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RESUMO 

 

 

O presente trabalho investiga a possibilidade de reconhecer a política pública como 
forma de manifestação da função administrativa, no âmbito do Direito Administrativo, 
e a conseqüente aplicabilidade do regime jurídico administrativo ao ciclo de gestão 
de políticas públicas, à luz da Constituição Federal de 1988. Num país caracterizado 
pela diversidade e pelo pleno desenvolvimento econômico e social, o tema das 
políticas públicas merece destaque num contexto social que, cada vez mais, confere 
legitimidade ao Estado realizador de finalidades coletivas e, portanto, necessita 
aperfeiçoar a ordenação estratégica para o exercício de suas múltiplas funções. Da 
interpretação sistemática da Constituição é possível extrair o conjunto de normas 
que regulam as políticas públicas no âmbito da Administração Pública Federal, 
orientado para a realização dos objetivos do Estado brasileiro. Nosso objetivo é 
analisar, sob a ótica do direito positivo, mediante uma justificação principiológica, a 
relação entre os conceitos de política pública e de função administrativa, 
considerada salutar para a concepção de uma boa administração pública, que zele 
pela efetivação dos direitos fundamentais e que contemple nos mecanismos de 
gestão a justificação das escolhas públicas. Dessa análise, percebe-se a 
correspondência direta entre os elementos do conceito de política pública e aqueles 
da função administrativa, explicitando que os dois conceitos convergem para uma 
relação de gênero (função administrativa) e espécie (política pública). Daí a 
importância do reconhecimento da política pública no âmbito do Direito 
Administrativo e a necessidade de estabelecer uma metodologia de verificação da 
correspondência legal da política pública ao regime jurídico administrativo, por meio 
de sua aplicabilidade às etapas do ciclo de gestão de políticas públicas, propiciando 
o aperfeiçoamento dos instrumentos da ação governamental e, portanto, a 
efetivação dos direitos da população. 
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ABSTRACT 

 

 

The present master thesis aims to investigate the possibility of recognizing public 
policies as a manifestation of the administrative function within Administrative Law 
and, consequently, the applicability of the administrative judicial regime concerning 
the administration cycle of those public policies, regarding the Brazilian Federal 
Constitution (1988). Considering that Brazil is characterized by a socioeconomic 
diversity and development, the issue of public policies deserves to be better 
discussed and understood within the social context that attributes continuous 
legitimacy to the State, which is responsible for implementing social policies, and 
therefore, needs to improve the strategic organization of its multiple functions. From a 
systematic interpretation of the Federal Constitution it is possible to extract a group of 
norms that regulates public policies in the sphere of the Federal Public 
Administration, which is oriented for fulfilling the goals of the Brazilian State. The aim 
of this thesis is to analyze, through a principiological perspective concerning the 
positive law, the relationship between the concepts of public policy and administrative 
function. This relationship is considered to be healthy for the public administration 
once it is concerned and compromised with the protection and promotion of 
fundamental rights. Furthermore, it must enhance specific mechanisms of 
administration that justify the public choices. Given this analysis, one can understand 
the direct correspondence between the elements of the concept of public policies and 
those elements of the administrative function. Both concepts converge for giving birth 
to a relationship of group – administrative function – and subgroup – public policy. 
Therefore it is important to recognize public policies as part of the Administrative 
Law. It is also urgent to recognize the need to establish a methodology of 
investigation about the legal correspondence between public policies and the judicial 
administrative regime, through its applicability regarding the different phasis of the 
administration cycle of public policies, which enables the improvement of the 
instruments of governmental action and, therefore, the fulfillment of the fundamental 
rights.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta deste estudo é investigar a possibilidade de reconhecer a política 

pública como forma de manifestação da função administrativa, no âmbito do Direito 

Administrativo, e a conseqüente aplicabilidade do regime jurídico administrativo ao 

ciclo de gestão de políticas públicas da Administração Pública Federal brasileira, à 

luz da Constituição Federal de 1988.  

Este tema alcança relevância peculiar em face do modelo de Estado 

brasileiro: tendo em vista os desafios atuais para o desenvolvimento do Direito 

Administrativo no âmbito da gestão pública brasileira, que denotam cada vez mais a 

importância dos debates relacionados ao papel do Estado na efetivação dos direitos 

fundamentais e ao aperfeiçoamento dos instrumentos de ação do Poder Público, 

especialmente diante do perfil do ordenamento jurídico pátrio, que apresenta um 

universo principiológico extremamente amplo, fundado no princípio da dignidade 

humana, mas que, na prática, carece de efetiva concretização. 

Num país caracterizado pela diversidade e pelo pleno desenvolvimento 

econômico e social, merece destaque o tema das políticas públicas num contexto 

social que, cada vez mais, confere legitimidade ao Estado realizador de finalidades 

coletivas e, portanto, necessita aperfeiçoar a ordenação estratégica para o exercício 

de suas múltiplas funções.   

Em nosso ordenamento jurídico o exercício da função administrativa é 

indispensável à realização do interesse público, de forma a garantir os interesses 

dos cidadãos e a consolidação do Estado Democrático e Social de Direito.  

A doutrina tradicionalmente reconhece entre as formas de manifestação da 

função administrativa as vias técnico-jurídicas de ação administrativa, como os atos 

administrativos e outros atos da Administração Pública que não são atos 

administrativos; os fatos administrativos; os contratos administrativos e outros 

contratos, não administrativos, mas que são celebrados pela Administração; os 

regulamentos e os procedimentos administrativos. Assim como as atividades 



 

 

desempenhadas no exercício da administração pública, como o poder de polícia; 

fomento das atividades privadas de interesse coletivo; intervenção em atos e fatos 

da vida particular para lhes conferir certeza e segurança jurídicas; 

instrumentalização através de recursos humanos e materiais; e serviço público.  

No entanto, as políticas públicas – caracterizadas no ciclo de gestão de 

políticas públicas pelo processo de formulação, implementação, monitoramento, 

avaliação e revisão de programas governamentais –, não são reconhecidas 

explicitamente pela doutrina como forma de manifestação da função administrativa. 

Disso decorre que, na gestão pública, o ciclo de gestão de políticas públicas, em seu 

processo decisório, não explicita a vinculação direta ao regime jurídico administrativo 

– princípios e regras regentes da função administrativa pelos princípios superiores 

estatuídos na Constituição Federal. 

Essa distância entre institutos que apresentam uma correlação finalística 

pode ser vista como uma das causas das fragilidades encontradas na atuação 

concreta do Poder Executivo, acarretando prejuízos para a concretização do 

ordenamento constitucional brasileiro e para a solução dos problemas de nossa 

realidade.   

O presente trabalho científico tenta identificar a forma de exteriorização, 

reconhecível pelo sistema jurídico, que assume uma política pública. Investigar a 

relação entre os conceitos de política pública e de função administrativa é, pois, 

salutar para a concepção de uma boa administração pública, que zele pela 

efetivação dos direitos fundamentais, que contemple nos mecanismos de gestão a 

justificação das escolhas públicas, tendo em vista a consecução do interesse 

público, com a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. E também 

revela a possibilidade de aperfeiçoar o controle da administração pública e elucidar 

avanços na gestão pública brasileira, assim como contribuir para a ciência jurídica.  

Com isso, considerado que no cenário acadêmico nacional é crescente o 

estudo sobre o tema das políticas públicas, podemos cooperar para a construção de 

uma função pública mais qualificada que, a partir da realidade, atenda aos 

interesses dos cidadãos como fator essencial para a consolidação de um Estado 

democrático voltado à promoção da igualdade e da justiça social e à efetivação dos 

direitos humanos.  



 

 

No desenvolvimento do trabalho, ao passar pela análise do conceito de 

política pública no Direito Administrativo a partir de sua relação com a função 

administrativa, serão abordadas as seguintes hipóteses:  

a) A política pública, compreendida no âmbito do ciclo de gestão de políticas 

públicas no Brasil como atividade ínsita ao Poder Executivo, pode ser concebida 

juridicamente como uma das formas de manifestação da função administrativa? e 

b) Qual a conseqüência do reconhecimento da “política pública” como forma 

de manifestação da função administrativa para o Direito Administrativo?  

Para isso, no primeiro capítulo, intitulado “O Estado contemporâneo e a 

gestão de políticas públicas”, abordamos a transformação do papel do Estado e os 

desafios atuais da atuação estatal para a garantia dos direitos humanos. Em 

seguida, ao passar pelo princípio da separação dos “poderes” e as funções estatais, 

trataremos sobre o papel do Estado contemporâneo e a garantia dos direitos 

humanos, que demandam uma atuação proativa na efetivação dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

No segundo capítulo, intitulado “O Direito Administrativo, a função 

administrativa e o regime jurídico administrativo”, apresentamos as bases de 

sustentação do objeto de estudo, com olhar para o Direito Administrativo em 

evolução e sua relação com a gestão pública, com análise do seu elemento nuclear, 

a função administrativa do Estado.  

Ao final, o terceiro capítulo, chamado “Política pública como forma de 

manifestação da função administrativa”, trata do conceito de política pública, 

diferenciando-a da lei, do ato administrativo e do ato jurisdicional e aborda sua 

utilidade para o Direito Administrativo.  

A partir disso, analisamos a relação entre o conceito de política pública e o 

conceito de função administrativa, estabelecendo os pontos de semelhanças e de 

diferenças, a conexão entre os dois objetos de estudo para, ao final, traçar um 

paralelo entre o regime jurídico administrativo e o ciclo de gestão de políticas 

públicas da Administração Pública Federal.   



 

 

Do resultado alcançado, como tema aberto à discussão, em estudo 

subseqüente pode ser pertinente analisar sua repercussão em outros institutos 

jurídicos, tais como no conceito de vinculação e de discricionariedade, no controle da 

administração pública, assim como propor medidas para o aperfeiçoamento do 

modelo de gestão pública brasileira.  
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1. O ESTADO CONTEMPORÂNEO E A GESTÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

 

1.1 A transformação do papel do Estado e os desafios atuais da 

atuação estatal para a garantia dos direitos humanos  

 

 1.1.1 O Estado contemporâneo e o modelo brasileiro  
 

O estudo da definição e do modelo contemporâneo de Estado, com a 

abordagem dos desafios atuais do Direito Administrativo no âmbito da gestão pública 

para a efetivação dos direitos fundamentais se revela imprescindível para o 

desenvolvimento deste trabalho. A partir de sua análise permite-se passar pelas 

funções estatais para chegar ao seu objeto central: a averiguação da possibilidade 

de reconhecer, no Direito Administrativo, a política pública como uma das formas de 

manifestação da função administrativa, a fim de garantir a realização do interesse 

público, por meio da atuação da Administração Pública.  

Hans KELSEN conceitua Estado como “uma corporação, isto é, uma 

comunidade que é constituída por uma ordem normativa que institui órgãos 

funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho (...)”.1 “Significa o centro 

unificador de direitos e deveres organizado por normas jurídicas.” 2-3 

                                                           

1
 Apud SUNDFELD, Carlos Ari, Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 66.  

2
 Ibidem. 

3
 Discorrendo sobre o Estado como pessoa jurídica, Oswaldo Aranha Bandeira de MELLO aduz que: 

“Esta qualidade de ser centro de atribuições e operações e esta capacidade de direitos e obrigações 
são atributos dos seres chamados pessoas. Analogicamente, considera-se, portanto, o Estado como 
tal. Mas, ele não pode ser identificado com as pessoas físicas. Daí distinguir-se pela denominação de 
pessoa moral, na ordem social, e pessoa jurídica, na ordem do direito, ou, ‘tout court’, de pessoa 
coletiva” (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios Gerais de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro: Forense, 1974, v. 2, p. 66). 
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Nesse conceito o Estado é tido como uma corporação ‘constituída’ por uma 

ordem normativa, o que, para Carlos Ari SUNDFELD4, significa ser uma pessoa 

jurídica ‘organizada’ por normas jurídicas. Isso é indiscutível. Mas, além de ser 

constituído e organizado por uma ordem normativa, pode-se dizer que o Estado é, 

também, ‘regido’ por ela. É, portanto, pessoa jurídica constituída, organizada e 

regida por uma ordem normativa. Aí está a idéia de Estado Constitucional ou de 

Direito, que surge como modelo contemporâneo de Estado, em contraposição ao 

superado Estado-Polícia.  

  

Convém recordar que o Estado de Direito é a consagração jurídica de um projeto político. 
Nele se estratifica o objetivo de garantir o cidadão contra intemperanças do Poder Público, 
mediante prévia subordinação do Poder e de seus exercentes a um quadro normativo geral e 
abstrato cuja função precípua é conformar ‘efetivamente’ a conduta estatal a certos 
parâmetros antecipadamente estabelecidos como forma de defesa dos indivíduos. (...) 
Demais disso, o Estado de Direito traz consigo, fundando este projeto de contenção do 
Poder, a tese que lhe é imanente: a da soberania popular. Ou seja, esta concreta realização 
histórica de Estado nega a justificação do Poder pelo Poder ou por algum direito divino, 
proclamando, pelo contrário, como consta das Constituições modernas, que todo o Poder 
emana do povo e em seu nome é exercido.

5
  

  

A partir da concepção de Estado de Direito como um postulado, um 

pressuposto teórico do direito público, vale replicar o ensinamento do professor 

Afonso Rodrigues QUEIRÓ:  

 

“Para nós, como conceito desse tipo de Estado, vale o de Stahl: ‘o Estado deve ser Estado de 
Direito (...) deve assegurar inviolavelmente e perfeitamente determinar os confins e limites de 
sua atividade e as esferas de liberdade dos seus cidadãos na forma do Direito’. O Estado de 
Direito é, para Stahl, de certo modo, um conceito formal, e é nesta medida que na ciência do 
direito público deve ser acolhido. Todas as funções do Estado – e a administrativa ‘in specie’ 
– se devem realizar na forma do Direito e as normas do Direito são o quadro da atividade do 
próprio Estado.” 

6
 

 

                                                           

4
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 66.  

5
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Grandes Temas de Direito Administrativo, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2009. pp. 151-152. 

6
 Apud SUNDFELD, Carlos Ari, Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 42. 
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É, portanto, um Estado “finalístico” e suscetível de controle, tendo em vista 

que ele não é um fim em si mesmo, mas o meio para a satisfação dos interesses da 

coletividade, devendo a atuação estatal ser limitada à forma prescrita pelo direito e 

direcionada exclusivamente aos fins previamente exigidos e legitimados pelo 

sistema jurídico. Além das garantias dos cidadãos “contra o próprio estado”, 

resquício do Estado-Polícia, vê-se que o Estado de Direito cada vez mais se reveste 

do papel ativo de “realizador” da garantia dos direitos fundamentais. Augustín 

GORDILLO preceitua que: 

 

A diferença básica entre a concepção clássica do liberalismo é a do Bem-Estar e que, 
enquanto naquela se trata tão-somente de colocar barreiras ao Estado, esquecendo-se de 
fixar-lhe também obrigações positivas, aqui, sem deixar de manter as barreiras, se lhe 
agregam finalidades e tarefas às quais antes não se sentia obrigado. A identidade básica 
entre Estado de Direito e Estado de Bem-Estar, por sua vez, reside em que o segundo toma e 
mantém do primeiro o respeito aos direitos individuais e é sobre esta base que constrói seus 
próprios princípios.

7
  

 

Nesse sentido, paralelamente ao conceito de Estado há o seu rebatimento na 

evolução do ordenamento jurídico. De acordo com Norberto BOBBIO, “a função do 

Direito não é mais só protetora-repressiva, mas também, e sempre com maior 

freqüência, promocional”,8 o que demanda do poder público atuação proativa por 

meio das políticas públicas no atendimento às necessidades da comunidade.  

 

Hoje em dia, uma análise funcional do Direito que pretenda levar em conta as mutações 
ocorridas nessa ‘”técnica específica da organização social”, que é o Direito, tem de integrar o 
estudo da tradicional função protetora-repressiva do Direito com aquela de sua função 
promocional. Em minha opinião, esta integração é necessária caso se queira elaborar um 
modelo teórico representativo do Direito como sistema coercitivo. Trata-se de passar da 
concepção do Direito como forma de controle social para a concepção do direito como forma 
de controle e de direção social.

9
  

 

                                                           

7
 GORDILLO, Agustín. Princípios gerais de direito público, trad. Marco Aurélio Grecco, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1977, p. 74.  

8
 BOBBIO, Norberto. Direito e Poder, trad. Nilson Moulin, São Paulo, Editora UNESP, 2008, p. 119.  

9
 Ibidem.  
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Assim, quanto ao modelo brasileiro, pode-se afirmar que se trata de um 

Estado de Direito, mas devidamente qualificado. A República Federativa do Brasil, 

segundo a tipologia adotada pelo legislador constituinte, se constitui num Estado 

Democrático e Social de Direito.  

Como explica Carlos Ari SUNDFELD, em sua obra sobre os “Fundamentos de 

Direito Público”: 

 

Assim sendo, para definir juridicamente o Estado brasileiro de hoje – não só ele: a maioria 
dos Estados civilizados – basta construir a noção de Estado Social e Democrático de Direito, 
agregando-se aos elementos ainda há pouco indicados a imposição, ao Estado, do dever de 
atingir objetivos sociais, e a atribuição, aos indivíduos, do correlato direito de exigi-lo. Os 
elementos do conceito de Estado Social e Democrático de Direito serão, portanto: a) criado e 
regulado por uma Constituição; b) os agentes públicos fundamentais são eleitos e renovados 
periodicamente pelo povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres; c) o poder 
político é exercido, em parte diretamente pelo povo, em parte por órgãos estatais 
independentes e harmônicos, que controlam uns aos outros; d) a lei produzida pelo 
Legislativo é necessariamente observada pelos demais Poderes; e) os cidadãos, sendo 
titulares de direitos, inclusive políticos e sociais, podem opô-los ao próprio Estado; f) o Estado 
tem o dever de atuar positivamente para gerar desenvolvimento e justiça social. 

Em termos sintéticos, o Estado Social e Democrático de Direito é a soma e o entrelaçamento 
de: constitucionalismo, república, participação popular direta, separação de Poderes, 
legalidade, direitos (individuais, políticos e sociais), desenvolvimento e justiça social.

10
  

 

É o que se constata da interpretação dos artigos 1o e 3o da Constituição 

Federal:  

 

Art. 1
o
. da CF: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

 Art. 3
o
. da CF: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - 
erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.  

 
                                                           

10
 SUNDFELD, Carlos Ari. Op. cit., pp. 56-57.  
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Assim, pois, o Estado brasileiro é Estado de Direito pela prescrição do caput 

do artigo 1o; é democrático, pela disposição legal do parágrafo único do artigo 1o; e 

social, pela previsão dos fundamentos e objetivos do Estado, nos incisos do artigo 1o 

e no artigo 3o da Constituição Federal. 

A despeito da previsão constitucional, no contexto da transformação do papel 

do Estado, essa caracterização do Estado brasileiro como realizador de finalidades 

coletivas acaba sendo alvo de certa relativização, de discutível constitucionalidade, a 

exemplo da reforma administrativa implementada pela Emenda Constitucional n˚ 

19/98 que, transvestida como avanço para a adoção do denominado modelo 

gerencial, apresentou elementos típicos para um Estado neoliberal. Com reflexos na 

atualidade causados pelo desmantelamento da estrutura administrativa de Estado, a 

adoção de medidas contrárias ao típico caráter prestacional de serviços sociais, que 

visam garantir os direitos fundamentais, afetou diretamente o papel do Estado no 

tocante ao desenvolvimento de políticas públicas.  

