008.  
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“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PODER DISCIPLINAR. 
LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA 
AMPLA DEFESA. ATO DE IMPROBIDADE. 1. Servidor do DNER demitido 
por ato de improbidade administrativa e por se valer do cargo para obter proveito 
pessoal de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com base no 
art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92 e art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90. 2. 
A autoridade administrativa está autorizada a praticar atos discricionários apenas 
quando norma jurídica válida expressamente a ela atribuir essa livre atuação. Os 
atos administrativos que envolvem a aplicação de "conceitos indeterminados" 
estão sujeitos ao exame e controle do Poder Judiciário. O controle jurisdicional 
pode e deve incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios que regem a 
atuação da Administração. 3. Processo disciplinar, no qual se discutiu a 
ocorrência de desídia --- art. 117, inciso XV da Lei n. 8.112/90. Aplicação da 
penalidade, com fundamento em preceito diverso do indicado pela comissão de 
inquérito. A capitulação do ilícito administrativo não pode ser aberta a ponto de 
impossibilitar o direito de defesa. De outra parte, o motivo apresentado afigurou-
se inválido em face das provas coligidas aos autos. 4. Ato de improbidade: a 
aplicação das penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 não incumbe à 
Administração, eis que privativa do Poder Judiciário. Verificada a prática de atos 
de improbidade no âmbito administrativo, caberia representação ao Ministério 
Público para ajuizamento da competente ação, não a aplicação da pena de 
demissão. Recurso ordinário provido.”370 

 

Conforme se depreende dos excertos jurisprudenciais acima transcritos, tanto o STJ quanto 

o STF entenderam, em certa medida, pela inexistência de discricionariedade no exercício da 

competência disciplinar da Administração Pública. Ocorre que, da leitura das ementas, 

verifica-se que a jurisprudência ainda atrela a discricionariedade administrativa aos critérios 

de conveniência e oportunidade. 

 

Ademais, o que se constata, em verdade, é que há uma proposta de controle de legalidade 

em sentido amplo, o que não constitui novidade. A jurisprudência exclui da análise feita 

pelo Poder Judiciário aspectos relacionados ao conteúdo do ato administrativo. Não há, 

nesse sentido, o controle do ato administrativo disciplinar sob a perspectiva do devido 

processo legal substancial. 

 

 

 

 

                                                 
370 BRASIL, STF, RMS 24699, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 30/11/2004, Primeira Turma, DJ de 
01/07/2005. 
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8.6.2. Proposta de controle 

 

De acordo com a compreensão tradicional da atividade impositiva de penalidade 

administrativa, não caberia ao Poder Judiciário, nem mesmo à advocacia pública de 

determinada entidade administrativa, como órgão de controle, a análise de mérito do 

processo administrativo disciplinar, bem como do conjunto probatório produzido nos autos, 

vez que tais matérias estariam inseridas no âmbito de competência restrita da comissão 

processante, como forma de exercício do poder discricionário da Administração Pública. 

 

De fato, o estudo da proporcionalidade, por constituir limite à atuação do administrador 

público na aplicação da penalidade administrativa ao agente público faltoso, tem grande 

relevância no âmbito de um direito administrativo sancionador disciplinar. O que se propõe, 

no entanto, é uma mudança de paradigma, a fim de que não subsista, como ressaltado 

anteriormente, qualquer margem de liberdade para o administrador público quando da 

aplicação da sanção disciplinar. 

 

A proporcionalidade não deve funcionar, apenas, como instrumento de delimitação das 

escolhas administrativas, a fim de que, com a manutenção de um núcleo intangível de 

conveniência e oportunidade do administrador público, a atuação não seja arbitrária371. 

Muito mais do que isso, sustenta-se que a proporcionalidade constitui um mecanismo de 

leitura para a redefinição da própria discricionariedade. 

 

A escolha do administrador público recairá, indubitavelmente, sobre uma solução que seja, 

ao mesmo tempo, adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, sem que subsista 

uma valoração distinta do caso concreto a depender da comissão processante ou da 

autoridade julgadora. 

 

                                                 
371 Nesse sentido, Alejandro Nieto, para quem “el respeto a la proporcionalidad es uno de los límites más 
eficaces para el control de la discrecionalidad administrativa. La discricionalidad sin proporción se convierte 
em arbitrariedad.”(NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. Madrid: Tecnos, 2008, p. 358). 
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Na visão que se adota de discricionariedade, perfeitamente aplicável a toda atividade da 

Administração Pública, resulta, além da atenção que deve ser dada ao postulado da 

proporcionalidade, a necessidade de observância dos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica.  

 

Isso porque a valoração e, por conseqüência, a solução que se encontrará, deve ser idêntica 

para o caso concreto que se apresenta. Não se admite, portanto, que o mesmo fato, 

praticado nas mesmas circunstâncias e na mesma gravidade, gere conseqüências distintas. 

A análise do conjunto probatório, pela comissão processante e, em segundo plano, pela 

comissão revisora ou pela autoridade julgadora, não pode acarretar soluções opostas, 

cabendo, pois, ao Poder Judiciário o papel de evitar distorções de valoração. 