 

Com a Reforma do Estado, criaram-se duas áreas distintas de atuação para o Poder Público: 
de um lado, a Administração Pública centralizada, que formula e planeja as políticas públicas; 
de outro, os órgãos reguladores (as “agências”), que regulam e fiscalizam a prestação dos 
serviços públicos. Isto contraria o próprio fundamento das políticas públicas, que é a 
necessidade de concretização de direitos por meio de prestações positivas do Estado, ou 
seja, por meio dos serviços públicos. Política pública e serviço público estão interligados, não 
podem ser separados, sob pena de esvaziarmos o seu significado.

11
  

 

A Constituição Federal de 1988, marco do movimento político-social pela 

redemocratização do país, não permite qualquer relativização dessa natureza, ao 

prever entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e o princípio da 

dignidade da pessoa humana como linhas mestras para a realização dos objetivos 

fundamentais a serem perseguidos pela nação: a) a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; b) a garantia do desenvolvimento nacional; c) a erradicação da 

pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; e d) a 

                                                           

11
 BERCOVICI, Gilberto. “Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 

Estado”, in Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico (org. BUCCI, Maria Paula Dallari). 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 151.   
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promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.  

Às conquistas históricas, de natureza jurídica, previstas constitucionalmente 

pelo legislador constituinte originário, conforme previsto nos artigos 1º e 3º, da 

Constituição Federal, aplica-se o princípio da proibição do retrocesso social, sendo, 

pois, insuscetível de emenda constitucional qualquer reforma administrativa que 

almeje desfigurar o caráter prestacional do Estado, dada sua repercussão nos 

direitos e garantias individuais.12-13  

Esses objetivos denotam a razão de ser e vinculam a organização do Estado 

brasileiro, caracterizando-o inegavelmente como Estado Social e Democrático de 

Direito, Estado garantidor dos direitos humanos – direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

A partir disso – como um “quadro da atividade do próprio Estado”, no dizer de 

STAHL – deve se configurar a organização político-institucional do Estado: o 

desenho das organizações e o seu funcionamento, levando em conta o princípio 

democrático da soberania popular e a finalidade última da atuação estatal, a 

realização do interesse público, ou seja, a satisfação dos interesses da coletividade.   

 

                                                           

12
 Art. 60, § 4º, CF: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 

forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos 
Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. 

13
 De acordo com CANOTILHO: "O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se 

assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas 

(‘lei de segurança social’, ‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar-

se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de 

outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática de uma ‘anulação’, 

‘revogação’, ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do 

legislador e inerente auto-reversibilidade têm como o núcleo essencial já realizado" (in CANOTILHO, 
J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª ed., 1999, p. 327, Coimbra, 
Almedina).  
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 1.1.2 O princípio da separação dos “poderes” e as funções estatais 
 

Vimos que a divisão de “poderes” estatais é um dos pressupostos para o 

reconhecimento de um Estado de Direito, na medida em que se traduz como um 

meio capaz de garantir o respeito à Constituição e aos direitos individuais por parte 

do Estado, ou seja, possibilita a contenção do “poder pelo poder”. Em nosso sistema 

jurídico ela vem prevista no artigo 2o da Constituição Federal.14 

Sobre a formulação da teoria da tripartição dos poderes Clèmerson Merlin 

CLÈVE afirma que:  

 

A teorização do poder (notadamente o político, bem como de seu exercício) não constitui 
exclusividade do período moderno. A formulação acabada da teoria da separação dos 
poderes, esta sim constitui obra historicamente datada. O Estado Moderno deve a 
Montesquieu a elaboração da teoria, que, depois, foi encampada pela experiência de não 
poucas sociedades políticas, inclusive a brasileira. De tal modo foi aceita a formulação de 
Montesquieu que deu origem a um mito: o mito da separação, decorrente do apego 
dogmático dos juristas a uma técnica de contenção do poder nascida num período 
determinado, e mais do que isso, para fazer face a questões desafiantes de um contexto 
determinado. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos, “mérito essencial da teoria de Montesquieu não reside (...) na 
identificação abstrata dessas formas de atuar do Estado”. Outros pensadores, antes dele, já 
tinham chegado até aí. “Montesquieu, entretanto, foi aquele que, por primeiro, de forma 

translúcida, afirmou que a tais funções devem corresponder órgãos distintos e autônomos. 

Em outras palavras, para Montesquieu, à divisão funcional deve corresponder a uma divisão 

orgânica. Os órgãos que dispõem de forma genérica e abstrata, que legislam, enfim, não 
podem, segundo ele, ser os mesmos que executam, assim como nenhum desses pode ser 
encarregado de decidir as controvérsias. Há de existir um órgão (usualmente denominado 
poder) incumbido do desempenho de cada uma dessas funções, da mesma forma que entre 
eles não poderá ocorrer qualquer vínculo de subordinação. Um não deve receber ordens do 
outro, mas cingir-se ao exercício da função que lhe empresta o nome.”

15
 (grifo nosso)  

 

                                                           

14
 Art.2

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

Executivo e o Judiciário.”  

15
 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2

a
 ed., São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000. p. 24.   
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Analisando a teoria apresentada, percebe-se a impropriedade da utilização da 

expressão “separação dos poderes”. Na verdade, quer-se referir à “separação das 

funções estatais” entre “órgãos distintos e autônomos”.    

Daí porque não se pode confundir a distinção de funções estatais com 

separação de poderes, consoante José Afonso da SILVA: 

 

A distinção de funções constitui especialização de tarefas governamentais à vista de sua 
natureza, sem considerar os órgãos que a exercem; quer dizer que existe sempre distinção 
de funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada uma delas, quer estejam 
concentradas num órgão apenas. A divisão de poderes consiste em confiar cada uma das 
funções governamentais (legislativa, executiva

16
 e jurisdicional) a órgãos diferentes, que 

tomam os nomes das respectivas funções, menos o Judiciário (órgão ou poder Legislativo, 
órgão ou poder Executivo e órgão ou poder Judiciário). Se as funções forem concentradas 
por um órgão apenas, tem-se concentração de poderes.

17
 

 

Neste passo, cabe anotar que “esse modelo de divisão das funções estatais, 

acima citado, não deve ser visto de forma estanque, como o era no Estado liberal. 

Isso porque tal modelo apresentou-se, pela rigidez de sua sistematização, como de 

impossível aplicação prática, de modo que hodiernamente, como se pode comprovar 

pelos mais diversos textos constitucionais, cada órgão desempenharia uma atividade 

típica, podendo – quando possível – realizar as outras (dos demais órgãos) 

secundariamente”.18 É o chamado sistema de cooperação entre os poderes, que 

surgiu com o Estado Social de Direito, como forma de proteção aos direitos 

individuais, ou seja, para controlar a atuação estatal.   

                                                           

16
 O autor, ao tratar da função executiva a divide em função de governo e função administrativa: “A 

função executiva resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se 
limita à simples execução das leis, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela entram 
todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que 
a função executiva se distingue em função de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de 
decisão, e função administrativa, com suas três missões básicas: intervenção, fomento e serviço 
público”. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20

a
 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2001. p. 110). 

17
 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20

a
 ed., São Paulo: Malheiros, 2001. 

p. 112. 

18
 FERREIRA, Daniel, “A função administrativa e seu regime jurídico”, em Cadernos de Direito da 

Faculdade de Direito de Curitiba, Curitiba, v.6, p.11, 1999, pp. 12-13. 
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À moderna concepção da teoria da divisão de poderes encontra-se intrínseca 

o sistema de freios e contrapesos (checks and balances) – que preconiza o controle 

recíproco entre os poderes como forma de preservação do Estado de Direito. “É um 

mecanismo por força do qual atribuindo-se a uns, embora restritamente, funções que 

em tese corresponderiam a outros,19 pretende-se promover um equilíbrio melhor 

articulado entre os chamados “poderes”, isto é, entre os órgãos do Poder, pois na 

verdade, o Poder é uno.”20   

É desta forma que o Estado, através dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário21 – que exercem as funções estatais, exteriorizadas pela emanação dos 

atos estatais legislativos, administrativos e jurisdicionais – apresenta todo seu 

aparelhamento para realizar os objetivos previstos constitucionalmente. 

Para tratar sobre as funções do Estado, antes, cumpre esclarecer que função 

estatal não se confunde com finalidade estatal.22 Muitas vezes a doutrina utiliza as 

duas expressões como se fosse a mesma coisa. Clèmerson Merlin CLÈVE, a partir 

dessa constatação, leciona: 

 

Não se pode reduzir a carga de significação do continente função ao conteúdo do significante 
fim. As funções do Estado não se confundem com os fins do Estado. Conforme Celso Bastos, 

                                                           

19
 São as chamadas funções atípicas.    

20
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25

a
 ed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008. p. 32.  

21
 “Esta trilogia não reflete uma verdade, uma essência, algo inexorável proveniente da natureza das 

coisas. É pura e simplesmente uma construção política invulgarmente notável e muito bem sucedida, 
pois recebeu amplíssima consagração jurídica. Foi composta em vista de um claro propósito 
ideológico do Barão de Montesquieu, pensador ilustre que deu forma explícita à idéia da tripartição. A 
saber: impedir a concentração de poderes para preservar a liberdade dos homens contra abusos e 
tiranias dos governantes. (...) Dentro desta construção ideológica, que ganhou enorme e proveitosa 
aceitação, é fundamental dividir-se o exercício destas aludidas funções entre diferentes órgãos. Sem 
embargo, nos vários Direitos Constitucionais positivos – e assim também no brasileiro – sua 
distribuição não se processa de maneira a preservar com rigidez absoluta a exclusividade de cada 
órgão no desempenho da função que lhe confere o nome. Esta solução normativa resultaria, ao 
menos inicialmente, do explícito propósito de estabelecer os chamados ‘freios e contrapesos’” 
(Ibidem, p. 31).  

22
 Marcelo CAETANO, em seu estudo sobre os fins do Estado, elenca como finalidades inerentes à 

própria idéia de formação do Estado a segurança, a justiça e o bem-estar coletivo. Estes fins, 
segundo o autor, são permanentes, mas o entendimento dado e o relevo atribuído a cada um deles 
variam e se amoldam conforme a concepção e estrutura de cada Estado. (CAETANO, Marcelo. 
Direito Constitucional. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 1. p. 181-182). 
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“estes últimos definem os objetivos encampados pelo Poder Público e em cuja 
implementação ele vai se empenhar. A todo instante o Estado pode redefinir seus fins em 
vista do atingimento de outros objetivos tidos por prioritários, seguindo um critério 
eminentemente político. Já as funções são como que moldes jurídicos dentro dos quais 
deverão ser cumpridas as finalidades estatais. Elas são relativamente fixas e destinadas a 
vigorar em todo e qualquer Estado, independentemente dos objetivos que persigam”.

23
 

   

Vê-se, portanto, que é através do exercício das funções estatais que se 

pretende alcançar as finalidades estatais, ou seja, as funções são os meios 

utilizados para alcançar os fins almejados. 

Renato ALESSI conceitua função estatal como sendo “o exercício do poder 

estatal enquanto objeto de um dever jurídico voltado às finalidades do interesse 

coletivo”.24 Assim, o Estado, mediante o exercício das atividades de seus órgãos (os 

Poderes), encontra-se subjugado ao dever de buscar, no interesse da coletividade, o 

atendimento do bem comum.25 Esta é a função estatal. Seu desempenho se dá 

através da subdivisão nas tradicionalmente denominadas funções legislativa, 

administrativa e jurisdicional. Cada uma delas se destina ao atingimento de uma 

finalidade específica, em busca dos fins maiores do Estado, conforme se verá 

brevemente a seguir.26
 

 

 

 

                                                           

23
 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cit., p. 28.   

24
 ALESSI, Renato, apud FERREIRA, Daniel. Op. cit., p. 18.  

25
 Bem comum entendido como a finalidade do Estado em sentido amplo, que deve ser perseguida de 

acordo com os fundamentos e objetivos preconizados pela Constituição Federal.  

26
 Daí o porquê ter observado Jayme Martins de OLIVEIRA NETO – em sua dissertação de mestrado 

sobre o controle da administração pública e a administração da justiça – que: “O Estado qualifica 
determinados fins e estabelece meios para concretizá-los. Essa é sua razão de ser. Estabelece os 
fins e regula uma relação de deveres-poderes para alcançá-los. Emerge, nesse contexto, a idéia de 
função enquanto conjunto de deveres-poderes conferidos a determinados órgãos do Estado e 
destinados a alcançar as finalidades previstas no ordenamento jurídico. (...) A relação entre deveres e 
poderes identifica-se por um conjunto de princípios que forma uma unidade jurídica. O que dá 
unidade a cada um desses conjuntos, a cada função, é a finalidade que lhes é própria. Cada órgão foi 
criado para realizar uma função específica, ou seja, para cumprir uma dada finalidade” (OLIVEIRA 
NETO, Jayme Martins de. Controle da Administração Pública: A administração da justiça. São Paulo. 
2001. Dissertação de Mestrado, PUC/SP. pp.37-38). 
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1.1.2.3 Função legislativa 

 

Função legislativa, segundo Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, “é a 

função que o Estado, e somente ele, exerce por via de normas gerais, normalmente 

abstratas, que inovam inicialmente na ordem jurídica, isto é, que se fundam direta e 

indiretamente na Constituição.”27 

Traduzindo o conceito tem-se que: somente o Estado é constitucionalmente 

legitimado para criar leis, atividade incumbida predominantemente ao Poder 

Legislativo, pois, de forma atípica, os Poderes Executivo e Judiciário têm 

competência para editar normas gerais e abstratas como, por exemplo, a edição de 

medidas provisórias e dos regimentos internos dos tribunais, respectivamente; em 

regra a atividade legislativa cria normas gerais e abstratas porque, 

excepcionalmente, cria normas de efeitos concretos, destinadas a pessoa 

determinada, como por exemplo uma lei que determine a desapropriação de um 

imóvel; e, por fim, é função infraconstitucional, ou seja, decorre direta ou 

indiretamente da Constituição Federal, diferentemente da função administrativa, que 

é, via de regra, infralegal.  

 

1.1.2.2 Função jurisdicional 
 

“Função jurisdicional é a função que o Estado, e somente ele, exerce por via 

de decisões que resolvem controvérsias com força de ‘coisa julgada’, atributo este 

que corresponde à decisão proferida em última instância pelo Judiciário e que é 

predicado desfrutado por qualquer sentença ou acórdão contra o qual não tenha 

havido tempestivo recurso.” 28 

É a atividade de “dizer o direito”, com caráter de definitividade, 

preferencialmente na solução de conflitos, incumbida ao Poder Judiciário, consoante 

o disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que prevê o princípio da 

                                                           

27
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 36.   

28
 Ibidem. 
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unicidade da jurisdição em nosso ordenamento jurídico.29 De forma atípica, é 

exercida pelos Poderes Legislativo e Executivo, por exemplo, no julgamento dos 

processos administrativos disciplinares ou, para o primeiro, o julgamento das 

Comissões Parlamentares de Inquérito. 

 

1.1.2.3 Função administrativa 
 

“Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, 

exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema 

constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante 

comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos 

todos a controle de legalidade pelo Poder Judiciário.”30 

Do conceito extrai-se que: é atividade desempenhada pelo Estado ou por 

quem atue em seu nome; é exercida num regime onde há relação de subordinação 

entre os órgãos, até como uma forma de privilegiar seu controle; é, em regra, 

desempenhada de acordo com a autorização ou exigência expressa em lei, pois tem 

como alicerce o princípio da legalidade; e se sujeita ao controle de legitimidade pelo 

Poder Judiciário, com o objetivo de verificar se a atuação administrativa encontra-se 

de acordo com a finalidade prevista em lei.  

Por fim, cabe ressaltar a existência de uma quarta função estatal, a função 

política ou de governo, através da qual se realizam atos que não se enquadram em 

nenhuma das três funções estatais acima citadas.  

 

                                                           

29
 Também chamado de princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou ainda, princípio da 

ubiquidade. 

30
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 36. 
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1.1.2.4 Função política ou de governo  
 

Segundo os ensinamentos de Otto MAYER, “se entiende hoy por gobierno la 

alta dirección, el impulso que parte del centro para hacer marchar los asuntos en el 

sentido de una buena política y del interés general.”31 São as decisões 

eminentemente políticas, de caráter infraconstitucional.32  

A função política é, pois, desempenhada mediante comportamentos 

infraconstitucionais e tem por objetivo determinar os caminhos a serem perseguidos 

pelo Estado para a satisfação de suas finalidades. É suscetível de controle 

jurisdicional justamente para verificar se a atuação política se encontra de acordo 

com os fundamentos e objetivos preconizados pela Constituição Federal. 

Segundo Jean RIVERO:  

 

É mais difícil estabelecer a separação entre Governo e Administração. Apercebemo-nos sem 
dúvida de uma diferença: governar é tomar decisões essenciais que empenham o futuro 
nacional: uma declaração de guerra, um plano econômico. A Administração, por seu lado, é 
uma tarefa quotidiana que desce até aos actos mais humildes: o giro do carteiro, o gesto do 
sinaleiro que regula o trânsito. Só que é muito difícil demarcar a fronteira entre os dois 
domínios: a nomeação de um alto funcionário terá um alcance governamental, se indica uma 

                                                           

31
 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. 2ª ed., Buenos Aires: Depalma, 1982. p. 5. 

32
 “É inegável que no Estado se praticam atos que são anteriores às formas jurídicas ou 

independentes delas. Quando um povo proclama a sua independência e organiza um poder 
soberano, cria a própria fonte do Direito positivo por meio de atos que, para buscarem algum 
fundamento jurídico, só no Direito natural poderiam alicerçar-se: o novo Estado começa por exercer a 
função política e é esta que o leva a elaborar e decretar uma Constituição. Puramente política é a 
atividade desenvolvida pelos órgãos do Estado nas negociações internacionais e nas relações 
diplomáticas para a defesa dos interesses nacionais e celebração de tratados. (...) enfim, nos 
momentos críticos, de revolução ou de necessidade pública, é ainda a função política que toma o 
passo sobre o Direito para impor soluções de emergência, mesmo contrárias às leis vigentes. O 
princípio fundamental da função política é o ‘interesse geral’. A característica do seu exercício é a 
liberdade de opção entre várias soluções possíveis. Quem governa, opta. Ao traçar certa orientação 
ou ao adotar certo plano, escolhe uns caminhos e rejeita outros. Assim, a função política poderá ser 
definida como a atividade dos órgãos do Estado cujo objeto direto e imediato é a conservação da 
sociedade política e a definição e prossecução do interesse do interesse geral mediante a livre 
escolha dos rumos ou das soluções consideradas preferíveis.” (CAETANO, Marcelo. Op. cit., p. 187). 
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mudança política, ou um significado puramente administrativo. A distinção não tem, pois, 
alcance jurídico, contrariamente às acima estudadas.

33
  

 

Diferenciando a função política da função administrativa Diogo Freitas do 

AMARAL afirma:  

 

A política, enquanto actividade pública do Estado, tem um fim específico: definir o interesse 
geral da coletividade. A administração pública existe para prosseguir outro objetivo: realizar 
em termos concretos o interesse geral definido pela política. O objecto da política são as 
grandes opções que o país enfrenta ao traçar os rumos do seu destino colectivo. O da 
administração pública é a satisfação regular e contínua das necessidades colectivas de 
segurança, cultura e bem-estar econômico e social. A política tem uma natureza criadora, 
cabendo-lhe em cada momento inovar em tudo quanto seja fundamental para a conservação 
e o desenvolvimento da comunidade nacional. A administração pública tem pelo contrário 
natureza executiva, consistindo sobretudo em pôr em prática as orientações tomadas em 
nível político.

34
 

 

De maneira sucinta, analisando as funções estatais em seu conjunto, é 

correto asseverar que a doutrina não aborda explicitamente a função planejadora do 

Estado, o desenvolvimento de políticas públicas não encontra-se devidamente 

caracterizado no marco tradicional de divisão das funções estatais. Daí, conforme 

ensina o Professor Fábio Konder COMPARATO, de acordo com o modelo de 

organização do Estado, impõe-se discutir uma reorganização da atividade estatal:   

 

Mas é, obviamente, com o Estado Social de direito que a reorganização da atividade estatal, 
em função de finalidades coletivas, torna-se indispensável. A atribuição prioritária dos 
Poderes Públicos torna-se, nesse Estado, a progressiva constituição de condições básicas 
para o alcance da igualdade social entre todos os grupos, classes e regiões do país. O 
Estado Social é, pois, aquela espécie de Estado Dirigente em que os Poderes Públicos não 
se contentam em produzir leis ou normas gerais, mas guiam efetivamente a coletividade para 
o alcance de metas predeterminadas. A História dá-nos vários exemplos de Estados 
Dirigentes de cunho mercantilista, industrialista ou belicista. Pode-se mesmo dizer que, em 
todo o curso da História moderna, o Estado Liberal ocupa um período muito limitado de 
tempo, e que as tentativas de sua restauração, no momento presente, são fadadas ao 
insucesso. 

Seja como for, a passagem da nomocracia liberal ao Estado telocrático contemporâneo 
tornou indispensável um reexame da classificação tradicional dos Poderes estatais. 
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 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra, Almedina, 1981, p. 16. 

34
 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1992. v.1. p. 45.   
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Classicamente, ela se funda na supremacia incontestável da lei sobre todas as demais 
manifestações da atividade estatal. Por isso mesmo, no modelo constitucional clássico, o 
Poder Supremo é sempre o Legislativo, ao qual compete, em sua qualidade de representante 
por excelência do povo, a tarefa solene de dar expressão legal à soberania popular. Aos 
demais Poderes – o Executivo propriamente dito, na parte administrativa, e o Judiciário, em 
caso de conflito de interesses – cabe a mera execução das normas legais, sem nenhuma 
iniciativa ou impulso próprio. O constitucionalismo liberal consagrou em cheio esse paradigma 
de Estado Legislativo. 

Quando, porém, a legitimidade do Estado passa a fundar-se, não na expressão legislativa da 
soberania popular, mas na realização de finalidades coletivas, a serem alcançadas 
programadamente, o critério classificatório das funções e, portanto, dos Poderes estatais só 
pode ser o das políticas públicas ou programas de ação governamental. E aí, à falta de uma 
conseqüente reorganização constitucional de Poderes, a qual dê preeminência à função 
planejadora, que ordena estrategicamente as múltiplas atividades estatais, é ao Governo, 
impropriamente chamado agora Poder Executivo, que incumbe o papel hegemônico.

35
(grifo 

nosso) 

 

De todo o exposto, nota-se as funções estatais, consideradas em seu 

conjunto, têm uma só razão de ser, qual seja, a consecução das finalidades do 

Estado, o que fortalece a idéia inicial de que as funções estatais são os meios 

utilizados para alcançar os fins constitucionalmente almejados. Vislumbra-se, 

portanto, uma relação necessária entre os fins do Estado e as funções que ele 

desempenha, no sentido de que “a legitimação de todos os atos do Estado depende 

de sua adequação às finalidades”.36 Com isso, conclui-se que os fins do Estado, 

previstos constitucionalmente, servem como limites ao exercício das atividades 

estatais.  

No que se refere às políticas públicas, tratado adiante, ao diferenciá-las da lei, 

do ato administrativo e do ato jurisdicional, resultantes do exercício das atividades 

estatais, vê-se que o seu desenvolvimento, no âmbito do ciclo de gestão de políticas 

públicas, é concebido a partir do seu caráter político, jurídico e gerencial 

(administrativo).   

Vê-se, portanto, que é através do exercício das funções estatais que se 

pretende alcançar as finalidades estatais, ou seja, as funções são os meios 
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 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, 

Brasília: Revista de Informação Legislativa, 1998, p. 44. 

36
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., pp. 102-107.  
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utilizados para alcançar os fins almejados. Para os objetivos deste estudo, interessa-

nos tratar mais especificamente da função administrativa, que está diretamente 

relacionada ao ciclo de gestão de políticas públicas – que compreende o processo 

de formulação, implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas 

governamentais. Antes, contudo, vale abordar pormenorizadamente o conteúdo 

finalístico da atuação estatal.  

  

1.2 O papel do Estado contemporâneo e a garantia dos direitos 

humanos: o caráter proativo na efetivação dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais 

 

O período pós Segunda Guerra Mundial foi um momento de eclosão do 

reforço de preocupação com os direitos humanos, quando a comunidade 

internacional  procurou, nos dizeres de Hannah Arendt, “parar para pensar” e, a 

partir daí, concluir que era necessário garantir ao ser humano “o direito a ter 

direitos”.  

Os países ricos e pobres, dando seguimento à Carta das Nações Unidas de 

1945, firmaram o marco legal universal do processo de construção histórica dos 

direitos humanos. Com as características da universalidade, interdependência e 

indivisibilidade, o documento de 30 artigos é iniciado a partir da idéia central de que 

todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.37 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é introduzida no cenário 

internacional em 1948, com o reconhecimento do princípio da dignidade humana 

como fundamento dos Direitos Humanos. Como ressalta o ilustre Professor Fábio 

Konder COMPARATO, a “compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e 
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos: Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade. 



30 

 

de seus direitos, no curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor física 

e do sofrimento moral”.38  

Assim, desde as tragédias gregas até o suplício do genocídio na Segunda 

Guerra, são a vergonha, o remorso e a perda do orgulho que motivaram os homens 

à solidariedade e à fraternidade, em um movimento de coesão. Norberto BOBBIO 

lembra que a Declaração Universal dos Direitos do Homem colocou as premissas 

para a concretização deste novo Direito, antevisto por KANT, pela transformação 

dos indivíduos singulares em sujeitos jurídicos do Direito Internacional, 

transformando esse direito não apenas o direito de todas as gentes, mas o direito de 

todos os indivíduos. 39  

Nesse sentido, antecedido pelo jusnaturalismo e pelo positivismo, o 

universalismo dos direitos humanos, como fundamento consensual dos Estados, se 

revelou pela Declaração Universal, com a afirmação universal e positiva dos direitos: 

os destinatários de seus princípios não são cidadãos de um Estado particular mas 

todas as pessoas, todos os seres humanos, que deverão ser efetivamente 

protegidos, até mesmo contra o próprio Estado que, por ação comissiva ou omissiva, 

tenha eventualmente violado seus direitos.   

Deste momento em diante passa-se a falar no surgimento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e de um movimento de internacionalização dos 

direitos humanos, com a aprovação pela comunidade global da Carta Internacional 

dos Direitos Humanos, composta pela Carta das Nações Unidas (1945), pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem – DUDH (1948), pelos Pactos 

Internacionais dos Direitos Civis e Políticos – PIDCP, e pelos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais – PIDESC (ambos de 1966).40  
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 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 4ª ed., São Paulo. 

Saraiva, 2005, p. 37.  

39
 “É fato hoje inquestionável que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro 

de 1948, colocou as premissas para transformar também os indivíduos singulares, e não mais apenas 
os Estados, em sujeitos jurídicos do direito internacional, tendo assim, por conseguinte, iniciado a 
passagem para uma nova fase do direito internacional, a que torna esse direito não apenas o direito 
de todas as gentes, mas o direito de todos os indivíduos.” (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 147). 

40
 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2008.   
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No plano interno, a Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 

1988, completou a reconstrução democrática iniciada em 1985, quando teve fim uma 

ditadura militar que, ao longo de duas décadas, violou deliberadamente os direitos 

humanos.  

A nova Carta representou o reencontro do país com a democracia e 

proclama, já em seus primeiros artigos, que o Brasil rege suas relações 

internacionais pelo princípio da prevalência dos Direitos Humanos, reconhecendo, 

como já visto, os direitos e liberdades fundamentais como pilares do Estado 

Democrático de Direito, anunciando em seu primeiro artigo como fundamentos da 

nossa República Federativa a cidadania e a dignidade da pessoa humana.  

Um dos principais avanços do texto constitucional, do ponto de vista político e 

jurídico, é a inclusão de um longo rol de direitos fundamentais e o reconhecimento 

da diversidade dos segmentos populacionais que convivem no território brasileiro e 

conferem a identidade da nossa nação.  

Assim como a Declaração Universal, o artigo 5º da Constituição brasileira 

introduz o rol de direitos e garantias fundamentais elucidando o primado da 

igualdade: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.  

Conquanto sejam inegáveis os avanços registrados a partir da Constituição 

Federal de 1988, a igualdade material ainda se mostra um ideal a ser perseguido, 

um grande desafio cotidiano, pois ainda convivemos com a desigualdade e com a 

persistência de graves violações de direitos humanos – o que explicita a constante 

necessidade da luta pela garantia dos direitos humanos, exigindo-se, ainda, muitas 

outras iniciativas e mudanças, por meio de uma atuação mais proativa no âmbito das 

instituições públicas – englobando o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o 

Ministério Público – e também na esfera da vida social para atingir o desejável 

estágio de universalização e consolidação democrática, visando o desenvolvimento.  

A desigualdade é uma característica histórica da conformação sócio-

econômica brasileira, responsável por processos de marginalização e de exclusão 

social. O Brasil, ao longo de sua história, convive com grandes disparidades sociais, 
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econômicas e culturais, verificadas de forma regional e sub-regional, que tiveram 

origem no processo exploratório de ocupação territorial brasileira e não foram 

erradicadas até a atualidade, situação que coloca como desafio permanente a 

intensificação da ação estatal, com o aperfeiçoamento da ação governamental no 

âmbito da gestão pública, visando a erradicação da miséria, a redução da 

desigualdade social e o desenvolvimento do país.  

De acordo com o mais recente Relatório de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010), o Brasil ocupa hoje o 

73º lugar no índice de desenvolvimento humano (IDH). Apesar de ter ascendido à 

categoria de países com IDH mais elevado e ter reduzido a pobreza, o país ainda 

pode ser considerado um dos mais desiguais do mundo. Uma pequena parcela da 

população detém a maior parte da renda nacional. A concentração de renda também 

reúne nas mãos de poucos o poder econômico e político.  

As desigualdades existentes em razão do território, tanto no meio rural – 

marcado pela concentração fundiária, como no meio urbano – em razão da 

existência de grandes periferias sem acesso a serviços públicos de qualidade, fazem 

com que cada espaço territorial determine o nível de acesso a direitos que uma 

pessoa pode ter.  

Nesse sentido, cada vez mais o caminho de evolução e transformação do 

Estado brasileiro, de acordo com os objetivos fundamentais do país previstos pela 

Constituição Federal – que dita em seu preâmbulo ser “destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos” –, passa necessariamente pelo papel do 

Estado em promover a inclusão social.  

Promover a inclusão social pressupõe a existência da exclusão social, ou 

seja, a necessidade de o Estado desenvolver mecanismos para incluir as pessoas 

que estão excluídas, seres humanos que, de alguma forma e por algum motivo, não 

estão tendo, num determinado contexto, seus direitos fundamentais garantidos pela 

ordem vigente, do ponto de vista jurídico, político, social e econômico, ou seja, estão 

à margem da ordem vigente, em situação de “desamparo” pelo Estado.  
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Neste passo, vale fazer referência às lições de Zygmunt BAUMAN, em sua 

obra “Vidas Desperdiçadas”,41 onde o autor aponta a diferença entre “exclusão da 

ordem jurídica” (exclusão de direito) e “exclusão a partir da ordem jurídica” (exclusão 

de fato), em face dos problemas sociais decorrentes do histórico modelo de 

modernização e da globalização, que traz consigo o inevitável processo de criação, 

produção e eliminação dos “refugos humanos”. Um modelo de desenvolvimento que 

acata a existência de “indivíduos invisíveis” e que coloca em pauta a pobreza, a 

desigualdade, a fome e a violência como situações criadas à margem do sistema.  

Assim, tendo como fundamento o princípio da dignidade humana, a 

concretização dos direitos humanos como direitos de todos pode ser compreendida 

a partir do princípio da igualdade, reconhecendo, respeitando e valorizando a 

diversidade, as diferenças, e combatendo a discriminação.   

É pelo processo de efetivação do princípio da igualdade – em seu sentido 

formal e material42 – que o Estado deve atuar para promover a inclusão social e 

diminuir os fatores de exclusão social.  Nesse sentido, a inclusão social se dá com a 

garantia de direitos, no processo de concretização dos direitos humanos civis, 

políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, e compreende a proteção, 

promoção, defesa e reparação de direitos, tendo como atores o Estado, o indivíduo 

e a sociedade.43   
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justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo critério sócio-econômico); e c) a igualdade 
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orientada pelos critérios de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios)”, em 
Igualdade, Diferença e Direitos Humanos: Perspectivas Global e Regional, p.4.  
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é difícil perceber que a supremacia, tão cara à Revolução Francesa, tem sua raiz no princípio da 
igualdade. Há supremacia da lei porque resulta da formulação da vontade geral, através dos seus 
representantes, e porque a lei propõe-se a ser geral e abstrata, precisamente para que todos os 
homens sejam tratados sem casuísmos, embargando-se, dessarte, perseguições e favoritismos”. 
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008. p. 49.) 
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Considerando o princípio da universalidade dos direitos humanos todas as 

pessoas são sujeitos de direitos e, portanto, devem ter seus direitos garantidos, com 

tratamento igual para os iguais e tratamento desigual para os desiguais, na medida 

da desigualdade, conforme indica o postulado aristotélico. Como leciona o professor 

BOAVENTURA: “temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e 

de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.44 

Em determinada sociedade, de acordo com seu contexto histórico, parcela da 

população se encontra em situação de exclusão social, por diversos fatores que 

caracterizam algum tipo de “vulnerabilidade” – públicos vulneráveis (mulheres, 

idosos, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, negros, indígenas, 

quilombolas) ou situações de vulnerabilidade (pobreza, violência, fome, situação de 

rua, drogadição).  

A “vulnerabilidade” denota o campo da exclusão social, que caracteriza 

potencial violação ao princípio da isonomia e reclama a atenção do Estado, que atua 

por meio do desenvolvimento da ação governamental visando a inclusão social, a 

fim de diminuir as desigualdades que não encontram amparo no regime jurídico 

constitucional, assim como da sociedade, notadamente no que se refere à não 

discriminação.    

De acordo com o ilustre mestre Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 

Há ofensa ao preceito constitucional da isonomia quando: 

I - A norma singulariza atual e definitivamente um destinatário determinado, ao invés de 
abranger uma categoria de pessoas, ou uma pessoa futura e indeterminada. 

II – A norma adota como critério discriminador, para fins de diferenciação de regimes, 
elemento não residente nos fatos, situações ou pessoas por tal modo desequiparadas. É o 
que ocorre quando pretende tomar o fator “tempo” – que não descansa no objeto – como 
critério diferencial. 
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 SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da 
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III – A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção a fator de discrímen adotado 
que, entretanto, não guarda relação de pertinência lógica com a disparidade de regimes 
outorgados. 

IV – A norma supõe relação de pertinência lógica existente em abstrato, mas o discrímen 
estabelecido conduz a efeitos contrapostos ou de qualquer modo dissonantes dos interesses 
prestigiados constitucionalmente. 

V – A interpretação da norma extrai dela distinções, discrímens, desequiparações que não 
foram professadamente assumidos por ela de modo claro, ainda que por via implícita.

45
  

 

Neste contexto, a vulnerabilidade ocorre de fato e deve ser reconhecida pelo 

Estado, por meio das instituições responsáveis pelo exercício das funções estatais, 

no âmbito de suas competências, de acordo com o pacto federativo e com os 

mecanismos de participação social.  

A partir do reconhecimento de situação de exclusão social o Estado tem o 

dever de desencadear o processo democrático para resolver o problema, apontando 

concretamente como se dará mudança da realidade para (re)estabelecer a 

igualdade. Isso pode ocorrer na esfera legislativa, na esfera político-administrativa – 

pela formulação, implementação, monitoramento, avaliação e revisão de políticas 

públicas – e na esfera jurisdicional, valendo citar as instâncias nacionais, regionais e 

internacionais de proteção dos direitos humanos.  

Essas situações constituem óbice ao desenvolvimento equitativo brasileiro e 

demandam políticas públicas que mirem o avanço da nação a partir de uma 

concepção ampla de desenvolvimento para sua superação, atendendo ao imperativo 

de promover os direitos humanos em bases universais, assim como pela adoção de 

iniciativas que atendam as demandas dos segmentos tradicionalmente afetados pela 

exclusão – tais como os negros, os índios, os quilombolas, a população LGBT, as 

mulheres e as pessoas com deficiência – respeitando sua especificidade, 

reconhecendo e valorizando a diversidade, as diferenças, e combatendo toda forma 

de discriminação, conforme preconizado em nosso ordenamento jurídico. 

Dessa forma, considerando o “desenvolvimento como processo econômico, 

social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar 
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de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, 

livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí 

resultantes”;46 e tendo em vista que “o direito ao desenvolvimento é um direito 

humano inalienável e que a igualdade de oportunidade para o desenvolvimento é 

uma prerrogativa tanto das nações quanto dos indivíduos que compõem as 

nações”,47 pode-se afirmar que por meio da atuação conjunta do Estado, do 

indivíduo e da sociedade – em âmbito global, regional e nacional –, tendo claro o 

contorno das atribuições e a assunção das respectivas responsabilidades, 

notadamente pelas instituições públicas, nos três níveis de governo, é que se torna 

possível promover a inclusão social e superar as desigualdades, avançando no 

processo histórico de concretização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, com a efetivação do princípio da igualdade – em seu sentido 

formal e material – e com o fortalecimento da democracia.   

As políticas públicas devem ser implementadas cada vez mais como políticas 

de Estado – e não de governo –, permanentes, articuladas e integradas, respeitando 

as diversidades locais e regionais – com suas dimensões territoriais e diferenças 

culturais e de condições naturais –, a fim de atender às especificidades das 

demandas da população e enfrentar os problemas da nossa realidade.  

Devido à nossa histórica dívida social, num primeiro momento essas ações 

podem – e devem – assumir como prioridade corrigir as mazelas decorrentes dessa 

dívida histórica e promover o resgate das situações que atentam contra a dignidade 

humana, em caráter emergencial – como no caso das ações de combate à fome e à 

miséria – tal como pela reparação de direitos – como no caso das indenizações aos 

familiares de mortos e desaparecidos políticos e do direito à memória e à verdade, e 

às pessoas atingidas pela hanseníase, discriminadas e segregadas do convívio 

social nas ex-colônias ao longo da história.  