 

O estudo recente das sanções disciplinares, atrelado a um passado, também recente, de 

autoritarismo do Estado brasileiro, o que se reflete em uma atuação arbitrária praticada, 

ainda hoje, pelo administrador público, sob o manto do mérito administrativo, bem como 

diante dos problemas apontados no processo administrativo disciplinar, desde a sua 

estrutura até à pseudo-liberdade que tem a Administração Pública na aplicação da sanção, 

passando pelo despreparo dos membros de comissões processantes e a ausência de 

obrigatoriedade de órgão fiscal, demonstram a importância do estudo do controle judicial 

sobre os atos administrativos disciplinares.372 

 

Conclusão: Propõe-se que a atuação da Administração Pública, em se tratando de aplicação 

da sanção disciplinar, justamente por considerar que existe uma relação automática lógica 

entre falta e sanção, deve ser encarada sob uma perspectiva de vinculação administrativa – 

                                                 
372 Precisas as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, prefaciando o livro Direito Administrativo 
Sancionador, de Fábio Medina Osório: “Por isso, considerando essa dimensão recente dos estudos que têm 
sido levados a cabo no Brasil, como antes se procurou destacar, compreende-se facilmente o porquê de 
situações injustas, ilegais ou de franca arbitrariedade do Estado, o que conduz, paradoxalmente, à ineficiência 
no exercício do poder punitivo. Com efeito, nela se revela, desde logo, essa precária e frágil tradição no 
Direito Administrativo Sancionador pátrio, fruto de muitos anos de autoritarismo do Poder Executivo e 
timidez do Judiciário, possibilitando que o cidadão, não importa sua condição social ou econômica, possa ser 
surpreendido por uma atuação estatal sancionatória extremamente abusiva e invasiva, desrespeitando-se 
direitos fundamentais de todos os níveis, paradoxalmente e tantas vezes a pretexto do zelo público, nos mais 
diversos domínios, desde o Código de Trânsito, passando pela legislação que reprime ilícitos dos dirigentes 
das instituições financeiras.” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 16). 
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o que afasta a natureza política ou discricionária do ato administrativo disciplinar. Não há 

espaço para uma atuação meritória por parte da comissão disciplinar, o que resultaria no 

exercício de um controle restrito a aspectos meramente formais pelo Poder Judiciário. 

 

Não se admite, portanto, que o administrador público utilize critérios subjetivos – até 

mesmo porque não está autorizado pela lei a agir dessa forma – quando, no exercício de sua 

atividade punitiva, aplica uma sanção disciplinar, a fim de que a manifestação 

administrativa possa ser afastada do controle jurisdicional. 

 

Além de configurar instrumento que assegure ao acusado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, o processo administrativo disciplinar, consoante dispõe Romeu Felipe 

Bacellar Filho, constitui instrumento utilizado para domesticar a atuação punitiva da 

Administração Pública, pois, se há, por um lado, uma garantia para os acusados, referido 

processo também se revela como mecanismo para impedir a arbitrariedade estatal.373 

 

Ressalte-se que não se está aqui, levantando a bandeira em favor daqueles que infringem 

normas de conduta na estrutura interna da Administração Pública, em detrimento do poder 

punitivo sancionador do Estado. O que se propõe é, sim, que a atividade sancionatória 

esteja conciliada com os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico. 

 

Como conseqüência dessa afirmação, bem como diante dos avanços sociais, econômicos e 

jurídicos advindos com a Constituição Federal de 1988, responsável pela instauração de um 

neoadministrativismo, responsável pela substituição de um direito administrativo 

autoritário, compreende-se que o Poder Judiciário pode – e deve – exercer um controle 

pleno do ato administrativo disciplinar. 

 

Diante das idéias apresentadas no presente trabalho, poderiam ser formulados dois 

questionamentos (o primeiro como decorrência do segundo): cabe ao Poder Judiciário, no 

exercício do controle jurisdicional da sanção disciplinar, especificar qual a penalidade que 

deve ser aplicada? Tal postura não ofenderia o princípio da separação de poderes?   

                                                 
373 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. Max Limonad, 2003, p. 61. 
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Adotando-se a linha de raciocínio esposada no presente trabalho, o Poder Judiciário, ao 

anular a sanção anteriormente imposta e explicitar a sanção correta a ser aplicada, não 

estaria ingressando na conveniência e oportunidade administrativas, até mesmo porque, 

como demonstrado, inexiste mérito no âmbito do processo administrativo disciplinar.  

 

Entende-se que a prova produzida no âmbito de um processo administrativo disciplinar 

pode ser revista. Cabe ao Poder Judiciário a análise do conjunto probatório produzido nos 

autos, a fim de que seja encontrada a solução adequada e, portanto, legítima. Trata-se de 

uma oposição da prova judicial à prova administrativa. Não há, no Direito, conjunto 

probatório que não possa ser objeto de discussão ou de contraprova (prova em contrário), 

posto que nenhuma prova pode ser considerada irredutível. 