Contudo, devem se articular na perspectiva estrutural de fortalecer um Estado 

federado que seja capaz de proteger, defender e promover os direitos humanos de 
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 Declaração do Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução 41/128 da Assembléia Geral 

da ONU, em 04 de dezembro de 1986, e ratificada pelo Brasil.   

47
 Ibidem.   
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forma democrática, com participação e controle social, por meio da mobilização, 

cooperação e integração nacional.  

Vale lembrar o alerta de Norberto BOBBIO sobre a distância que separa a 

declaração e o mundo real que nos cerca. Num texto de 1968, ele já observava que 

o problema de nosso tempo, com relação aos Direitos Humanos, não era mais 

fundamentá-los, e sim protegê-los. Em outras palavras, como garanti-los, impedindo 

que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.  

A construção de uma sociedade mais justa, mais igual e solidária, e o alcance 

do pleno desenvolvimento nacional somente se concretizam com a erradicação da 

pobreza, da marginalização, com a superação das desigualdades sociais e regionais 

e com a garantia dos Direitos Humanos, quando todos os membros de uma 

sociedade podem realizar plenamente suas capacidades e aspirações, a partir de 

um patamar igual de direitos e oportunidades. 
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2. O DIREITO ADMINISTRATIVO, A FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E O 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO  

 

 

Considerando a evolução histórica e a transformação do Estado, e vista a 

dimensão do conteúdo finalístico do papel do Estado e sua relação direta com o 

exercício das funções estatais, passa-se, portanto, a uma concepção de Estado 

cada vez mais ativo, exigindo-se cada vez mais o aperfeiçoamento dos mecanismos 

institucionais que devem servir de aparato para o bom funcionamento da 

Administração Pública brasileira para a garantia dos direitos fundamentais.  

Conforme ensina Gilberto BERCOVICI, “com o advento do chamado Estado 

Social, governar passou a não ser mais a gerência de fatos conjunturais, mas 

também, e sobretudo, o planejamento do futuro, com o estabelecimento de políticas 

de médio e longo prazo. Tornou-se corrente afirmar que, com o Estado Social, o 

government by policies vai além do mero government by law do liberalismo”.48  

Isso coloca para discussão, como desafio para o desenvolvimento do Direito 

Administrativo na atualidade, sua relação com a gestão pública, no que se refere ao 

exercício da função administrativa e ao ciclo de gestão de políticas públicas. Por 

meio da análise científica no âmbito desta disciplina jurídica pode-se contribuir para 

o conhecimento e para o desenvolvimento de instrumentos para o aperfeiçoamento 

da atuação do Poder Público, em consonância com as necessidades da população e 

com os anseios da nação.  

 

2.1 O Direito Administrativo  

 

Como toda disciplina em evolução, é sempre prazeroso resgatar as suas 

características e os avanços da sua história a partir de escritos, tais como as lições 
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do mestre Ruy CIRNE LIMA, a fim de vislumbrar seu dinamismo histórico e os 

desafios colocados na atualidade:49  

 

Produz o princípio de utilidade pública a formação do Direito Administrativo, como qualquer 
acidente do terreno pode causar a formação de um cômoro nas praias do mar. É suficiente 
que uma saliência mínima enrugue o chão liso. Sobre ela, batidas pelo vento, logo as areias 
se acumulam e já o acúmulo das primeiras suplanta a saliência primitiva para fazer-lhe as 
vezes e deter e acumular as novas areias que o vento tange.  

Tal é, com efeito, o processo de formação de todo direito especial. Forma-se o Direito 
Comercial do acúmulo de regras de direito privado sobre a saliência da idéia do lucro. Logo é 
suplantada, contudo, a saliência primitiva pelas primeiras disposições acumuladas, relativas à 
mediação econômica, no desempenho da qual a idéia do lucro, de início mais frequentemente 
vinha a concretizar-se (J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 
Rio de Janeiro, 1930, t. I, n

o
 291, pp. 470 e ss.). Forma-se o Direito Administrativo do 

acúmulo de regras de Direito sobre o princípio da utilidade pública. Logo, porém, é 
suplantado o princípio básico pelas normas jurídicas que já sobre ele se amontoam, relativas 
ao Estado, em cuja atividade encontra a utilidade pública, por excelência, o veículo de sua 
realização.

50
   

 

Já apontando para o caráter ativo da Administração Pública, mais adiante, 

CIRNE LIMA ensina que:  

 

Direito Administrativo, no sentido literal da palavra, quer dizer Direito relativo à Administração. 
O Direito supõe relações que devam ser reguladas e pessoas que se encontram umas diante 
das outras, sendo necessário estabelecer uma linha de separação entre o que elas podem 
fazer. As relações de que se cogita no Direito Administrativo são aquelas indicadas pela 
noção de administração.  

E a Administração será sempre a atividade desenvolvida pelo Estado (Otto Mayer, Le Droit 

Administratif Allemand, Paris, 1903, t. I, § 2, p. 15). Pode-se dizer que não se penetra no 
Direito Administrativo senão através do Direito Público. Pública é a atividade de 
Administração. Públicas são as pessoas que a exercem. Pública é a mesma disciplina jurídica 
que as regula. Diante do Estado administrador se encontram os destinatários de sua 
atividade, os habitantes de um território, cidadãos ou não, que fatalmente terão que se 
relacionar com o Poder Público. Como diz Otto Mayer, das duas pessoas entre as quais o 

                                                           

49
 Vale anotar que, por fugir ao escopo da discussão, não se pretende discorrer sobre a evolução 

histórica do Direito Administrativo, mas apenas contextualizar o seu caráter dinâmico, na mesma 
perspectiva da preocupação apresentada por MEDAUAR, no prefácio de sua obra “O Direito 
Administrativo em evolução”, ao afirmar que “permeia, ainda, o trabalho, a preocupação de 
questionar; questionar para evoluir, questionar como convite ao acurado reconhecimento do terreno 
do Direito Administrativo e como convite à busca de sua contínua atualização”. (MEDAUAR, Odete. O 

direito administrativo em evolução. São Paulo: RT, 1992).    

50
 CIRNE LIMA, Ruy. Princípios de Direito Administrativo. 7

a
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Direito Administrativo deve traçar suas linhas, uma é dada de antemão: é o Estado (Op. cit., t. 
I. § 2, p. 15).

51
 

 

O doutrinador português Jean RIVERO nos ensina que “O direito 

Administrativo surge-nos imediatamente como ramo do direito público que rege a 

Administração. Mas esta fórmula aproximativa deve ser precisada; para isso é 

indispensável definir a Administração (§ 1º), e analisar as relações entre a 

Administração e o direito (§ 2º).”52  Pode-se dizer que o avanço nessas concepções 

apresenta a atualização do estudo da disciplina. 

De forma sintética, BANDEIRA DE MELLO, apresenta este ramo do Direito 

Público tendo como elemento nuclear a função administrativa do Estado: “O Direito 

Administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem 

como pessoas e órgãos que a exercem”. 53-54    

A evolução do Direito Administrativo, como assinala Marçal JUSTEN FILHO, 

“retrata a lenta e inevitável transição do autoritarismo para a democracia”,55 

seguindo, como apontado linhas atrás, o caminho de transformação do Estado e das 

instituições democráticas. Isso nos mostra a existência de um campo aberto para 

produção científica, diante da imperiosa “necessidade de revisão do direito 

administrativo, que ainda está entranhado de concepções não democráticas, 

provenientes do passado”. 56  
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a
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p. 31.  

52
 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra, Almedina, 1981, p. 13. Após discorrer sobre a 
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54
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esta rama del derecho ES ‘el ejercicio de la función administrativa’.” (GORDILLO, Agustín. Tratado de 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 14.  
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Nesse sentido, retomando conceito já apresentado, vale frisar que:  

 

O Estado Democrático de Direito caracteriza-se não apenas pela supremacia da Constituição, 
pela incidência do princípio da legalidade e pela universalidade da jurisdição, mas pelo 
respeito aos direitos fundamentais e pela supremacia da soberania popular. Também envolve 
o compromisso com a realização da dignidade dos indivíduos, inclusive por meio de uma 
atuação ativa e interventiva

 
.
57

 

  

Ressaltando a parte final, pela concepção adotada, é valioso atrelar ao objeto 

elementar do Direito Administrativo – o exercício da função administrativa –, o seu 

elemento finalístico – a realização da dignidade dos indivíduos58– e razão de ser do 

Estado contemporâneo.  

Em consonância com o conceito formulado por JUSTEN FILHO: “O direito 

administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam as 

atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e a 

organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas 

de seu desempenho”.59 

    

A transformação concreta da realidade social e sua adequação ao modelo constitucional 
dependem primordialmente do desenvolvimento de atividades administrativas efetivas. O 
enfoque constitucionalizante preconizado consiste em submeter à interpretação jurídica de 
todas as instituições do direito administrativo a uma compreensão fundada concreta e 
pragmaticamente nos valores constitucionais.

60
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 14.  
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 Assim, o funcionamento da Administração Pública, com seus instrumentos, 

deve retratar a observância ao regramento administrativo constitucional. Conforme 

ensina Fritz FLEINER, “Se a Constituição representa o elemento fixo, permanente, 

na vida do Estado, na administração é o Estado ativo que se manifesta diante de 

nós” (Les Príncipes Généraux du Droit Administratif Allemand, Paris, 1933, § 1, p. 

9).61  

Vê-se que ao percorrer seu caminho como disciplina autônoma do Direito, 

naturalmente ao longo do tempo se renovam suas características elementares, 

tendo em vista a transformação do Estado e da realidade que apresenta novos 

desafios para compreensão e evolução. Diante disso, faz-se necessário o 

desenvolvimento de estudos que consigam refletir a demanda existente na realidade 

por evolução científica que acarrete o aperfeiçoamento de conceitos, a criação de 

novas interpretações que possam ter efeito pragmático no contexto social.  

Estudar o Direito Administrativo em sua relação com o ciclo de gestão de 

políticas públicas é a intenção do presente estudo. O exercício cotidiano da 

administração pública permite identificar uma carência na aplicabilidade do regime 

jurídico administrativo nos instrumentos de concretização da ação estatal por meio 

das políticas públicas e dos programas governamentais, a exemplo do que ocorre na 

elaboração do plano plurianual – PPA. Identificar uma conexão entre o ciclo de 

gestão e o regime jurídico administrativo pode ser o caminho para garantir maior 

eficácia, eficiência e efetividade na atuação da Administração Pública. E isso passa 

pela análise do conteúdo dessa atividade no Direito Administrativo, mais 

especificamente, o interesse de seu estudo no âmbito da função administrativa.  

Conforme assevera o Professor BANDEIRA DE MELLO:  

 

Certas parcelas do campo recoberto pela função administrativa, isto é, certos capítulos do 
Direito Administrativo são excluídos de sua órbita de estudos e tratados em apartado, como 

ramos do Direito – caso do “Direito Tributário”, do “Direito Financeiro”, do “Direito 
Previdenciário” – conquanto se constituam em unidades temáticas tão sujeitas ao regime 

jurídico administrativo como quaisquer outras. Consequentemente, os cursos, os manuais, os 
tratados de Direito Administrativo, não consideram como matéria enquadrável em seu âmbito 
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de cogitações estes capítulos que serão objeto, isto sim, da “Ciência” do Direito Tributário, do 
Direito Financeiro, do Direito Previdenciário e dos respectivos cursos e manuais etc.  

Isto significa que, em termos, práticos, o Direito Administrativo sofreu uma amputação em seu 
âmbito real.

62
  

 

Da mesma forma, ainda que não se trate de “disciplina autônoma”, há um 

conjunto de atividades administrativas, notadamente no escopo da ação positiva da 

Administração Pública, que não é tratada no âmbito do Direito Administrativo e em 

nenhuma disciplina apartada, citada acima, ficando fora da consideração da 

comunidade jurídica, embora possam se constituir em “capítulos próprios” diante de 

sua sujeição ao regime jurídico administrativo e impacto na doutrina e na 

jurisprudência pátria.   

Temos visto cada vez mais o tema das políticas públicas em pauta no debate 

jurídico, notadamente no que se refere ao controle da administração pública, mas o 

cenário de discussão ainda carece de aprofundamento sobre os elementos 

essenciais de caracterização do seu objeto, que ao longo do tempo ficou atrelado à 

Ciência da Administração, apesar do seu impacto direto no Direito Administrativo.  

Daí se completa o espectro onde se insere o objeto central deste estudo: a 

partir do olhar para o Direito Administrativo em evolução, averiguar a possibilidade 

de reconhecimento, pela doutrina administrativista, da política pública como uma das 

formas de manifestação da função administrativa.  

Para isso, em seguida trataremos do conceito de função administrativa, de 

forma pormenorizada, passando pela análise do regime jurídico administrativo para, 

em seguida, desenvolver sua relação com o ciclo de gestão de políticas públicas no 

âmbito da Administração Pública Federal.  
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2.2 A função administrativa  

 

Como o objetivo maior deste trabalho é a abordagem da possibilidade de 

reconhecer a política pública como forma de manifestação da função administrativa, 

entre os instrumentos para a realização dos direitos humanos, mister se faz abordá-

la pormenorizadamente. 

Leciona Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO:  

 

Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol 
do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-
las. Logo, tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o 
sujeito investido na função não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo. 
Donde, quem os titulariza maneja, na verdade, deveres-poderes, no interesse alheio. 

Quem exerce função administrativa está adstrito a satisfazer interesses públicos, ou seja, 
interesses de outrem: a coletividade. Por isso, o uso das prerrogativas da administração é 
legítimo se, quando e na medida indispensável ao atendimento dos interesses públicos; vale 
dizer, do povo, porquanto nos Estados Democráticos o poder emana do povo e em seu 
proveito terá de ser exercido.

63
 

 

Nesse sentido, em síntese, a função administrativa é o dever-poder exercido 

para a concreta, direta e imediata satisfação do interesse público. 

A Professora Lúcia Valle FIGUEIREDO, com clareza e simplicidade, conceitua 

a função administrativa e explica os elementos de sua definição:  

 

A função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem aja seu nome, dar 
cumprimento fiel, no caso concreto, aos comandos normativos, de maneira geral ou 
individual, para a realização dos fins públicos, sob regime prevalente de direito público, por 
meio de atos e comportamentos controláveis internamente, bem como externamente pelo 
Legislativo (com o auxílio dos Tribunais de Contas), atos, estes, revisíveis pelo Judiciário. 

Dissemos consistir a função administrativa no “dever de o Estado ou de quem aja em seu 
nome”. Isso implica a possibilidade de Legislativo e Judiciário também praticarem função 
administrativa atipicamente. E, ainda, o exercício de função administrativa por quem esteja a 
agir em nome do Estado. “Dar cumprimento fiel, no caso concreto, aos comandos normativos 
de maneira geral ou individual”: isso significa dizer que contida está, na função administrativa, 
a possibilidade de edição de atos gerais (tais como os decretos regulamentadores e as 
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resoluções) como também, e principalmente, de atos individuais. Está a função administrativa 
“sob regime prevalente de direito público”, porque o ente público também pratica atos de 
direito privado, quando a isso esteja expressamente autorizado por lei. É preciso realçar que 
o Estado somente age parcialmente sob a égide do direito privado quando expressamente 
autorizado pela lei. Ao contrário, o particular pode fazer tudo que não esteja proibido pela lei. 
É exercida por meio de “atos e comportamentos controláveis internamente e externamente, 
pelo Legislativo (com o auxílio dos Tribunais de Contas”): o controle é característico dos atos 
praticados no exercício da função administrativa, seja direta ou indiretamente. “Revisíveis 
pelo Judiciário”: os atos praticados pela Administração Pública comportam revisão plena pelo 
Judiciário, uma vez que esta é a tônica, a característica do Estado de Direito. E, ademais, 
estriba-se o controle judicial no inciso XXXV do art. 5

o 
da Constituição da República 

Federativa do Brasil.
64

 

 

A partir desses elementos da função administrativa e dos elementos do 

conceito de política pública, abordados mais à frente, será estabelecida a conexão 

entre os dois conceitos.  

Segundo GORDILLO, “el concepto de función administrativa, que según se 

recordará comprende toda la actividad de los órganos administrativos (centralizados 

o descentralizados) y también la actividad de los órganos legislativo y judiciales en la 

medida en que no se refiere a sus funciones específicas”.65 Para os fins deste 

trabalho, a política pública é compreendida no âmbito do ciclo de gestão de políticas 

públicas no Brasil como atividade ínsita ao Poder Executivo, podendo ser objeto de 

controle externo pelos órgãos legislativos e judiciais.  

Como afirma BANDEIRA DE MELLO:  

  

O mestre Ruy Cirne Lima resumiu, com grande felicidade, a essência da atividade 
administrativa em frases concisas e exatas, que merecem literal transcrição. Disse ele que:  

“O fim, e não a vontade, domina todas as formas de administração” 

“Na administração o dever e a finalidade são predominantes” (...) 

“No domínio, a vontade é predominante”.
66
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Assim, a relação que se instaura entre a lei e a atividade administrativa é uma relação de 
dependência e subordinação muito mais estritas que o vínculo que perpassa entre a lei e os 
particulares. Enquanto estes podem fazer tudo que não lhes seja proibido por lei, a 
Administração só pode fazer o que lhe seja, de antemão, permitido pela lei. Mais que o 
simples princípio da não-contradição, vigora, ainda, o princípio da conformidade.

67
  

 

Interessante colar os apontamentos de Ricardo Marcondes MARTINS que, ao 

apresentar três contornos impostos pelo sistema jurídico à função administrativa, 

concebe:68   

 

Sob o ponto de vista substancial consiste na apuração da medida constitucional da exigência 
de cumprimento de determinados fins, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a 
atividade legislativa até então exercida e as diferenças de peso efetuadas pelo constituinte; 
bem como a fixação para o caso concreto, de acordo com a medida apurada, dos meios 
necessários para a realização desses fins.

69
  

 

Mais do que a idéia de “execução” do comando legal, nesse conceito o 

exercício da função administrativa está atrelado substancialmente à sua inter-relação 

com as demais funções estatais – tendo como fundamento o princípio da 

proporcionalidade – que, segundo esse contemporâneo autor, correspondem a três 
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concreto real e efetivo – restrição, essa, extraída do próprio núcleo essencial do verbo “administrar” –, 
quando da efetuação da ponderação, a Administração está vinculada à observância da ponderação 
efetuada pelo legislador. (...) O segundo contorno decorre das cláusulas de reserva legal fixadas na 
Lei Maior (supra, Capítulo III - 1.4.2). Na ponderação efetuada pela Administração esta jamais 
poderá, por exemplo, cobrar tributo não previsto em lei ou tipificar uma conduta como crime sem lei 
que o estabeleça. Nessas matérias incidem regras constitucionais de estrutura não passíveis de 
ponderação, e sim de subsunção: para ser cobrado um tributo ou tipificada uma conduta como crime 
exige-se a prévia edição de uma lei. Na ponderação administrativa impõe-se rigorosa observância de 
todas as cláusulas de reserva legal. Por fim, o último contorno digno de menção refere-se à atribuição 
ao Legislativo das prerrogativas similares às de um proprietário (supra, Capítulo III - 1.4.3). Sempre 
que a Administração tiver que exercer uma das prerrogativas similares às de um proprietário, que 
importem alteração patrimonial – como v.g., alienação ou aquisição de um bem, realização de um 
empréstimo –, necessitará de expressa autorização legislativa (MARTINS, Ricardo Marcondes. 
Efeitos dos Vícios do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 94 e 95).  
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 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos Vícios do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 95. 
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etapas de realização do Direito, ou melhor, de concretização dos princípios 

constitucionais, exercidas, sucessivamente pelo Legislativo, pela Administração e 

pelo Judiciário:  

  

O constituinte positivou uma série de valores e estabeleceu, em abstrato, pesos diferenciados 
a esses valores. Inicialmente, também num plano abstrato, compete ao Legislativo apurar 
quais os fins a serem concretizados pelo Estado e qual a medida, diante das circunstâncias 
fáticas em que atua e do próprio sistema constitucional, de concretização exigida pelo 
constituinte. O legislador (bem como os demais agentes estatais) só poderá afastar a 
ponderação feita pelo constituinte se a proporcionalidade indicar que o princípio por ela 
afastado é mais pesado que a soma do peso do princípio concretizado pela regra 
constitucional e do peso do princípio formal que dá primazia às ponderações do constituinte. 
Apurados os fins a realizar e a medida da exigência de sua realização, incumbe também ao 
Legislativo fixar, em abstrato, os meios para o cumprimento desses fins, numa antecipação 
do caso concreto em que esses meios serão concretizados. 

Após, incumbe à Administração apurar, diante do caso concreto, quais os fins a serem 
concretizados pelo Estado e a medida de exigência do cumprimento destes, tendo em vista 
não só as circunstâncias do caso e o sistema constitucional vigente, mas as ponderações 
efetuadas pelo legislador e a diretriz existente no sistema de que estas, em princípio, sejam 
acolhidas. A Administração só poderá afastar a ponderação efetuada pelo legislador se a 
proporcionalidade indicar que o princípio por ela afastado é mais pesado que a soma do peso 
do princípio concretizado pela lei e do peso do princípio formal que dá primazia às 
ponderações do legislador. Após a apuração dos fins a serem concretizados e da medida da 
exigência dessa concretização, incumbe à Administração fixar, para o caso concreto, as 
medidas a serem efetivadas.  

Por fim, incumbe ao Judiciário, se provocado, apurar se as ponderações efetuadas pelo 
legislador e pelo administrador foram corretas, isto é, se privilegiaram os princípios que 
efetivamente apresentavam maior peso. Deverá atentar, no entanto, na nova ponderação 
efetuada, ao princípio formal que dá primazia às ponderações do legislador e da 
Administração; em princípio, estas só poderão ser afastadas se a proporcionalidade indicar 
que o princípio não acolhido tinha maior peso que o princípio beneficiado, acrescido este do 
peso atribuído pelo referido princípio formal. As três funções estatais apresentam-se 
indissoluvelmente relacionadas e voltam-se para o mesmo objetivo: a concretização dos 
princípios constitucionais.

70
  

 

Feita a abordagem do conceito da função administrativa, cumpre-nos, agora, 

indicar as formas pelas quais ela se exterioriza. José Roberto DROMI informa quais 

seriam as formas de manifestação das funções estatais, asseverando 

expressamente que:  
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Los actos del poder a la función del poder que el órgano estatal ejerza, son: 

a) En la función gubernativa: el acto político (actos institucionales y actos de gobierno); 

b) En la función legislativa: la ley (acto legislativo); 

c) En la función judicial: la sentencia (acto judicial); 

d) En la función administrativa: 1. Hecho administrativo; 

               2. ‘Acto administrativo’; 

               3. Simples actos de administración; 

               4. Contratos de la administración.
71

 

 

A partir das lições do autor mencionado, de acordo com o Professor Celso 

Antônio BANDEIRA DE MELLO vale elencar as vias técnico-jurídicas de ação 

administrativa:  

(i) Ato administrativo e outros atos da Administração Pública que não são atos 

administrativos 

Ato administrativo é a “declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes 

– como, por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de 

prerrogativas públicas, manifestadas mediante providências jurídicas 

complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de 

legitimidade por órgão jurisdicional”.72 

Convém notar que nem todo ato realizado pela Administração Pública é ato 

administrativo, pois ela pratica inúmeros atos que não o são, tais como os atos 

regidos pelo Direito Privado (por exemplo, a simples locação de uma casa para 

instalação de repartição pública), os atos materiais (a prestação de serviços 

públicos, tais como a segurança, saúde, educação, pavimentação de ruas, 

construção de rodovias etc) e os atos políticos ou de governo (o indulto, a 

extradição, a iniciativa de lei pelo Executivo, a sanção presidencial ou o veto).  
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 DROMI, José Roberto. Acto administrativo: ejecución, suspención y recursos. p. 7, apud 

FERREIRA, Daniel, Op. cit., p. 21. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Op. cit., p. 341. 
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Além disso, nem todo ato administrativo é realizado pela Administração 

Pública pois, como já vimos anteriormente, tanto os órgãos do Poder Legislativo 

quanto do Judiciário, também emanam atos administrativos, embora de forma 

atípica. 

(ii) Fato administrativo 

Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, diferenciando ato jurídico de fato 

jurídico, explica que:  

 

Atos jurídicos são declarações, vale dizer, são enunciados; são falas prescritivas. O ato 
jurídico é uma pronúncia sobre certa coisa ou situação, dizendo como ela deverá ser. Fatos 
jurídicos não são declarações; portanto, não são prescrições. Não são falas, não 
pronunciam coisa alguma. O fato não diz nada. Apenas ocorre. A lei é que fala sobre ele. 
Donde, a distinção entre ato jurídico e fato jurídico é simplicíssima. Toda vez que se estiver 
perante uma dicção prescritiva de direito (seja ela oral, escrita, expressada por mímica ou 
sinais convencionais) estar-se-á perante um ato jurídico; ou seja, perante um comando 
jurídico. Quando, diversamente, se esteja ante um evento não prescritivo ao qual o Direito 

atribua conseqüências jurídicas estar-se-á perante um fato jurídico.
73-74 

 

Assim, pode-se afirmar que fato administrativo é o evento não prescritivo ao 

qual o Direito atribui conseqüências jurídico administrativas. São acontecimentos 

materiais que possuem efeitos sob o regime jurídico administrativo.  

É o caso, por exemplo, do lapso temporal para oferecer recurso num 

processo administrativo disciplinar, que caracterizará a preclusão; da ultrapassagem 

de veículo em local proibido, que ensejará a aplicação de multa, decorrente da 

infração administrativa; e da plantação de substâncias entorpecentes (psicotrópicos), 

que acarretará a desapropriação confiscatória. 

(iii) Contrato administrativo e outros contratos, não administrativos, mas que 

são celebrados pela Administração 
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jurídicos, e é preciso, então, separar os atos administrativos dos fatos da Administração, o que só é 
possível depois destes aclaramentos”. 
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Do artigo 54, caput, da Lei 8666/93 é possível extrair que os contratos 

administrativos são aqueles regulados pelas disposições da referida lei e pelos 

preceitos de direito público, com aplicação supletiva dos princípios da teoria geral 

dos contratos e das disposições de direito privado.   

Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO conceitua o contrato administrativo 

como “um tipo de avença travada entre a Administração Pública e terceiro na qual, 

por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do 

vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de 

interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado”.75  

A Administração Pública também realiza outros contratos que não se 

enquadram entre os contratos administrativos, mas são regidos pelas normas 

jurídicas de Direito Privado. É o caso de um contrato de locação de um prédio para 

instalação de uma repartição pública.   

Daí a diferença entre os contratos da Administração e os contratos 

administrativos.  

(iv) Regulamento 

Regulamento é “o ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa 

do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as 

disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução de lei cuja 

aplicação demande atuação da Administração Pública”.76 

Cumpre observar que embora tenha caráter geral e abstrato, não inova em 

caráter inicial na ordem jurídica, dada sua subordinação à lei. Consoante Celso 

Antônio BANDEIRA DE MELLO, “o regulamento executivo é um meio de disciplinar a 

liberdade administrativa, vale dizer, de regular a liberdade relativa que viceje no 

interior das balizas legais, quando a Administração esteja posta na contingência de 

executar lei que demande ulteriores precisões”.77 
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(v) Procedimento (ou processo) administrativo 

 Como importante instrumento de garantia de direitos, tendo em vista a aptidão 

para controlar a formação das decisões estatais, o Professor Celso Antônio 

BANDEIRA DE MELLO conceitua “o procedimento administrativo ou processo 

administrativo é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que 

tendem, todos, a um resultado final e conclusivo”.78 

 Além das vias técnico-jurídicas de ação administrativa apresentadas, também 

se caracterizam como formas de manifestação da função administrativa, consoante 

ensina nosso mestre Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, as seguintes atividades 

desempenhadas pelo Estado, bem sintetizadas por Carolina Zancaner ZOKUN:79  

(i) Poder de polícia, que é a atividade de condicionamento da liberdade e da 

propriedade dos indivíduos, com fundamento na supremacia geral da Administração 

sobre os administrados e na forma da lei, a fim de compatibilizá-las com o bem-estar 

social. 

(ii) Fomento das atividades privadas de interesse coletivo, que é a “ação da 

Administração com vista a proteger ou promover as atividades, estabelecimentos ou 

riquezas dos particulares que satisfaçam necessidades públicas ou consideradas de 

utilidade coletiva, sem o uso da coação e sem a prestação de serviços públicos, ou, 

mais concretamente, a atividade administrativa que se destina a satisfazer 

indiretamente certas necessidades consideradas de caráter público, protegendo ou 

promovendo as atividades dos particulares, sem empregar a coação.80  

(iii) Intervenção em atos e fatos da vida particular para lhes conferir certeza e 

segurança jurídicas, realizada diretamente ou por meio de delegação desta atividade 

a particulares que, com o reconhecimento do Poder Público, praticam certos atos 

dotados de força jurídica oficial. 
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(iv) Instrumentalização através de recursos humanos e materiais para a 

prestação de quaisquer de suas atividades. Com isto, o Estado aprovisiona-se, 

voluntária ou compulsoriamente, dos agentes e dos recursos materiais necessários 

ao implemento de todos os seus cometimentos. São institutos que implementam 

esta atividade: a tributação, a desapropriação, a requisição etc.  

(v) Serviço público, que é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 

singularmente pelos administrados.  

A caracterização da atuação estatal como “forma de manifestação da função 

administrativa” se dá pela verificação da presença dos elementos intrínsecos a esta 

função – de dever atuar na concretização dos comandos infralegais e, 

excepcionalmente, infraconstitucionais, sob regime jurídico administrativo, para 

atingir o interesse público –, considerando a constante evolução do papel do Estado 

e dos seus respectivos instrumentos de ação, diante das necessidades da 

população.  

Assim, pode-se dizer que, em princípio, as formas de manifestação da função 

administrativa expostas não são taxativas, sendo possível o reconhecimento de 

novas formas pela doutrina, desde que garantida a harmonia com o seu conceito, tal 

como veremos em relação à política pública.   

Sobre o papel da doutrina na construção do Direito Administrativo vale citar os 

ensinamentos de Odete MEDAUAR, que denotam contexto para constante evolução 

da disciplina:  

 

Outra condição para o nascimento do direito administrativo vem mencionada por Giannini: 
‘que as normas específicas para a atividade da Administração formem um todo orgânico, isto 
é, dada uma Administração em sentido subjetivo, que as várias normas referentes aos 
sujeitos, atos, meios de ação, sejam ligadas por nexos comuns, inspirados em unidade e 
generalidade de critérios e de princípios’. Aparece então, a influência da doutrina ou da 
ciência do direito administrativo, fundamental no enunciado de conceitos, princípios e 
vínculos entre normas, nesses primórdios de ramo jurídico. O próprio Giannini ressalta de 
modo genérico o papel da doutrina no seguinte texto: ‘o direito administrativo nasceu da 
confluência das experiências constituídas do tipo estrutural ad actum principis e do direito de 
polícia com os princípios constitucionais introduzidos pela Revolução Francesa e com o 
espírito de racionalidade dos legistas (sic) franceses, italianos e alemães que tiveram, 
naquele período fortemente criativo, posições dominantes’. (“Diritto amministrativo”, “voce”, 
Enciclopedia del diritto, vol. XII, p. 861.). (...) Da confluência referida por Giannini originou-se 
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o direito administrativo que, em gradual elaboração, sistematizou-se em vários 
ordenamentos.

81
  

 

Para os fins deste trabalho apresenta-se como oportuna a verificação da 

relação conceitual com a política pública. Contudo, antes de adentrar o estudo do 

seu conteúdo, vale apresentar o regime jurídico aplicável ao exercício da 

administração pública. 

 

2.3 O regime jurídico-administrativo: noção e utilidade do regime 

jurídico, conceito e princípios norteadores do exercício da 

função administrativa 

 

No item anterior estudamos a função administrativa, seu conceito e suas 

formas de manifestação. Passemos agora ao estudo do regime jurídico aplicável ao 

exercício dessa atividade.  

Regime jurídico é a unidade sistêmica, dotada de coerência e harmonia, 

composta por princípios e regras jurídicas que formam determinada disciplina.82 

A utilidade de reconhecer um regime jurídico a partir dos princípios que lhe 

são próprios salienta bem a concepção da sobreposição dos princípios em relação 

às regras jurídicas, reforçando que a legitimidade dessas se condiciona à 

observância daqueles, em sua formação. É por isso que Celso Antônio BANDEIRA 

DE MELLO afirma que:  
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não apenas a um mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos.  É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão 
do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra.

83
  

 

Ao conjunto de normas jurídicas imponíveis à administração pública dá-se o 

nome de regime jurídico administrativo.84 Assim ensina Lúcia Valle FIGUEIREDO: 

“denominamos regime jurídico-administrativo ao conjunto de regras e princípios a 

que se deve subsumir a atividade administrativa no atingimento de seus fins”.85 

 A administração pública, no direito brasileiro, encontra-se adstrita a certos 

princípios cujo berço é a Constituição Federal e em razão dos quais sua atuação fica 

sujeita a controle. Contudo, a principiologia constitucional vinculativa da atuação da 

função administrativa não se esgota nos princípios expressos na Constituição.86 Há 

também os princípios implícitos.87 Alguns são conseqüentes dos princípios 

expressos, outros são extraídos dos vetores axiológicos da Constituição e da 

estrutura do nosso Estado que, como vimos, se constitui num Estado Democrático e 

Social de Direito.   

Vale dizer que não cabe, nos limites deste trabalho, discutir um a um os 

princípios tidos pela doutrina como informativos do Direito Administrativo. Para não 
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perdermos o foco do objeto cumpre, apenas, apontá-los, sem, contudo, deixar de 

enfatizar aqueles que apresentam uma relação mais direta com o tema. 

Antes, é-nos conveniente ressaltar – até para solidificar nossa posição quanto 

ao objeto do estudo – a importância dos princípios no ordenamento jurídico, não 

mais como elementos secundários no Direito, utilizados na hipótese de lacuna legal, 

mas, sim, como concebidos pela doutrina contemporânea, acentuando seu papel 

normativo. 

Segundo as orientações de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, princípio é 

o “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

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

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 

definir a lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 

lhe dá sentido harmônico”.88 

CANOTILHO ensina que o termo princípio é plurissignificativo. “É uma norma 

e também um valor, adotado pelo sistema e que vai irradiar suas disposições sobre 

o todo jurídico. Aliás, norma é expressão geral cujo conteúdo envolve a noção de 

princípios e de regras, necessitando o sistema tanto dos princípios e dos valores que 

eles conduzem quanto das regras, servindo os princípios como fundamentos para as 

regras jurídicas”.89 Norberto BOBBIO, na Teoria do Ordenamento Jurídico, também 

propõe que se reconheça a normatividade dos princípios:90 

 

Os princípios gerais são, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as 
normas mais gerais. O nome de princípios induz a engano, tanto que é velha questão entre 
juristas se os princípios são ou não são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais 
são normas como todas as demais. E esta é a tese sustentada também pelo estudioso que 
mais amplamente se ocupou da problemática, ou seja, Crisafulli. Para sustentar que os 
princípios gerais são normas, os argumentos vêm a ser dois e ambos válidos: antes de tudo, 
se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através de um 
procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também 
eles: se abstraio de espécies animais, obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em 
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segundo lugar, a função para a qual são abstraídos e adotados é aquela mesma que é 
cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. Para regular um 
comportamento não regulado, é claro: mas agora servem ao mesmo fim para que servem as 
normas expressas. E por que então não deveriam ser normas?

91
 

 

A partir dessas noções sobre os princípios, podemos afirmar que a estrutura 

constitucional impõe a positividade dos princípios, explícitos ou implícitos na ordem 

jurídica, inclusive aqueles advindos das convenções e dos tratados internacionais – 

como na área dos direitos humanos – que vinculam de maneira categórica e 

definitiva o exercício de todas as funções estatais.  

Com relação à função administrativa, toda a sua atuação encontra-se pautada 

no zelo pela íntegra dos princípios superiores preceituados na Constituição Federal 

e dos princípios regentes da administração pública, que tem como alicerces o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da 

indisponibilidade dos bens e interesses públicos pela Administração Pública.92  

                                                           

91
 Paulo BONAVIDES, em lição magistral, se pronuncia: “As regras vigem, os princípios valem; o valor 

que neles se insere se exprime em graus distintos. Os princípios, enquanto valores 
fundamentais,governam a Constituição, o regímen, a ordem jurídica. Não são apenas lei, mas o 
direito em toda a sua extensão, substancialidade, plenitude e abrangência. A esta altura, os princípios 
se medem normativamente, ou seja, têm alcance de norma e se traduzem por uma dimensão 
valorativa, maior ou menor, que a doutrina reconhece e a experiência consagra. Consagração 
observada de perto na positividade dos textos constitucionais, donde passam à esfera decisória dos 
arestos, até constituírem com estes aquela jurisprudência principal, a que se reporta, com toda a 
argúcia, García de Enterría. Essa jurisprudência tem feito a força dos princípios e o prestígio de sua 
normatividade – traço coetâneo de um novo Estado de Direito cuja base assenta já a materialidade e 
preeminência dos princípios. A importância vital que os princípios assumem para os ordenamentos 
jurídicos se toma cada vez mais evidente, sobretudo se lhes examinamos a função e presença no 
corpo das Constituições contemporâneas, onde aparecem como os pontos axiológicos de mais alto 
destaque e prestígio com que fundamentar na Hermenêutica dos tribunais a legitimidade dos 
preceitos da ordem constitucional. Como vão longe os tempos em que os princípios, alojados nos 
Códigos, exercitavam unicamente a função supletiva ou subsidiária, vinculados à “questão da 
capacidade ou suficiência normativa do ordenamento jurídico”, conforme a doutrina positivista da 
compreensão do Direito como mero sistema de leis, com total exclusão de valores, ou seja, com 
ignorância completa da dimensão axiológica dos princípios! (...) Postos no ponto mais alto da escala 
normativa, eles mesmos, sendo normas, se tomam, doravante, as normas supremas do 
ordenamento. Servindo de pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos os conteúdos 
normativos, os princípios, desde sua constitucionalização, que é ao mesmo passo positivação no 
mais alto grau, recebem como instância valorativa máxima categoria constitucional, rodeada de 
prestígio e da hegemonia que se confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância 
adicional, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou seja, norma das normas” 
(BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 260-261). 