 

Exemplo elucidador foi trazido à baila no voto do Ministro Orozimbo Nonato, na 

oportunidade do julgamento da Apelação Cível nº 7.307, acima referida: quando se prova 

que as testemunhas participantes do processo administrativo disciplinar são suspeitas, 

haverá uma prevalência da prova judicial em detrimento da prova administrativa. 

 

A compreensão de que inexiste discricionariedade na formação do ato administrativo 

disciplinar, o que enseja o exercício controle jurisdicional pleno sobre tais atos, revela-se, 

ainda, necessário, a fim de mitigar a falta de imparcialidade na condução do processo pela 

Administração Pública.  

 

Trata-se de uma compensação da parcialidade existente no julgamento feito pela 

Administração Pública, pois, como apontado anteriormente, a instauração, o processamento 

e o julgamento de um processo administrativo disciplinar são realizados por órgãos e 

pessoas integrantes da estrutura da Administração Pública onde a falta funcional foi 

praticada. 

 

Por fim, tem-se que, com a limitação do exercício do controle jurisdicional, uma das 

funções precípuas do Poder Judiciário estará afastada: a proteção da Constituição Federal 
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com a correção de desmandos administrativos próprios de uma visão arcaica da 

Administração Pública e do Direito Administrativo. 

 

8.7. Mais uma mudança de paradigma: da sanção ao desempenho 

 

Como salientado acima, a sanção disciplinar não dota do caráter retributivo ou preventivo 

(geral ou especial), próprios das sanções penais. Visa, ao contrário, à restauração da boa 

prestação do serviço público. 

 

O que se verifica na prática administrativa é que não são adotados instrumentos eficazes 

(resultados) e eficientes (meios) pela Administração Pública, para a prevenção da atuação 

transgressora do servidor público, com a utilização de mecanismos de incentivos, que 

fomentem o desempenho dos integrantes de seus quadros de pessoal. 

 

A atividade punitiva por si só, com a aplicação da sanção disciplinar dissociada de uma 

atividade de fomento do desempenho pela Administração Pública, torna-se inócua. Cria-se 

uma atmosfera de punição e desmotivação na Administração Pública, o que resulta na 

desproporcionalidade (em sentido estrito) da medida administrativa: os benefícios da 

medida administrativa (aplicação da sanção disciplinar para a organização do serviço) serão 

inferiores aos prejuízos por ela causados (insatisfação e falta de rendimento do servidor 

público). Nesse contexto, não se permite que a sanção disciplinar atinja a finalidade que se 

espera: a boa prestação do serviço público.  

 

Tal mister somente será efetivamente alcançado quando, paralelamente, forem adotados 

mecanismos de motivação do servidor público. Nessa perspectiva, a Administração Pública 

deve trabalhar com um mínimo de sanção e um máximo de incentivo, estímulo e 

desempenho. 

 

Claro que, às vezes, mesmo com a adoção de todos esses mecanismos, haverá a 

transgressão e, como conseqüência, a aplicação da sanção disciplinar. A adoção de tais 

instrumentos não consistirá na tábua de salvação para a prestação de um serviço público 
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perfeito no âmbito da Administração Pública, mas contribuirá para que a atividade punitiva 

do Estado não esteja dissociada da realidade, importando num bônus maior que o ônus. 

 

O princípio da eficiência, explicitado no art. 37, caput, da Constituição Federal pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998 (Emenda da Reforma Administrativa374), que 

introduziu o conceito de Estado Gerencial no Brasil, a fim de que alguns mecanismos da 

iniciativa privada fossem introduzidos na esfera pública, já impõe, por si só, a mudança 

desse paradigma no âmbito da Administração Pública. 

 

Figuras como gestão participativa375, contrato de gestão376 e planejamento estratégico, que 

inauguraram o texto constitucional no ano de 1998, eram, até então, estranhas à 

Administração Pública. Dentre as inovações trazidas com a reforma constitucional que 

contribuem para a mudança de paradigma proposta, há as avaliações de desempenho.  

 

Duas avaliações foram introduzidas na ordem constitucional: a avaliação especial de 

desempenho e a avaliação periódica de desempenho. Tais avaliações, diante da própria 

terminologia, não são coincidentes, embora ambas tenham por objetivo o alcance da 

eficiência do servidor público na prestação do serviço público, seja ele interno ou externo. 

A avaliação especial de desempenho tem previsão no art. 41, § 4º, da Constituição Federal, 

nos seguintes termos: “Art. 41. [...] § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade.” 