92
 “Todo o sistema de Direito Administrativo, a nosso ver, se constrói sobre os mencionados princípios 

da supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público pela 
Administração. Em verdade, como bem o disse Garrido Falla, o Direito Administrativo se erige sobre o 
binômio “prerrogativas da Administração – direitos dos administrados”. (...) São os elementos deste 
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2.3.1 Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 
 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, como 

princípio geral de Direito, implícito e fundado na própria idéia de Estado, tem por 

escopo garantir que na atuação estatal será sempre observado o interesse coletivo 

(público) como fim maior a ser alcançado, de sorte que, na contraposição entre o 

público e o privado, há a prevalência do interesse público.   

Essa prevalência é ínsita ao significado de interesse público (dimensão 

pública dos interesses individuais) e “a supremacia desse sobre o privado é 

condição sine qua non do reconhecimento do que seja o próprio exercício da função 

administrativa”.93  

 

2.3.1.1 Conceito de interesse público 
 

O interesse público, segundo Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, é “o 

interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm 

quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples 

fato de o serem”. Em síntese, “é a dimensão pública dos interesses individuais”.94  

É o que se denomina de interesse público primário, em contraposição ao 

interesse público secundário, distinção esta feita por Renato ALESSI. Para ele, “os 

interesses públicos primários seriam os interesses da coletividade como um todo e 

                                                                                                                                                                                     

binômio que, ao nosso ver, se encontram expressados, respectivamente, no que denominamos 
‘supremacia do interesse público’ e ‘indisponibilidade dos interesses públicos pela Administração’” 
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 39). 

93
 FERREIRA, Daniel. Op. cit., p. 35. 

94
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 71. Conceito formulado a partir das seguintes 

constatações do autor: a) o interesse público não se confunde com a somatória dos interesses 
particulares; b) o interesse público não é senão uma dimensão dos interesses individuais concebidos 
sob a ótica de uma coletividade e não quanto às conveniências de cada um em sua vida particular; c) 
o interesse público é a dimensão pública dos interesses individuais e não um interesse do Estado; e 
d) o interesse público corresponde à razão última de existir do Estado. 
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os interesses secundários os interesses que o Estado teria exclusivamente enquanto 

sujeito de direitos”.95 

Esta mesma diferença se encontra na definição de “vontade geral” e de 

“vontade de todos”, desenvolvida por ROUSSEAU, em O Contrato Social, onde se 

acentuava que “aquela só visa ao interesse comum, enquanto a outra, que não 

passa da soma de vontades particulares que se entrechocam, diz respeito, tão-só, 

ao interesse particular. ‘O que generaliza a vontade’, retoma em outro passo, ‘é 

menos o número de votos que o interesse comum que as une’.96 

No âmbito da gestão pública o interesse público deve ser identificado 

concretamente em razão da satisfação dos direitos fundamentais por meio da 

atuação da Administração Pública. 

 

2.3.2 Princípio da indisponibilidade do interesse público 
 

“A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 

qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público – não se 

encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio 

órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no 

sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um dever – na estrita 

conformidade do que predispuser a intentio legis.”97   

O respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público se verifica 

pela obediência, da administração pública, aos princípios que dele decorrem, quais 

sejam: princípio da legalidade; princípio da finalidade; princípio da moralidade 

administrativa; princípio da razoabilidade; princípio da proporcionalidade; princípio 

                                                           

95
 ALESSI, Renato, Sistema Instituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. p. 197, apud BANDEIRA 

DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 76. Segundo ALESSI, os interesses públicos secundários só 
podem ser buscados pelo Estado quando coincidentes com os interesses primários, pois aqueles são 
os interesses exclusivos da Administração Pública, que jamais seriam interesses públicos.  

96
 ROUSSEAU, Jean Jacque. Du Contrat Social, livro segundo, cap. 4, apud COMPARATO, Fábio 

Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, Brasília: Revista de 
Informação Legislativa, 1998, p. 42. 

97
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 45.  
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da motivação; princípio da publicidade; princípio da impessoalidade, princípio da 

hierarquia; princípio do controle administrativo ou tutela; princípio do controle judicial 

dos atos administrativos; princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade 

pública; princípio da ampla responsabilidade do Estado por atos administrativos; 

princípio da eficiência e princípio da segurança jurídica. 

Assim, enquanto o exercício da função administrativa estiver de acordo com 

estes princípios, o interesse público estará, por conseqüência, sendo respeitado em 

sua integridade.  

 

2.3.3 Princípio da legalidade 
 

O princípio da legalidade se constitui em pedra angular e absolutamente 

essencial para a plena vigência do Estado de Direito. Em razão dele, toda a 

atividade administrativa encontra-se subjugada aos ditames legais. Ele está previsto 

expressamente nos artigos 5o, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal. 

O conteúdo jurídico do princípio da legalidade no Direito Público difere de seu 

conteúdo para o Direito Privado. Neste, ao particular é lícito fazer tudo aquilo que a 

lei não proíbe. No Direito Público, só é lícito fazer aquilo que a lei previamente 

autoriza ou obriga.98 Vê-se, portanto, que o princípio da legalidade vincula a 

administração pública à lei, impedindo comportamentos a ela ofensivos ou por ela 

não autorizados. Esta é a orientação constitucional.  

GARCIA DE ENTERRÍA, em Las bases de la formación del Derecho Público 

Revolucionário, trata das bases do Direito Público do denominado antigo regime até 

chegar à abordagem das inovações radicais advindas com a Revolução Francesa, 

inaugurando o novo regime.99 Sobre o princípio da legalidade vale anotar que o 

                                                           

98
 “Com efeito, o princípio da legalidade não visou simplesmente à mera estruturação formal de um 

aparelho burocrático tendo em vista balizar, de fora, mediante lei, sua composição orgânica e seus 
esquemas de atuação. O que se pretendeu e se pretende, a toda evidência, foi e é, sobretudo, 
estabelecer em prol de todos os membros do corpo social uma proteção e uma garantia” (BANDEIRA 
DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 74). 

99
 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Lengua de los derechos: la formación del derecho público 

europeu trás la revolución francesa. Capítulo 3: Las bases de la formación del Derecho Público 

Revolucionário, pp. 97-151.   
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antigo regime tinha como base a superioridade substantiva do rei e disso decorria o 

marco legal, na discussão sobre as prerrogativas do monarca, o que deu ensejo à 

evolução para a discussão sobre a relação de administração e as “prerrogativas e 

sujeições” da Administração.  

O autor aponta como questão de fundo que norteia o Direito Público o estudo 

dos fundamentos de autoridade e sua relação com a ordem jurídica. Como ideário 

político da Revolução Francesa se apresenta a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão de 1789, fundada na garantia dos direitos e liberdades individuais.  A 

partir da incorporação da noção de soberania da nação e do povo surge o 

desenvolvimento da idéia de representação, que tem como teórico o pensamento 

revolucionário de Sieyès. Aqui se apresenta a diferença entre os representantes do 

povo e os agentes públicos, seus deveres-poderes e limites de atuação no exercício 

do poder público, colocando-se como questão central o princípio da legalidade.  

Como diferença entre o antigo regime e o novo regime pode-se referir, 

respectivamente, à idéia de “razão privada” e de “razão pública”. No que se refere à 

diferença entre a lei e o direito vale destacar o entendimento exposto sobre a lei 

como instrumento para articular a coexistência de direitos em sociedade; ou seja, o 

âmbito legítimo da lei, que não pode exceder a função de articular direitos entre si. 

Assim, no novo regime a lei passa a ter papel central no sistema, relacionando-se às 

finalidades previstas. A lei como produto e fonte da liberdade, uma lei que garante 

os direitos dos cidadãos, como condição do próprio regime constitucional.  

Nesse sentido, a responsabilidade do Estado aparece como corolário dos 

direitos do homem, ou seja, o controle da administração como garantia do cidadão. 

E faz referência ao direito de resistência contra o poder arbitrário e à opressão e a 

condenação penal do agente arbitrário, que atua à margem ou contra a lei, direito já 

previsto desde o antigo regime, permitindo aos vassalos romper o vínculo com o rei 

caso este descumprisse suas obrigações, e reforçado na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789.  

A partir do estudo de caráter histórico sobre a evolução do Direito Público e 

da abordagem do autor é possível compreender melhor a evolução do Direito 

Administrativo e o desenvolvimento da noção de legalidade, sua relação com o 

modelo de Estado, com o momento histórico e com a conformação do regime 
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jurídico administrativo, assim como desperta para a necessidade constante de 

revisitá-la, a fim de contribuir para o avanço da ciência do Direito Administrativo. 

 

2.3.4 Princípio da finalidade 
 

O princípio da finalidade encontra-se implicitamente arraigado ao princípio da 

legalidade, pois corresponde ao atingimento do fim (interesse público) previsto em 

lei. No dizer do Professor Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: “em rigor, o 

princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que 

isso: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal 

qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual 

foi editada”.100  

Afonso QUEIRÓ aduz que “o fim da lei é o mesmo que o seu espírito e o 

espírito da lei faz parte da lei mesma”. Também, para Magalhães COLAÇO, “o 

espírito da lei, o fim da lei, forma com o seu texto um todo harmônico e indestrutível, 

e a tal ponto, que nunca poderemos estar seguros do alcance da norma, se não 

interpretarmos o texto da lei de acordo com o espírito da lei”.101 

Em se tratando das políticas públicas, a finalidade prevista em lei se relaciona 

ao alcance dos objetivos previstos no art. 3º da Constituição Federal, que vinculam a 

atuação da Administração Pública.  

 

2.3.5 Princípio da moralidade administrativa 
 

O princípio da moralidade administrativa, quanto ao seu conteúdo axiológico, 

conforme apresentado por Paulo MODESTO,102 recebeu na doutrina basicamente 

quatro diferentes sentidos.  

                                                           

100
 Ibidem, p. 89. 

101
 COLAÇO, Magalhães, apud BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 89. 

102
 MODESTO, Paulo. Op. cit., p. 5. 
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No primeiro, dito sentido amplíssimo, significa o conjunto das regras tiradas 

da disciplina interna da administração, ou seja, refere-se à moral profissional, 

criando o conceito de bom administrador, tese encampada por HAURIOU e, no 

Brasil, por Hely Lopes MEIRELLES. Num segundo sentido, dito ainda amplo, tem-se 

a moralidade administrativa como o “comportamento adequado à isenção, ao zelo, à 

seriedade e ao espírito público, que hão de caracterizar o administrador como um 

mandatário da coletividade”.103 No terceiro, dito restrito, à moralidade administrativa 

encontram-se compreendidos os princípios da lealdade e boa fé, consoante 

defendido por Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO. Nesse sentido, reflete o dever 

da atuação honesta e sincera, sendo vedadas aos administradores as condutas 

astutas, maliciosas, desnecessariamente gravosas aos administrados.104  

Para o Professor Márcio CAMMAROSANO o princípio da moralidade não é 

uma remissão à moralidade comum, mas está reportado aos valores morais 

albergados nas normas jurídicas.105  

Ao tratar do princípio da moralidade o Professor Celso Antônio BANDEIRA 

DE MELLO apresenta duas questões fundamentais: 1) o significado de moralidade 

administrativa; e 2) a função do princípio da moralidade administrativa.106 A 

moralidade administrativa se relaciona às noções de valores em função daquilo que 

se deve praticar, a moralidade específica que se deve esperar da administração 

pública; é uma noção ligada aos bons costumes, não como os costumes se 

realizam, mas como a sociedade crê que deveriam se realizar, dependente das 

concepções vigentes em determinado tempo e lugar.  

A partir das lições de Jesus Gonzáles PEREZ e de Eduardo García de 

ENTERRÍA, o Professor Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO também concebe o 

                                                           

103
 FAGUNDES, Seabra. Os Tribunais de Contas e a Moralidade Administrativa. p. 12, apud Paulo 

Modesto. Op. cit., p. 5.  

104
 MODESTO, Paulo. Op. cit., p. 6. 

105
 CAMMAROSANO, Márcio. O Princípio Constitucional da Moralidade e o Exercício da Função 

Administrativa. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006.  

106
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Princípio da moralidade. Revista de Direito Tributário, São 

Paulo, v.69, pp. 180-207, 1995.  
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princípio da moralidade administrativa como princípio geral de direito (substrato do 

ordenamento jurídico), tendo como exigências a lealdade e boa fé.  

Um aspecto interessante abordado pelo autor é a relação entre o princípio da 

legalidade e o da moralidade administrativa, o último como elemento do primeiro, 

como sendo um dos elementos da juridicidade do comportamento administrativo, 

tema que leva ao debate sobre a autonomia do princípio em estudo.  

Por último, num quarto aspecto, em sentido restritíssimo, “a moralidade 

administrativa significa apenas lisura e zelo na aplicação de dinheiros públicos. O 

conceito é aproximado aqui da noção de improbidade administrativa, defendida pelo 

Professor José Afonso da SILVA como uma ‘imoralidade qualificada pelo dano ao 

erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem’”.107 Está previsto 

expressamente nos artigos 5o, LXXIII, 37, caput, e 85, V, da Constituição Federal.  

Nesse aspecto do zelo na aplicação dos recursos públicos merece destaque 

sua relação com o princípio da eficiência e com as características da eficácia e 

efetividade que vinculam a ação governamental por meio das políticas públicas.  

 

2.3.6 Princípio da razoabilidade 
 

O princípio da razoabilidade também decorre do princípio da legalidade e 

encontra-se previsto no regime jurídico administrativo de forma implícita. Ele 

preconiza que no exercício da função administrativa, principalmente ao atuar no 

campo da discricionariedade, o agente público terá que obedecer a critérios 

aceitáveis do ponto de vista racional. Veda, portanto, a atuação desarrazoada, 

ilógica ou incongruente.108 

SICHES aborda o princípio da razoabilidade considerando o juízo de valor 

desenvolvido pelo intérprete, a partir de uma hierarquia entre valores, e mediante a 

                                                           

107
 Ibidem.   

108
 O campo da discricionariedade se refere à margem de liberdade, prevista em lei, para que o 

administrador eleja a melhor decisão segundo os critérios de conveniência e oportunidade, tendo em 
vista a finalidade legal. 
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aplicação da lógica do razoável, que segundo o autor, apresenta 6 características: 1) 

está circunscrita à realidade concreta; 2) está impregnada de valorações; 3) as 

valorações são relacionadas a determinada situação humana concreta; 4) as 

valorações constituem a base de apoio para a análise da finalidade; 5) a finalidade 

está condicionada às possibilidades concretas da realidade humana social; 6) está 

regida por razões de congruência ou de adequação entre: a) a realidade social e os 

valores; b) os valores e os fins ou objetivos; c) os objetivos e a realidade social 

concreta; d) os fins ou objetivos e os meios para atingir o resultado; e) os fins e os 

meios relativos à correção ética dos meios; e f) os fins e os meios e à eficácia dos 

meios.109  

“É a razoabilidade, conforme Lúcia Valle FIGUEIREDO, a relação de 

congruência lógica entre os motivos (pressupostos fáticos) e o ato emanado, tendo 

em vista a finalidade pública a cumprir”.110 

 

2.3.7 Princípio da proporcionalidade 
 

De acordo com as lições de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, “o 

princípio da proporcionalidade não é senão faceta do princípio da razoabilidade”.111 

É o aspecto atinente à extensão e intensidade, ou seja, à quantidade, enquanto a 

razoabilidade se refere à qualidade.  

Assim, os atos emanados no exercício da função administrativa, na 

consecução da finalidade legal, somente serão válidos se observados os limites de 

extensão e intensidade nela previstos. “Ou seja, a atuação estatal deverá ser 

proporcional à medida indispensável ao atingimento do interesse público, de sorte 

                                                           

109
 SICHES, Luis Recasens. Introducción al estudio del derecho. 15ª ed. Mexico: Porrúa, 2006, Cap. 

XVII - pp. 251 a 262. La lógica de lo razonable como medio para la interpretación del derecho y para 

la politica legislativa.   

110
 FIGUEIREDO, Lúcia Valle, apud FERREIRA, Daniel. Op. cit., p. 37. 

111
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 93. 
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que ‘o plus, o excesso acaso existente, que não milita em benefício de ninguém,112 

eiva a atuação de ilegalidade insanável”.113 

Em se tratando da garantia de direitos fundamentais114 por meio da atividade 

administrativa ganha peso a discussão sobre o princípio da proporcionalidade, 

notadamente diante dos casos de colisão, que necessitam de um sopesamento das 

normas de direito fundamental. Segundo Robert ALEXY, em sua obra “Teoria dos 

Direitos Fundamentais”: 

 

Princípios são mandamentos de otimização em face de possibilidades jurídicas e fáticas. A 
máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre 
da relativização em face das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito 
fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade 
jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a 
uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a 
aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa 
aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das 
normas de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas 
colidem com princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da 
proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de 
direitos fundamentais.

115
  

 

A máxima da proporcionalidade, segundo ALEXY, compreende três máximas 

parciais: da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e 

da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento 

propriamente dito).  

 

 

                                                           

112
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, apud FERREIRA, Daniel. Op. cit., p. 39. 

113
 FERREIRA, Daniel. Op. cit., p. 39. 

114
 Compreende-se aqui que princípios se referem tanto aos direitos individuais quanto os coletivos, 

de acordo com ALEXY, que faz o contraponto à visão de DWORKIN, que define princípio de forma 
mais restrita, como as normas utilizadas como razões para direitos individuais, sendo os interesses 
coletivos definidos como políticas (in ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo, 
Malheiros Editores, 2008, p. 116).  

115
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo, Malheiros Editores, 2008, pp. 117-

118.  
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2.3.8 Princípio da motivação 
 

O princípio da motivação impõe ao agente público o dever de justificar seus 

atos, prévia ou contemporaneamente à sua prática, apontando os fundamentos de 

fato e de direito que autorizam sua realização. “Motivar significa explicitar os 

elementos que ensejaram o convencimento da autoridade, indicando os fatos e os 

fundamentos jurídicos que foram considerados”.116 

É importante anotar, conforme explicam Sérgio FERRAZ e Adílson Abreu 

DALLARI, que a “motivação não se confunde com fundamentação, que é a simples 

indicação da específica norma legal que serviu de base à decisão adotada. Motivar é 

muito mais que isso. Para José Roberto DROMI (Derecho Administrativo, pp. 240 e 

869) a motivação é uma exigência do Estado de Direito, ao qual é inerente, entre 

outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com 

explicitação dos motivos”. 117-118 

O motivo é pressuposto de validade do ato administrativo, tendo em vista que 

“a falta de motivação viola as garantias constitucionais do acesso ao Poder 

Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 

constituindo-se, portanto, em vício gravíssimo”,119 que dá ensejo à invalidação do 

ato.  

O princípio da motivação encontra-se previsto expressamente no artigo 2o da 

Lei no 9784/99 e implicitamente previsto no artigo 1o, II, da Constituição Federal, que 

indica a cidadania como um dos fundamentos da República; o parágrafo único do 

                                                           

116
 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p. 58.  