                                                 
374 Pela extensão do seu texto, a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, também é referenciada com o 
designativo de Emendão. 
375 Art. 37, § 3º, da Constituição Federal: “Art. 37. [...] § 3º A Lei disciplinará as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente sobre: I – as reclamações relativas 
à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e 
a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II – o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III – a 
disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública.” 
376 Art. 37, § 8º, da Constituição Federal: “Art. 37. [...] § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o 
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I – o prazo de duração do contrato; II – os controles e critérios 
de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; III – a remuneração do 
pessoal.” 
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Como dispõe o próprio texto constitucional, a avaliação especial de desempenho constitui 

um dos requisitos para o alcance da estabilidade do servidor público ocupante de cargo 

público de provimento efetivo. Nessa avaliação de desempenho, comissão instituída para 

essa finalidade, verificará se o servidor público cumpriu os fatores de desempenho – 

assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade377 – a 

fim de torná-lo estável.378 

 

A estabilidade consiste em uma garantia constitucional de permanência no serviço público, 

de modo que o servidor público não possa ser afastado, compulsoriamente, senão por 

decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação 

periódica de desempenho ou para o controle de despesa com gasto de pessoal.379 

 

Como se depreende do art. 41, caput, combinado com o seu § 4º, da Constituição Federal, 

além da aprovação em avaliação especial de desempenho, deve o servidor público cumprir 

o requisito temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício para o alcance da estabilidade. 

 

Situação peculiar ocorreu durante determinado tempo, no momento da alteração do texto 

constitucional. Antes da edição da Emenda Constitucional nº 19, datada de 04 de junho de 

1998 e publicada no Diário Oficial da União em 05 de junho de 1998, o servidor público 

deveria cumprir apenas um requisito para o alcance da estabilidade: o prazo de 2 (dois) 

anos de exercício no serviço público. Assim, caso determinado servidor tenha ingressado 

antes de junho de 1998 (no mês de março de 1997, por exemplo), de modo que, na data do 

                                                 
377 Os fatores de desempenho podem variar de acordo com as leis que regulam o regime estatutário dos 
servidores de cada um das Entidades Federativas. Os fatores de desempenho apresentados são extraídos do 
art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990. 
378 Percebe-se, portanto, que a estabilidade é qualificação que é dada ao servidor público (o servidor pode ser 
estável ou não), enquanto que a efetividade é um atributo do cargo, que exige, para o seu provimento, como 
regra, a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, inc. II, 
da Constituição Federal. Dispõe-se “como regra” porque os cargos públicos integrantes de algumas carreiras 
específicas, exigem, como requisito de investidura, o concurso público realizado apenas na modalidade 
provas e títulos, não se admitindo o concurso público somente de provas, a exemplo do que dispõe o art. 132, 
caput, da Constituição Federal.  Revela-se uma atecnia, portanto, denominar determinada pessoa integrante 
dos quadros de pessoal da Administração Pública como “servidor efetivo”. Trata-se ao revés de um servidor 
público, estável ou não, ocupante de cargo público de provimento efetivo. 
379 Hipóteses previstas no art. 41, § 1º, e no art. 169, § 4º, ambos da Constituição Federal. 
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advento da referida emenda constitucional, não tenha completado o prazo de 02 (dois) anos 

de efetivo exercício e, por isso mesmo, ainda não possa ser considerado estável, deverá 

atender qual(is) requisito(s)? 

 

Não cabe aqui discussão acerca de direito adquirido a regime jurídico para que seja 

encontrada uma solução ao questionamento proposto.380 Isso porque a Emenda 

Constitucional nº 19, em seu art. 28, prevê a necessidade de observância de uma cumulação 

de requisitos. Na situação hipotética apresentada, o servidor público será considerado 

estável se atender aos seguintes requisitos: dois anos de efetivo exercício (reflexo da 

redação originária do texto constitucional), além da avaliação especial de desempenho 

(decorrente da alteração feita pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

Vale ressaltar, ainda, que o texto constitucional não se refere ao período de estágio 

probatório, mas ao prazo para o alcance da estabilidade. Tem-se, no entanto, que, por 

razões lógicas relacionadas à aferição dos fatores de desempenho, os prazos de estágio 

probatório e estabilidade devem ser coincidentes, ou seja, três anos. A interpretação é 

coerente, pois, mesmo diante da natureza diversa de cada um dos institutos, servem a um 

objetivo comum. Essa é a orientação atual da Advocacia Geral da União381, do Superior 

Tribunal de Justiça382 e do Supremo Tribunal Federal.383  

 

Ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que alterou a redação do art. 41, 

caput, da Constituição Federal,384 estabelecendo novo requisito temporal para o alcance da 

estabilidade (de dois para três anos) não teve o condão de alterar os dispositivos legais que 

                                                 
380 Até mesmo porque deve ser entendido que não há de se falar em direito adquirido a regime jurídico por 
parte do servidor público, devendo, ao contrário, ser preservada determinada situação jurídica se já 
implementadas as condições para o gozo de determinado direito, por exemplo. 
381 O Parecer AC nº 17, da lavra do Consultor-Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União e 
pelo chefe do Poder Executivo federal, foi publicado no Diário Oficial da União em 16/07/2004, o que o torna 
vinculante para toda a Administração Pública federal. 
382 BRASIL, STJ, MS 12523, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 22/04/2009, Terceira Seção, DJ de 
18/08/2009. 
383 BRASIL, STF, Suspensão de Tutela Antecipada 461, julgamento em 05/08/2010, DJ de 12/08/2010. 
384 A redação originária do art. 41, caput, da Constituição Federal, tinha a seguinte redação: “são estáveis, 
após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em concurso público.” 
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prevêem prazo distinto de duração do estágio probatório, a exemplo do art. 20 da Lei nº 

8.112, de 1990, que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.385 

 

O que se verifica é que os mecanismos de estímulo não são tão claros como os mecanismos 

de sanção. A sanção é menos efetiva que a motivação, afinal de contas, motivando-se o 

servidor público, com política remuneratória diferenciada, qualidade de vida no ambiente 

de trabalho e capacitação constante, pressupõe-se a redução da prática de faltas funcionais 

e, de maneira correlata, todo o aparelho punitivo disciplinar não precisa ser acionado. 