117
 Ibidem, p. 59. 

118
 Quanto à obrigatoriedade da motivação também para os atos discricionários, ensinam os autores: 

“No passado já houve quem sustentasse que a motivação era dispensável no caso da prática de atos 
discricionários. Atualmente tal entendimento é absolutamente insustentável diante da evolução 
doutrinária e jurisprudencial quanto ao conceito e significado da discricionariedade. Já se tem claro 
que a discricionariedade não se confunde com arbítrio, pois nunca é absoluta, sendo 
indiscutivelmente sujeita a controle judicial (pelo menos para se aferir se houve, ou não, 
desbordamento de seus limites). Sem a motivação do ato discricionário fica aberta a possibilidade de 
ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, impossibilidade de efetivo 
controle judicial” (Ibidem, p. 59).  

119
 FIGUEIREDO, Lúcia Valle, apud FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson Abreu. Op. cit., p. 9. 
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referido artigo, segundo o qual todo o poder emana do povo; e ainda, o artigo 5o, 

XXXV, que assegura o princípio da ubiquidade. Isso porque, segundo Celso Antônio 

BANDEIRA DE MELLO, “o princípio da motivação é reclamado quer como afirmação 

do direito político dos cidadãos ao esclarecimento do ‘porquê’ das ações de quem 

gere negócios que lhes dizem respeito por serem titulares últimos do poder, quer 

como direito individual a não se sujeitarem a decisões arbitrárias, pois só têm que se 

conformar às que forem ajustadas às leis”.120  

Em relação às políticas públicas entende-se que o dever de motivar encontra-

se posto desde o diagnóstico sobre a necessidade de atuação estatal diante da 

realidade, com a justificação das escolhas públicas em relação ao conteúdo dos 

programas governamentais e do seu respectivo orçamento, a fim de zelar para que o 

aparato estatal seja direcionado à efetiva concretização dos direitos fundamentais, 

assim como facilitar o controle de legitimidade da administração pública.  

 

2.3.9 Princípio da publicidade 
 

No que concerne ao princípio da publicidade, quer este significar que a 

atividade administrativa é pública, devendo, pois, o agente público divulgar, na forma 

da lei, os atos emanados no exercício da função administrativa, possibilitando a 

todos o seu conhecimento. Este princípio está previsto expressamente nos artigos 

5o, XXXIII, XXXIV, b e no caput do artigo 37 da Constituição Federal.  

Ele reflete e busca garantir a transparência imprescindível à função 

administrativa num Estado de Direito.  A publicidade dos atos é um meio de controle 

da atuação dos agentes públicos. Proíbe o sigilo121 na administração pública, pois o 

atuar secretamente, em sua essência, significa “escapar do controle”. Em caráter 

excepcional, quando se tratar de informações cujo sigilo seja imprescindível à 

                                                           

120
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 95. 

121
 Segundo dispõe o inciso XXXIII do artigo 5

o
 da Constituição Federal, o sigilo na esfera 

administrativa só é permitido quando “imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado”. 
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segurança da sociedade e do Estado, a Constituição Federal o autoriza. É o que 

dispõe o art. 5º, XXXIII.122 

A publicidade, além de garantir a transparência da ação estatal e o controle 

social, é fundamental para propiciar a participação social nas políticas públicas, em 

consonância com o art. 1º, parágrafo único da Constituição Federal123, abrangendo o 

acesso às informações, assim como participação ativa nas discussões por meio das 

conferências, comissões e conselhos deliberativos de políticas públicas.  

 

2.3.10 Princípio da impessoalidade 
 

Segundo este princípio, consubstanciado no caput dos artigos 5º e 37 da 

Constituição Federal, a administração pública deve dispensar um objetivo tratamento 

igualitário a todos os administrados, sem discriminações e concessões de privilégios. 

Nesse sentido, não é senão o próprio princípio da isonomia, no dizer de Celso 

Antônio BANDEIRA DE MELLO. Isso não significa a inexistência de hipóteses legais 

para o tratamento diferenciado. Elas existem e estão amparadas pelo sistema 

jurídico, de modo que se encontram em consonância com o princípio da igualdade. 

 

Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante visto até agora, 
impende que concorram quatro elementos: 

a) que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, a um só indivíduo; 

b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente 
distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferenciados; 

c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a 
distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma jurídica; 

                                                           

122
 Art. 5º, XXXIII, CF: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou 
do Estado.  

123
 Art. 1º, CF: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente em função dos 
interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em diferenciação de tratamento 
jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem público.

124
 

 

Com relação aos agentes públicos, vale anotar que eles emanam a vontade 

estatal, ou seja, agem em nome do Estado e não em nome próprio.125 É por isso que 

não devem se beneficiar e nem beneficiar alguém através da utilização dos deveres-

poderes que possuem em razão da função, sob pena de cometerem ilegalidades. A 

eles é imposto o dever de agir com obediência ao princípio da impessoalidade. 

Os atos praticados no exercício da função administrativa devem conter, como 

finalidade única, o atingimento de um determinado interesse público e não o 

favorecimento pessoal ou até mesmo de terceiros estranhos ao Poder Público, pois 

“não sendo o interesse público algo sobre que a Administração dispõe a seu talante, 

mas, pelo contrário, bem de todos e de cada um, já assim consagrado pelos 

mandamentos legais que o erigiram à categoria de interesse desta classe, impõe-se, 

como conseqüência, o tratamento impessoal, igualitário ou isonômico que deve o 

Poder Público dispensar a todos os administrados”.126 

 

2.3.11 Princípio da hierarquia 
 

Os órgãos públicos, em sua organização interna, se apresentam de forma 

escalonada, numa relação de subordinação interorgânica. Esta é a hierarquia 

administrativa. O órgão superior tem a competência de controlar os inferiores, ou 

seja, os atos emanados pelos agentes públicos estão submetidos a um controle 

interno. É o princípio da autotutela, ou seja, o controle exercido sobre os próprios 

                                                           

124
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed., São 

Paulo: Malheiros, 1998. p. 41.  

125
 “A atuação funcional do Estado, como ser abstrato, realidade acidental, formada de relações de 

seres humanos, se efetiva mediante a ação destes, pessoas físicas, seus agentes, mas no seu nome 
e por sua conta, como centro de atribuições e operações. A cada um desses agentes corresponde um 
círculo de atribuições, para ser objeto do exercício de poderes e cumprimento de deveres, que 
exteriorizam a personalidade do Estado, como ser capaz de direitos e obrigações” (BANDEIRA DE 
MELLO, Oswaldo Aranha. Op. cit., pp. 77-78).  

126
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 55. 
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atos, “com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou 

inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário”.127 É um princípio 

técnico de organização que, segundo Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, existe 

tão somente na função administrativa.128 

Paulo OTERO formula o conceito de hierarquia administrativa a partir de três 

elementos como sendo o “modelo de organização vertical da Administração Pública, 

através do qual se estabelece um vínculo jurídico entre uma pluralidade de órgãos 

da mesma pessoa coletiva, conferindo-se a um deles competência para dispor da 

vontade decisória de todos os restantes órgãos, os quais se encontram adstritos a 

um dever legal de obediência”.129  

 

2.3.12 Princípio do controle administrativo ou tutela 
 

Pelo princípio da tutela a Administração Pública direta fiscaliza a atividade das 

entidades da Administração Pública Indireta, com o “objetivo de garantir a 

observância de suas finalidades institucionais”,130 tendo em vista que estas atuam 

como “auxiliares” do Poder Público.  

“O controle administrativo ou tutela é o poder de que dispõe o Estado, 

exercitável através dos órgãos da Administração, de conformar o comportamento 

das pessoas auxiliares suas aos fins que lhe foram legalmente atribuídos”.131 É 

exercido nos limites previstos em lei. Analisa-se tanto a legalidade quanto o mérito 

dos atos praticados e, caso reste constatada a presença de vícios ocorre, 

respectivamente, a anulação (em sentido amplo) ou a revogação dos atos. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12

a
 ed., São Paulo: Atlas, 2000. p. 73. 

128
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 59. 

129
 OTERO, Paulo. O conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Coimbra: Coimbra Editora, 

1992, Cap. I, Noção de hierarquia administrativa, pp. 22-77.  

130
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 73.  

131
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 55.  
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2.3.13 Princípio do controle judicial dos atos administrativos 
 

O controle judicial dos atos administrativos é exigência intrínseca do Estado 

de Direito e tem como fundamento o princípio da universalidade da jurisdição, 

previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

inafastabilidade da apreciação jurisdicional para qualquer lesão ou ameaça de lesão 

de direito. Isso quer dizer que, em última instância, a legitimidade dos atos 

administrativos é controlada pelo Poder Judiciário, único constitucionalmente 

competente para decidir com caráter de definitividade. 

Conforme se verá adiante, a submissão ao controle judicial vai além do 

controle dos atos administrativos, abrangendo todas as formas de manifestação da 

função administrativa, seja pelas vias técnico-jurídicas de ação como pelas 

atividades desenvolvidas na administração pública, como a análise de conformidade 

das políticas públicas às normas jurídicas a que se vincula.  

 

2.3.14 Princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade pública 
 

Este princípio traduz a situação de “dever” em que se encontram os agentes 

públicos para desempenharem a atividade administrativa, posto que o interesse 

público pelo qual atuam é indisponível.  Como princípio dele decorrente tem-se o da 

continuidade do serviço público. Também é obrigatório a atuação do Estado na 

implementação de políticas públicas, a fim de garantir a efetivação de direitos 

fundamentais, em consonância com o art. 5º, § 1o, da Constituição Federal, que 

prevê o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.132  
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 Art. 5º, § 1

o
, CF: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 
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2.3.15 Princípio da ampla responsabilidade do Estado por atos 
administrativos 

 

Encontra-se previsto expressamente no artigo 37, § 6o, da Constituição 

Federal. Garante aos administrados a ampla responsabilidade objetiva do Estado e 

das pessoas que agem em seu nome por danos causados pelos seus agentes. 

Prevê, também, a responsabilidade subjetiva dos agentes, em caso de atuação 

dolosa ou culposa, conferindo ao Estado o direito de regresso.  

 

2.3.16 Princípio da eficiência 
 

O princípio da eficiência é uma faceta do princípio da “boa administração”. 

Está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Juarez FREITAS 

também o denomina de princípio da economicidade e da otimização da ação estatal, 

segundo o qual há o compromisso inafastável de encontrar a solução mais 

adequada economicamente na gestão da coisa pública. 

Ubirajara CUSTÓDIO FILHO identifica no princípio constitucional da eficiência 

três idéias: 

 

Prestabilidade, presteza e economicidade. Prestabilidade, pois o atendimento prestado pela 
Administração Pública deve ser útil ao cidadão. Presteza, porque os agentes públicos devem 
atender o cidadão com rapidez. Economicidade, porquanto a satisfação do cidadão deve ser 
alcançada do modo menos oneroso possível ao erário público. Tais características dizem 
respeito quer aos procedimentos (presteza, economicidade), quer aos resultados 
(prestabilidade), centradas na relação Administração Pública/cidadão.

133
 

 

E, em seguida, enuncia o conteúdo jurídico do princípio da eficiência nos 

seguintes termos: “a Administração Pública deve atender o cidadão na exata medida 
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 CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. A Emenda Constitucional 19/98 e o princípio da eficiência na 

Administração Pública. Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política, ano 7. n. 27 São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 9. 
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da necessidade deste e com agilidade, mediante adequada organização interna e 

ótimo aproveitamento dos recursos disponíveis”.134   

Emerson GABARDO, a partir da contextualização do princípio da eficiência no 

âmbito da Constituição Federal e do regime jurídico administrativo, trata das 

“Implicações do Princípio da Eficiência no Direito Administrativo” desenvolvendo a 

relação do princípio da eficiência com os princípios da boa fé e da boa 

administração, que regem a atuação do administrador. Ao longo da abordagem 

afirma que a eficiência engloba outros conceitos afins, tais como a eficácia a 

efetividade, a racionalização, a produtividade, a economicidade e a celeridade.135  

Tendo em vista o conteúdo jurídico da eficiência administrativa, coloca-se como 

questão a pertinência de tratá-lo sob a ótica do regime jurídico administrativo ou 

mais propriamente relacionado aos princípios da gestão pública, tais como a eficácia 

e a efetividade das políticas públicas.  

Nesse sentido, o Professor Antônio Carlos CINTRA DO AMARAL,136 afirma, 

assim como outros doutrinadores como o Professor Paulo MODESTO, que o 

princípio da eficiência se deduz da análise de outros princípios integrantes do regime 

jurídico administrativo, tais como o da boa administração e o da legalidade, sendo 

desnecessária sua previsão na Constituição Federal como princípio autônomo. 

 

2.3.17 Princípio da segurança jurídica 
 

O princípio da segurança jurídica é da essência do próprio Direito, 

notadamente de um Estado Democrático de Direito. “Significa o dever de zelar pela 

                                                           

134
 Ibidem. 

135
 GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. São Paulo: Dialética, 

2002, Parte III: Implicações do Princípio da Eficiência no Direito Administrativo, pp. 100-145.     
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 CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. Princípio da Eficiência no Direito Administrativo. Revista 

Eletrônica sobre a Reforma do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n˚ 5, mar-maio, 
2006. Disponível em: www.direitodoestado.com.br  
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estabilidade e pela ordem das relações jurídicas como condição para que se 

cumpram as finalidades superiores do ordenamento”.137  

É interessante anotar que a segurança, em sentido genérico, é tida como uma 

das finalidades e uma das razões de existir do Estado, conforme demonstrado por 

Marcelo CAETANO: 

 

Em primeiro lugar as sociedades primárias que se juntam para constituir uma sociedade 
política procuram nesta maior segurança para as pessoas e para os valores que apreciam: 
a instituição do poder político é instrumento de defesa externa e de paz interna. 

(...) A segurança não é só a organização da força posta ao serviço de interesses vitais: é 
também, por um lado, a garantia da estabilidade dos bens e, por outro, a da duração das 
normas e da irrevogabilidade das decisões do Poder que importem justos interesses a 
respeitar, quer dizer, a certeza

 
.
138

  

 

De maneira exemplar, diferenciando a segurança jurídica sob as concepções 

filosófico-jurídica e jurídico-positiva, segue a lição de Souto Maior BORGES: 

 

A segurança jurídica pode ser visualizada como um valor transcendente ao ordenamento 
jurídico, no sentido de que a sua investigação não se confina ao sistema jurídico positivo. 
Antes inspira as normas que, no âmbito do direito positivo, lhe atribuem efetividade. Matéria a 
ser abordada pela Filosofia do Direito. Sob essa perspectiva, a investigação filosófica-jurídica 
incide sobre a ordenação jurídica-positiva. Não coincide porém com ela. Porque a esta última 
só interessa a segurança jurídica enquanto valor imanente ao ordenamento jurídico. De 

conseguinte, a segurança jurídica é, sob este último aspecto, matéria de direito posto. Valor 

contemplado e consignado em normas de direito positivo. 

Mas a segurança jurídica é um atributo que convém tanto às normas jurídicas, quanto à 
conduta humana, fulcrada em normas jurídico-positivas; normas asseguradoras desse valor – 
é já dizê-las informadas pela segurança jurídica. Nessa região normativa material, contudo, 
não costumam as normas jurídicas enunciá-la tout court, como se assim estivesse inspirado e 
formulado o princípio: ‘É assegurada a segurança jurídica’. Nesse enunciado, a segurança 
jurídica soaria quase como uma vã tautologia. Noutras palavras e mais claramente: a 

segurança postula, para a sua efetividade, uma especificação, uma determinação dos 

critérios preservadores dela própria, no interior do ordenamento jurídico. (...) 

Assim considerada, a segurança é, percebe-se, um problema de direito positivo. Categoria 

dogmática, portanto. No Brasil, categoria constitucional, primordialmente plasmada e inclusa 
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 FREITAS, Juarez. Op. cit., p. 74. 

138
 CAETANO, Marcelo. Op. cit., p. 181.  
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dentre os direitos e garantias fundamentais, individuais ou coletivos, no artigo constitucional 

5
o
.
 139

 (Grifo nosso)  

 

Vê-se, pois, que a segurança jurídica, a despeito de ser imanente ao Estado 

de Direito, pode ser considerada princípio positivado no ordenamento jurídico. 

Estes são os princípios que constituem o regime jurídico-administrativo e que 

vinculam o exercício da função administrativa do Estado.  
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 BORGES, Souto Maior. “O Princípio da Segurança Jurídica na Criação e Aplicação do Tributo.” 

Revista Diálogo Jurídico, Salvador, v. 13, pp. 1-2, 2002. 
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3. POLÍTICA PÚBLICA COMO FORMA DE MANIFESTAÇÃO DA 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Tendo em vista os desafios atuais do Direito Administrativo, que denotam 

cada vez mais a importância dos debates relacionados ao papel do Estado na 

efetivação dos direitos fundamentais e ao aperfeiçoamento dos instrumentos de 

ação da Administração Pública, o tema das políticas públicas vem ganhando espaço 

na abordagem acadêmica pela doutrina brasileira.  

Em grande parte as discussões, tanto na doutrina como na jurisprudência, 

situam-se no aspecto do controle jurisdicional das políticas públicas – com ênfase na 

separação das funções estatais, na judicialização das políticas públicas, nos atos de 

governo e na discricionariedade administrativa, na discussão sobre o mínimo 

existencial e sobre a reserva do possível –, sem adentrar no funcionamento 

dinâmico da administração pública, em sua correlação com os institutos próprios do 

gerenciamento da coisa pública e com o regime jurídico administrativo.   

Como tema anteriormente atrelado apenas à Ciência da Administração,140 e 

considerando a evolução da atuação administrativa, ainda está em aberto na área 

jurídica a delimitação do conceito de “política pública” e sua configuração no Direito 

Administrativo, o que tem implicação direta nas discussões acima citadas e, por isso, 

muitas vezes limita o alcance da discussão.   

Daí a importância da abertura do Direito Administrativo para o 

desenvolvimento de novos campos de estudo, conforme abordado pela Professora 

Odete MEDAUAR, e tratado pelo doutrinador português João CAUPERS como 

“direitos administrativos especiais”, com o intuito de incorporar novas e importantes 

problemáticas ao Direito Administrativo comum:  

                                                           

140
 “Com a ciência do direito administrativo não se confunde a ciência da administração, que não é 

uma ciência jurídica, mas, sim a ciência social que tem por objecto o estudo dos problemas 

específicos das organizações públicas que resultam da dependência destas, tanto quanto a sua 

existência, como quanto a sua capacidade de decisão e processos de actuação, da vontade política 

dos órgãos representativos de uma comunidade” (CAUPERS, João. Introdução ao Direito 

Administrativo. 9
a
 ed., Lisboa: Ancora, 2007, p. 62).   
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A complexidade e diversificação crescentes da administração pública e a sua 'infiltração' na 
multiplicidade de 'interstícios' do tecido social cedo gerou a necessidade de proceder a 
distinções dentro do direito administrativo. De um tronco comum, composto, pelos princípios e 

regras aplicáveis à actividade administrativa pública em geral – o direito administrativo 

comum (entre nós parcialmente codificado no Código de Procedimento Administrativo) – 
foram-se autonomizando diversos direitos administrativos especiais, integrados pelas normas 
reguladoras de sectores específicos da administração pública: o direito administrativo 
econômico, o direito fnanceiro, o direito administrativo militar, etc. (...) 