 

Não basta, no entanto, que mecanismos de motivação e desempenho estejam previstos 

abstratamente na norma jurídica. Ao contrário, tais mecanismos precisam ser incentivados, 

fomentados e constantemente atualizados. O que demonstra, por exemplo, a 

despreocupação do Estado é a ausência de legislação regulamentadora da avaliação 

periódica de desempenho, prevista, como apontado, no art. 41, § 1º, inc. III, da Constituição 

Federal.386 

 

O dispositivo constitucional prevê que a avaliação periódica de desempenho necessitará de 

regulamentação por lei complementar para que possa resultar na perda do cargo público 

ocupado por servidor público estável. Entende-se que lei complementar que regulamentará 

a avaliação periódica de desempenho não pode trazer, em seu bojo, normas gerais e 

específicas e ter, ao mesmo tempo, o caráter nacional, de modo que seja aplicada a todas as 

esferas políticas. 

 

Entende-se que a lei complementar deve estabelecer normas gerais, aplicáveis a todas as 

entidades políticas, cabendo a estas, diante das peculiaridades dos seus serviços internos, 

estabelecer normas específicas.387 

 

                                                 
385 Ressalta-se que alteração do prazo de estágio probatório previsto no art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990, de 24 
(vinte e quatro) para 36 (trinta e seis) meses, preconizada pela Medida Provisória nº 341, de 14 de maio de 
2008, não foi mantida quando da sua conversão na Lei nº 11.784, de 23 de setembro de 2008. 
386  
387 Não obstante a posição que é defendida no presente trabalho, vale ressaltar que existe um projeto de lei 
complementar em trâmite no congresso nacional, estabelecendo normas para a avaliação periódica de 
desempenho, aplicáveis a todas as Entidades Federativas. 



 223 

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de instituição de mecanismos de 

ajustamento de conduta no âmbito da Administração Pública, com a formalização de 

termos de ajustamento (ou acertamento) de conduta, a exemplo do que se verifica na Lei nº 

7.347, de 1985, em relação às infrações que ensejam a propositura de uma ação civil 

pública.388 

 

O caráter educativo do termo de ajustamento de conduta permite que o servidor público 

compreenda, em melhor medida, o desajuste que a sua conduta causou na prestação do 

serviço público, o que torna a decisão administrativa mais eficaz, a fim de que a infração 

não seja praticada novamente. 

 

Um exemplo pode ser citado. Supondo que determinado servidor público tenha praticado 

uma conduta prevista como infração na lei que regula o regime funcional dos integrantes 

dos quadros de pessoal de determinada estrutura da Administração Pública. Tal infração, de 

acordo com o estatuto, deve ser punida com suspensão de 30 (trinta) dias. 

 

O ajustamento de conduta, caracterizado como um mecanismo de controle alternativo à 

aplicação de penalidade administrativa, sem que haja a instauração do processo 

administrativo disciplinar, tem fundamento na racionalidade e agilidade, de modo que o 

serviço público regular possa ser restaurado com maior rapidez e eficiência.  

 

Fundamental, no entanto, a fim de que a instauração de processo administrativo disciplinar 

ou a elaboração de termo de ajustamento de conduta não fique à critério do administrador 

público, o que prejudicaria toda construção teórica apresentada ao longo do presente 

trabalho, o que poderia resultar na ocorrência de arbítrios por parte da autoridade 

administrativa, que a delimitação do conteúdo do ajuste e as hipóteses em que a celebração 

do termo é possível estejam previstas expressa e taxativamente em lei. 

 

                                                 
388 Dispõe o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 1985: “Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar: [...] § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial” 
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Assim, atendidos os requisitos estabelecidos em lei, caberá a celebração de termo de 

ajustamento de conduta entre a Administração Pública e o servidor público, não havendo 

qualquer faculdade do administrador público responsável pela apuração da falta disciplinar 

praticada acerca da adoção ou não desse mecanismo de controle disciplinar alternativo. 

 

Outro mecanismo, muito difícil de se encontrar na Administração Pública, mas que 

constitui prática recorrente na iniciativa privada é a instituição de prêmios. A instituição de 

prêmios, a exemplo do custeio de determinado curso ou participação em evento 

científico389, fomenta o servidor público a desenvolver as suas atividades funcionais com a 

produtividade e eficiência que se esperam. 

 

Ressalta-se que a adoção efetiva dos instrumentos acima referidos – avaliações de 

desempenho, termos de ajustamento de conduta e instituição de prêmios – somente será 

efetivada com a participação do servidor público no processo construtivo, a fim de que 

sejam constatados os entraves vividos por eles no dia-a-dia administrativo. Uma 

Administração Pública autoritária e distante do servidor público, que impõe verticalmente 

as normas de conduta não atingirá o objetivo que se espera. 

 

Ninguém melhor do que o próprio servidor público, que vivencia os problemas da prática 

administrativa, para oferecer soluções para a melhoria do serviço público juntamente com a 

Administração Pública. A busca da consensualidade é fundamental para a legitimação do 

processo administrativo. Além disso, a aceitação da decisão administrativa torna-se muito 

mais fácil, quando os participantes são responsáveis pelo estabelecimento das bases nas 

quais se fundamentarão a medida. 

 

E em que consistiria o consenso? A busca do consenso corresponde à existência de 

mecanismos institucionalizados – processos de audição, por exemplo – em que os 

interessados na decisão administrativa participam na formação delas. De acordo com Vasco 

                                                 
389 De fato, por um imperativo constitucional previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a tem o dever 
de promover a capacitação constante de todos os servidores. O exemplo, no entanto, é citado, pois, pelo que 
se verifica na prática administrativa, muitas vezes não há verba suficiente para o custeio de determinados 
cursos a todos os servidores, não obstante o grande quantitativo de interessados. 
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Manoel Pascoal Dias Pereira da Silva, “a participação dos particulares no procedimento 

administrativo é a garantia de uma maior ponderação dos interesses dos envolvidos e de 

uma decisão administrativa mais correcta e eficaz, porque mais facilmente aceita pelos 

destinatários.”390 

 

Assim, com a mudança de postura que revela uma aproximação do servidor público no 

processo decisório, haverá mais uma mudança de paradigma: da sanção ao desempenho. 

Afinal, a Administração Pública não pode fazer o que quer, mas, ao contrário, deve fazer o 

que esperam que ela faça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
390 SILVA, Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira. Em busca do acto administrativo perdido. Lisboa: Almedina, 
1996, p. 107. 
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9. Conclusão 

 

Com as considerações, análises e críticas apresentadas ao longo do presente trabalho, 

pretendeu-se, precipuamente, a releitura de institutos jurídicos à luz dos postulados do 

Estado Constitucional Social e Democrático de Direito. Para tanto, foi necessária a 

mudança de alguns paradigmas, com novas formulações teóricas, a fim de que a atividade 

punitiva disciplinar do Estado seja mais justa e consentânea com as bases de um Direito 

Administrativo contemporâneo. 

 

A vinculação do Estado à Constituição constitui um ganho para a sociedade, permitindo 

que o cidadão tenha direitos em face da Administração Pública, dentre eles, o direito a um 

processo administrativo disciplinar justo. 

 

Diante do que foi exposto, extraem-se as seguintes conclusões: 

 

1. O Estado de Direito constitui ponto de partida para a compreensão e redefinição da 

discricionariedade administrativa, bem como do controle jurisdicional sobre os atos 

administrativos, em especial, as sanções disciplinares. 

 

2. No primeiro momento do Estado Moderno, com a vigência do Estado de Polícia e a 

concentração do poder nas mãos do monarca, como forma de promover a unidade estatal 

inexistente durante a Idade Média, a figura da autoridade predominava na relação com os 

administrados, sem que houvesse uma limitação legal em face da atuação estatal 

 

3. O Estado Absolutista foi superado com o Estado de Direito, cuja característica 

fundamental é a submissão da Administração Pública à lei, que limita o exercício do poder 

e garante as liberdades dos cidadãos. 

 

4. Um dos pilares do Estado de Direito é o princípio da separação de poderes, que impõe a 

desconcentração de poder dentre órgãos distintos, a fim de evitar o abuso no exercício do 

poder político. 
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5. O princípio da separação de poderes, ainda hoje, é utilizado como fundamento para a 

construção e manutenção de uma concepção clássica de discricionariedade administrativa, 

o que resulta na impossibilidade, pelo menos em parte, de seu controle jurisdicional. 

 

6. A expressão atos administrativos tem origem no sistema contencioso administrativo, 

atrelado à idéia de que estaria isento do controle jurisdicional, como forma de resguardar 

uma situação de privilégio para a Administração Pública. 

 

7. O ato administrativo consiste no instrumento de atuação da Administração Pública para o 

exercício de função administrativa e alcance da finalidade pública. Diante do objetivo 

comum entre o ato administrativo e o ato jurídico – ambos visam à produção de efeitos 

jurídicos – tem-se que a natureza jurídica de ato administrativo é a de ato jurídico.  

 

8. A concepção clássica de discricionariedade administrativa está ligada à idéia de que a 

Administração Pública possui poderes em face dos administrados, diante de sua posição 

hierárquica superior. 

  

9. A existência de poderes administrativos servia para a justificação de abusos estatais, a 

partir da construção de um suporte normativo que limitasse os direitos dos indivíduos, 

como se existissem potestades ou prerrogativas pertencentes ao Estado que se encontram à 

margem do ordenamento jurídico. 

 

10. A legitimidade do poder administrativo somente pode ser aceita a partir da existência de 

deveres estatais. O dever jurídico deve ser concebido como limite e controle do poder 

administrativo. 

 

11. A noção de discricionariedade administrativa tem origem no mesmo momento de 

mudança do modelo estatal e tem o seu desenvolvimento originário no contencioso 

administrativo do Conselho de Estado francês, de acordo com a concepção de que o sistema 

de separação de poderes deveria ser interpretado rigidamente. 
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12. Inicialmente, o fundamento para uma atuação discricionária do administrador público 

era a ausência de lei regulando determinada matéria. Assim, nos espaços livres deixados 

pela lei, a Administração Pública atuaria com discricionariedade, a fim de que fossem feitas 

as escolhas administrativas (vinculação negativa à lei). 

 

13. Posteriormente, a doutrina da vinculação negativa da Administração Pública à lei foi 

superada pela doutrina da vinculação positiva à lei. Para esta doutrina, a discricionariedade 

não mais corresponde a uma atuação fora do âmbito jurídico, mas, ao contrário, revela-se 

como escolhas que são feitas pelo administrador público dentro dos limites da lei.  

 

14. Para uma corrente clássica, a discricionariedade corresponde a uma liberdade de 

escolha que tem o administrador público no momento da aplicação da norma, cabendo-lhe a 

escolha do objeto e a valoração dos motivos do ato administrativo, a partir da utilização dos 

critérios de conveniência e oportunidade. 

 

15. A doutrina, na tentativa de acompanhar a evolução da sociedade e adequar o Direito a 

esta nova realidade, tem apresentado novos parâmetros para o controle do ato 

administrativo discricionário. Revelam-se, na verdade, como mecanismos de limitação ou 

redução da discricionariedade do administrador público. 

 

16. A teoria do desvio de finalidade tem por objetivo distinguir um ato discricionário de um 

ato arbitrário, resultante de um abuso de poder, de forma a reduzir a abrangência da teoria 

tradicional dos atos administrativos discricionários. Para esta construção teórica, um ato 

administrativo pode ser considerado incompatível com a ordem jurídica pelo fato da 

atuação do administrador público ter desviado a finalidade pública, importando a sua 

anulação. 

 

17. A teoria dos motivos determinantes dispõe que os motivos exteriorizados, vinculam o 

administrador público na atuação administrativa, determinando a sua conduta no que tange 

às circunstâncias de fato e de direito que justificaram a sua prática. Cumpre a demonstração 
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de existência dos motivos que ensejaram a medida administrativa, sob pena de declaração 

de nulidade do ato administrativo. 

 

18. O princípio da juridicidade impõe que a Administração Pública não cumpra apenas as 

normas prescritas em determinado diploma legislativo. Ao contrário, deve obediência a 

todo o arcabouço normativo existente, em especial à Constituição, que é alçada ao 

epicentro do sistema normativo, de modo a pré-determinar o modo de atuação da 

Administração Pública. Determina-se que esta cumpra o Direito, com a prevalência do seu 

principal ideal, a justiça. 

 

19. O princípio da moralidade, por sua vez, determina que a Administração Pública atue de 

acordo com os padrões éticos de conduta, devendo ser honesta na sua relação com os 

particulares (âmbito externo) e com os agentes públicos (âmbito interno), assegurando a 

estabilidade das relações jurídicas e evitando que os direitos dos cidadãos sejam 

minimizados. Não se afigura suficiente que o administrador público esteja adstrito apenas 

ao princípio da legalidade, devendo a sua atuação, além disso, estar pautada em padrões 

morais, o que revela um agir honesto no trato da coisa pública. 

 

20. No âmbito do exercício de uma competência discricionária, a proporcionalidade e a 

razoabilidade constituem limites na atuação do administrador público, de modo que, além 

de cumprir a norma de competência e visar o alcance do interesse público, deve obedecer 

critérios aceitáveis do ponto de vista racional, de modo que seja evitado o excesso na 

atuação da Administração Pública. 

 

21. A redução da discricionariedade, com a preservação do núcleo de discricionariedade, 

corresponde à idéia de restringir a atividade discricionária do administrador público a 

núcleos reduzidos, de modo que apenas essas zonas de atividade da Administração Pública, 

consideradas discricionárias, permaneçam imunes ao controle judicial. 
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22. A discricionariedade técnica também se caracteriza como uma delimitação do conceito 

de discricionariedade administrativa, pois, de acordo com esta teoria, a escolha do 

administrador público, estará, por vezes, limitada a critérios técnicos estabelecidos em lei. 

23. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados revela um limite da atuação 

discricionária do administrador público, cabendo ao Poder Judiciário conferir se a 

Administração Pública manteve-se nos limites de aplicação da norma jurídica. 

 

24. Os institutos que reduzem o conceito de discricionariedade administrativa, ampliando a 

incidência do controle jurisdicional (ampliação horizontal de controle) não se afiguram 

suficientes, pois ainda mantém atrelada à idéia de liberdade do administrador público. 

 

25. O cenário político, econômico e social logo após a Segunda Guerra Mundial, reflete 

uma grande modificação, ensejando a formação de um novo modelo de organização 

política denominado Estado Constitucional Social e Democrático de Direito. 

 

26. Surge, assim, o neoconstitucionalismo, como proposta de um novo modelo teórico que 

visa à compreensão do Estado de Direito Constitucional, responsável por representar um 

processo de transformação que o ordenamento jurídico passa a ser impregnado por normas 

constitucionais.  

 

27. Em síntese, o neoconstitucionalismo apresenta as seguintes características: 

constitucionalização do Direito, relevância da jurisdição constitucional, reconhecimento da 

normatividade dos princípios, ampliação da fundamentalidade dos direitos e reaproximação 

entre o Direito e a moral. 

 

28. De acordo com os postulados do neoconstitucionalismo, o princípio da separação de 

poderes passa por um redimensionamento, restando superada a idéia de que o juiz deve 

reproduzir, mecanicamente a lei. Ao contrário, há o fortalecimento do Poder Judiciário, a 

fim de que seja reconhecido um direito fundamental à efetivação da Constituição. 
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29. A invasão da Constituição em todos os ramos do Direito e, em especial, do Direito 

Administrativo, impõe uma revisão de institutos clássicos da disciplina, com a modificação 

de concepção e de interpretações acerca de tais postulados, a partir de uma conexão com a 

realidade na qual se encontram inseridos, dentre eles, a discricionariedade administrativa. 

30. Com o processo de constitucionalização do Direito, o Direito Administrativo ganha 

novas bases, passando a ser concebido não mais como instrumento para a manutenção do 

poder estatal, mas, ao contrário, como Direito defensivo do cidadão. Assim, a formação de 

um Direito Administrativo contemporâneo, ou neoadmistrativismo, que tem por objetivo 

atuar como instrumento de provocação para a modificação do papel do Estado, 

modificando a realidade posta e efetivando direitos fundamentais. 

 

31. De acordo com o neoadministrativismo, o controle jurisdicional sobre os atos 

administrativos, constitui um direito fundamental do administrado na sua relação com a 

Administração Pública, pois, a partir dele, outros direitos fundamentais podem ser 

efetivados. 

 

32. O regime disciplinar compreende um conjunto de atos sistematizados que permitem a 

apuração da responsabilidade funcional do agente público pela Administração Pública, o 

que permite a prática, em alguns casos, da sanção administrativa correspondente. A 

imposição da sanção disciplinar deve observar, dentre outros princípios, o devido processo 

legal, a tipicidade, a culpabilidade e a presunção de inocência. 

 

33. A sanção disciplinar não dota do caráter retributivo ou preventivo próprio das sanções 

penais, devendo ser aplicada apenas com o intuito de reorganizar o serviço público. 

 

34. A prática do processo administrativo disciplinar revela alguns problemas, dentre eles: 

cláusulas sancionatórias abertas; estrutura equivocada do processo administrativo 

disciplinar (a Administração Pública, ao mesmo tempo, instaura, processa e julga); falta de 

qualificação técnica dos membros de uma comissão processante; inexistência de mandato 

fixo dos membros das comissões processantes, a condução do processo administrativo 

disciplinar não ocorre de maneira eqüidistante dos fatos; inexistência de órgão fiscal; 
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35. A predeterminação das infrações e sanções, o que enseja um imperativo lógico de 

correspondência entre uma e outra, resulta em uma atividade automática por parte da 

autoridade julgadora, excluindo-se qualquer margem de liberdade no momento da aplicação 

concreta da sanção disciplinar. Há, sim, em sentido contrário, uma atividade de apreciação 

regrada, vinculada, a fim de que a conduta concreta seja adequada àquela prevista, em 

abstrato, na norma jurídica. 

 

36. A decisão administrativa recairá, indubitavelmente, sobre uma solução que seja, ao 

mesmo tempo, adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, sem que subsista 

uma valoração distinta do caso concreto a depender da comissão processante ou da 

autoridade julgadora. 

 

37. Propõe-se que a atuação da Administração Pública, em se tratando de aplicação da 

sanção disciplinar, justamente por considerar que existe uma relação automática lógica 

entre falta e sanção, deve ser encarada sob uma perspectiva de vinculação administrativa – 

o que afasta a natureza política ou discricionária do ato administrativo disciplinar. Não há 

espaço para uma atuação meritória por parte da comissão disciplinar, o que resultaria no 

exercício de um controle restrito a aspectos meramente formais pelo Poder Judiciário. 

 

38. A atividade punitiva por si só, com a aplicação da sanção disciplinar dissociada de uma 

atividade de fomento do desempenho pela Administração Pública, torna-se inócua. Assim, 

alguns mecanismos devem ser adotados para que a atuação administrativa se afigure 

proporcional em sentido estrito (bônus > ônus), a fim de que a restauração do serviço 

público seja alcançada de forma mais eficiente. 

 

39. Assim, a implementação de mecanismos para controle de desempenho, a celebração de 

termos de ajustamento de conduta, a instituição de prêmios e a gestão participativa no 

processo decisório contribuem para uma mudança de paradigma na Administração Pública: 

da sanção ao desempenho. 
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