O desenvolvimento destes direitos administrativos especiais responde mesmo pela 
incorporação no direito administrativo comum de novas e importantes problemáticas – como a 
da interferência da administração pública no ordenamento das actividades humanas –, de 
novos instrumentos jurídicos – como o planejamento –, e de novas formas de participação 
dos cidadãos na actividade administrativa – como o inquérito público.

141
    

 

O avanço das discussões sobre as políticas públicas no âmbito do Direito 

Administrativo pode propiciar a abertura de um campo específico para 

aprofundamento científico. Atualmente não se tem registro, na doutrina jurídica 

brasileira, de análise precedente específica sobre política pública como forma de 

manifestação da função administrativa e sua relação direta com o ciclo de gestão de 

políticas públicas no âmbito da Administração Pública Federal, o que inviabiliza o 

apontamento direto de eventuais limitações de estudos anteriores.  

Este fato aponta para a possibilidade de eventual contribuição a partir do seu 

caráter inovador – apesar do risco que lhe é inerente –, o que justifica e encoraja 

para a necessidade da realização desses apontamentos, diante da possibilidade de 

ensejar uma nova interpretação, no âmbito do Direito Administrativo, com impacto 

direto na disciplina e na gestão pública brasileira.  

 Desta forma, a partir dos estudos já desenvolvidos e da abertura do tema 

para diversos tipos de abordagem, em seguida será desenvolvido o núcleo do 

estudo, abordando o tema da “política pública” em sua relação com o conceito de 

função administrativa e sua repercussão no regime jurídico administrativo.   
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 CAUPERS, João. Introdução ao Direito Administrativo. 9

a
 ed., Lisboa: Ancora, 2007, p. 66.  
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3.1 Política pública: terminologia, conceito e utilidade  

 

A expressão “política pública” é tida sob as mais diversas significações 

quando utilizada na legislação, nas lições da doutrina, nas manifestações da 

jurisprudência e nos discursos políticos.142  

Na língua portuguesa, a palavra “política” é entendida como a arte ou ciência 

de governar; arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou 

Estados; conjunto de princípios e medidas postos em prática por instituições 

governamentais e outras, para a solução de certos problemas.143 O termo “público 

(a)” é o que pertence a um povo ou ao povo; diz respeito ao governo-geral do país e 

suas relações com os cidadãos.144 Da leitura gramatical pode-se inferir que “política” 

se refere à “ação”; e “pública” se refere aos seus “destinatários”, os cidadãos.  

Disso se depreende que “política pública” pode ser concebida 

gramaticalmente, de forma genérica, como conjunto de princípios e medidas 

governamentais destinadas a solucionar certos problemas para o povo de 

determinada nação.   

No vocabulário jurídico, para De Plácido e SILVA o termo “política” é derivado 

do grego “politiké” e apresenta na acepção jurídica o mesmo sentido filosófico em 

que é tido: como a ciência de bem governar um povo, constituído em Estado.  

 

Assim é seu objetivo estabelecer os princípios, que se mostrem indispensáveis à realização de 
um governo, tanto mais perfeito, ao cumprimento de suas precípuas finalidades, em melhor 
proveito dos governantes e governados. Nesta razão, a “política” mostra o “corpo de 
doutrinas”, indispensáveis ao bom governo de um povo, dentro das quais devem ser 
estabelecidas as “normas jurídicas” necessárias ao bom funcionamento das instituições 

                                                           

142
 Por opção metodológica o foco do estudo do conceito de política pública se dará na perpectiva de 

sua utilização pela comunidade jurídica, sem adentrar no campo da Ciência da Administração ou das 
Ciências Sociais.  

143
 MICHAELIS: Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 

1998, p. 1659.  

144
 Ibidem, p. 1729.  
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administrativas do Estado, para que assegure a realização de seus fundamentais objetivos, e 
para que, traga a tranqüilidade e o bem-estar a todos quantos nele se integrem.

145-146
  

 

E o termo “público (a)”, derivado do latim “publicus”, formado de “populicus”, 

de “populus” (povo, habitantes), significa o que pertence a todos, é do povo, opondo-

se a “privado”, se mostra que não pertence nem se refere ao indivíduo ou ao 

particular.147-148  

Nesta acepção, ao adotar o sentido filosófico percebe-se que o conteúdo do 

termo “público (a)” já vem imbuído, de forma ampla, no conceito de “política”, 

contendo a ação governamental, sua finalidade e seus destinatários, donde se 

permite afirmar que a expressão “política pública”, diferentemente da acepção 

gramatical, se constituiria num pleonasmo.149  

Mesmo que denote aparente redundância, o adjetivo “pública” é essencial 

quando atrelado ao substantivo “política”, visto que reforça a explicitação da 

natureza do interesse protegido, ou seja, o interesse público.  

Na legislação pátria não se tem a previsão legal sobre a definição de política 

pública, mas há várias leis que fazem menção à expressão com os mais diversos 

                                                           

145
 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 617.  

146
 Interessante anotar que o termo “política” não se confunde com “politicagem”, que é “expressão 

usada para indicar toda ação política de certas pessoas ou de certos grupos, que se desenvolve ou 
se funda na prática de manejos indecentes, cavilosos e desonestos, na preocupação de conseguirem 
‘posto de mando’ para seus chefes ou ‘apaniguados’, de onde se locupletem ilicitamente com os 
dinheiros ou favores públicos” (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1998, p. 617).  

147
 SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 661.   

148
 O autor difere “público” de “comum”: “Público é o que pertence a todo o povo, considerado 

coletivamente, isto é, tido em sua expressão de organismo político. Comum é o que pertence ou se 
estende distributivamente ao povo ou a todos, considerados como indivíduos” (Ibidem, p. 661).  

149
 Tendo em vista os conceitos de “Estado”, de “interesse público” e de “função”, abordados 

anteriormente, vale ressalvar que a ação governamental prevista no conceito de “política”, encontra-
se atrelada única e exclusivamente à satisfação das necessidades dos cidadãos (governados) e não 
em proveito dos governantes. Vale sempre rememorar as lições do mestre Ruy Cirne Lima, em seu 
clássico “Princípios de Direito Administrativo”, das quais se depreende, ao tratar do conceito de 
“administração”, que no exercício de função pública o governante cumpre dever, desenvolve 
“atividade do que não é senhor absoluto”, “do que não tem a disposição da cousa ou do negócio 
administrado” (CIRNE LIMA, Ruy. Princípios de Direito Administrativo. 7ª ed., São Paulo, Malheiros 
Editores, 2007).  
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sentidos.150 As políticas públicas “podem ser expressas em disposições 

constitucionais, ou em leis, ou ainda em normas infralegais, como decretos e 

portarias e até mesmo em instrumentos jurídicos de outra natureza, como contratos 

de concessão de serviço público, por exemplo”:151 isso permite verificar que a 

política pública não se confunde com o instrumento legal que a prevê.  

Como todo conceito controverso, na doutrina jurídica política pública 

apresenta várias definições. Aqui, para fins dos cuidados atinentes ao estudo 

conceitual, de acordo com o Professor Paulo de Barros CARVALHO, vale anotar o 

critério distintivo dos dois segmentos do saber jurídico - “direito positivo” e “ciência 

do direito” –, que têm métodos próprios e distintos esquemas de pesquisa e 

compreensão:  

 

Entre outros traços que separam as duas estruturas de linguagem pode ser salientada a 
circunstância de que a cada qual corresponde uma lógica específica: ao direito positivo, a 
lógica deôntica (lógica do dever-ser, lógica das normas); à Ciência do Direito, a lógica 
apofântica (lógica das ciências, lógica alética ou lógica clássica). Em função disso, as 
valências compatíveis com a linguagem das normas jurídicas são diversas das aplicáveis às 
proposições científicas. Das primeiras, dizemos que são válidas ou não-válidas; quanto aos 
enunciados da ciência, usamos os valores verdade e falsidade. As proposições que o jurista 
formula sobre o direito positivo podem ser verdadeiras ou falsas. Paralelamente, há diferença 
importante no campo semântico e também no pragmático, bastando lembrar que as 
proposições normativas se dirigem para a região material da conduta, ao passo que as 
científicas simplesmente descrevem seu objeto, sem nele interferir.

152
  

 

Assim, o que é importante reter é a imprescindibilidade de estabelecer o 

campo da ciência a ser estudado, o conteúdo atrelado ao objeto de descrição e a 

finalidade almejada com referido objeto de estudo.  

                                                           

150
 Como exemplos podem ser citadas a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938 de 1981); a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9433 de 1997); e o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - Sisnad (Lei n. 11.343 de 2006). Como se vê, de acordo com Maria Paula 
Dallari BUCCI, nem tudo que a lei chama de política é política pública. “A exteriorização da política 
pública está muito distante de um padrão jurídico uniforme e claramente apreensível pelo sistema 
jurídico. Essa característica dificulta muito o trabalho sistemático do cientista do direito nesse campo, 
uma vez que o seu objeto é multiforme e com grandes áreas de interseção com outros domínios 
científicos” (BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). “O conceito de política pública em direito”, in Políticas 

Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 22).  

151
 Ibidem, p. 11.  

152
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 11

a
 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p.3.  



81 

 

Dos juristas que se debruçaram sobre o tema das políticas públicas 

recentemente é pacífico o entendimento acerca da necessidade de o assunto entrar 

na agenda da comunidade jurídica, assim como da dificuldade em estabelecer um 

conceito jurídico de política pública.   

 O eminente Professor Fábio Konder COMPARATO, no “Ensaio sobre o juízo 

de constitucionalidade de políticas públicas”, texto de referência no assunto, escrito 

em 1998, aponta essa dificuldade apresentando contextualização histórica: 

 

O conceito de política, no sentido de programa de ação, só recentemente passou a fazer 
parte das cogitações da teoria jurídica. E a razão é simples: ele corresponde a uma realidade 
inexistente ou desimportante antes da Revolução Industrial, durante todo o longo período 
histórico em que se forjou o conjunto dos conceitos jurídicos dos quais nos servimos 
habitualmente. Um dos raros autores contemporâneos a procurar uma elaboração técnica 
daquele novo conceito é Ronald Dworkin.  

Para ele, a política (policy), contraposta à noção de princípio, designa “aquela espécie de 
padrão de conduta (standard) que assinala uma meta a alcançar, geralmente uma melhoria 
em alguma característica econômica, política ou social da comunidade, ainda que certas 
metas sejam negativas, pelo fato de implicarem que determinada característica deve ser 
protegida contra uma mudança hostil”.  

Daí por que as argumentações jurídicas de princípios tendem a estabelecer um direito 
individual, enquanto as argumentações jurídicas de políticas visam estabelecer uma meta ou 
finalidade coletiva. Tais idéias, como se percebe, ainda são excessivamente esquemáticas. 
Importa doravante desenvolver a análise jurídica, de modo a tornar operacional o conceito de 
política, na tarefa de interpretação do direito vigente e de construção do direito futuro.

153
 

 

Para COMPARATO, política pública é tida como programa de ação 

governamental, seguindo a reclassificação das funções estatais proposta em 1957 

por Karl LOEWENSTEIN, em sua obra “Political Power and the Governmental 

Process”. Ao ressaltar a função planejadora do Estado, dividindo-as em policy 

determination, policy execution e policy control, LOEWENSTEIN promove a 

substituição da lei pela política pública, mas mantém a mesma separação entre a 

declaração, a execução e o controle (no sentido de um juízo de revisão). Essa 

proposta de reclassificação das funções estatais se dá em razão da evolução do 

papel do Estado e reflete bem a necessidade da população em ter uma maior 

                                                           

153
 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas.  

Brasília: Revista de Informação Legislativa, 1998, p. 44 (grifo nosso). 
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presença do aparato estatal na atualidade, notadamente na garantia de direitos 

sociais.  

Dando seqüência a este objeto de estudo, de forma mais aprofundada, Maria 

Paula Dallari BUCCI, em “Direito Administrativo e Políticas Públicas”, concebe as 

políticas públicas como um novo eixo de ordenação do direito público, e traça uma 

aproximação da Ciência do Direito com a Ciência da Administração.  

Nesta obra, a autora justifica o interesse recíproco entre o direito 

administrativo e as políticas públicas e, em seguida, trata como falso problema a 

questão topológica do campo de estudo jurídico das políticas públicas, propondo 

uma rearticulação do direito público em torno da idéia de política pública.   

Ao tratar como eixo ordenador do direito público esta opção culmina numa 

generalização do entendimento sobre a política pública como ação estatal – daí a 

importância de sua diferenciação em relação à lei, ao ato administrativo e ao ato 

jurisdicional –, o que não ocorre ao circunscrevê-la ao ramo do Direito 

Administrativo, dirigindo à atuação típica da Administração Pública.  

Tendo como base o Direito Constitucional, ao localizar a política pública no 

campo do Direito Administrativo, isso permite um tratamento específico em relação 

aos instrumentos de ação da administração pública, confere-lhe maior concretude, 

além de contribuir para a sedimentação de um conceito de política pública para o 

Direito. 

Assim, vale citar o trecho em que BUCCI trata com maestria a inegável 

relação intrínseca das políticas públicas com o Direito Administrativo, ao discorrer 

sobre a necessidade de reconhecimento do elemento político pela prática do Direito 

Administrativo – como o processo de definição e de execução do interesse público, 

que constitui o campo de atuação de uma política pública – e ao enfatizar o aspecto 

material do controle externo da administração pública:   

 

“Conhecer, portanto, os princípios jurídicos da Administração Pública, os condicionamentos 
legais à contratação de funcionários ou serviços, as formas de organização jurídica da 
Administração direta e indireta, além dos dados materiais geridos pela Administração em seu 
cotidiano, são operações que necessariamente fazem parte do processo de formulação da 
política pública. Por outro lado, esse processo representa o modo de formação da vontade 
administrativa no espaço da ação discricionária – especialmente num país de regime 
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presidencialista, em que os aparelhos do governo e da Administração se confundem no 
Poder Executivo. Por isso se pode concluir que o direito administrativo interessa às políticas 
públicas, assim como as políticas públicas interessam ao direito administrativo”.

154
  

 

E, em seguida, a partir das lições de MULLER e SUREL, em “L’analyse des 

politiques publiques” – cuja concepção preliminar é a da política pública como um 

construto social e um construto de pesquisa – e das lições do Professor Tércio 

Sampaio FERRAZ JUNIOR, em “Método de interpretación y fuentes em derecho 

privado” – com a classificação das fontes do direito em substanciais (elementos 

materiais, históricos, racionais e ideais), que fazem do direito um dado; e formais 

(resultado da elaboração técnica dos juristas), que resultam no direito como 

construto –, Maria Paula Dallari BUCCI define políticas públicas como “programas de 

ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”.155-156  

A partir da conceituação de política pública e da discussão acerca de sua 

relação com o Direito, considerando o debate atual sobre a existência de um 

conceito jurídico de política pública, em obra específica sobre o tema, BUCCI 

apresenta uma evolução da noção de política pública – que adotamos para os fins 

almejados neste estudo – consubstanciada na inclusão da perspectiva processual, 

com o seguinte entendimento:  

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto 
de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, 
processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 

                                                           

154
 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, 

p. 250 (grifo nosso).  

155
 Ibidem, p. 241.  

156
 MULLER e SUREL apresentam a dimensão axiológica das políticas públicas, que envolve uma 

conotação valorativa relacionada aos fins da ação governamental; e uma dimensão prática, 
relacionada à eficácia da ação governamental, tendo a política pública como “programa de ação 
governamental para um setor da sociedade ou um espaço geográfico” (apud BUCCI, Maria Paula 
Dallari (org.), “O conceito de política pública em direito”, in Políticas Públicas – Reflexões sobre o 

conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 252). Nesta segunda acepção, em posição anterior 
BUCCI conceituou políticas públicas como “programas de ação governamental voltados à 
concretização de direitos”.  
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processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados.

157
  

 

Do conceito apresentado é possível atrelar à referida dimensão processual o 

ciclo de gestão de políticas públicas, que contempla o processo de formulação, 

implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas governamentais, 

e, com isso, desenvolver sua relação com a função administrativa, foco deste 

trabalho. 

Além disso, posteriormente, ao se debruçar sobre a hipótese de um conceito 

de políticas públicas em direito, BUCCI afirma que:  

 

É plausível considerar que não haja um conceito jurídico de políticas públicas. Há apenas um 
conceito de que se servem os juristas (e os não juristas) como guia para o entendimento das 
políticas públicas e o trabalho nesse campo. Não há propriamente um conceito jurídico, uma 
vez que as categorias que estruturam o conceito são próprias ou da política ou da 
administração pública.

158
   

 

E concebe que “a melhor contribuição que pode ser dada por um trabalho de 

sistematização conceitual das políticas públicas é fornecer um conjunto de 

referências aos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração dos veículos jurídicos 

das políticas públicas”, de acordo com a proposta de Daniele BOURCIER (em 

Modéliser la décision administrative. Réflexions sur quelques paradigmes, o que ela 

denomina de “modelização”, in Le droit administratif en mutation (org. Jacques 

Chevalier), Paris: Presses Universitaires de France, 1993, pp. 256-274).  

Desta forma, a autora reconhece que “se não há um conceito jurídico, deve 

haver, com certeza, uma metodologia jurídica. As tarefas dessa são descrever, 

                                                           

157
 Ibidem, p. 39.  

158
 “Nesse debate, delineia-se como linha de trabalho mais fecunda a da admissão das políticas 

públicas como programas de ação destinados a realizar, sejam os direitos a prestações, diretamente, 
sejam a organização, normas e procedimentos necessários para tanto. As políticas públicas não são, 
portanto, uma categoria definida e instituída pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade 
político-administrativa, que a ciência do direito deve estar apta a descrever, compreender e analisar, 
de modo a integrar à atividade política os valores e métodos próprios do universo jurídico” (BUCCI, 
Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 252). 
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compreender e analisar as políticas públicas, de modo a conceber as formas e os 

processos jurídicos correspondentes”.159  

Bruno de Souza VICHI, ao escrever sobre política urbana, adota o conceito de 

política pública de Pierre MULLER e SUREL, in “L’analyse des politiques publiques” 

como sendo “programa de ação governamental para um setor da sociedade ou um 

espaço geográfico”.160  

A partir de outro olhar, no estudo Dimensão jurídica das políticas públicas, 

Patrícia Helena MASSA-ARZABE traz a abordagem sobre a associação da teoria 

das políticas públicas com a doutrina do serviço público. Nesse trabalho, a autora 

aponta que toda política pública está diretamente amarrada aos princípios da 

Administração Pública; e que os serviços públicos estão inseridos no âmbito de uma 

política pública, mas não desenvolve o aspecto de como se dá essa correlação entre 

os respectivos regimes jurídicos.161   

Ao analisar diversos conceitos de políticas públicas e diferenciá-las de 

práticas ou programas isolados em curto espaço de tempo, ou ainda de promessas 

político-eleitorais, MASSA-ARZABE afirma que:  

 

Sintetizando, ainda que toscamente, os diferentes entendimentos, as políticas públicas 
podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da atividade, como conjuntos de programas de 
ação governamental estáveis no tempo, racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, 
dirigidas à realização de direitos e de objetivos social e juridicamente relevantes, 
notadamente plasmados na distribuição e redistribuição de bens e posições que concretizem 
oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus direitos, assegurando-
lhes recursos e condições para a ação, assim como a liberdade de escolha para fazerem uso 
desses recursos.

162
  

 

                                                           

159
 Idem.  

160
 VICHI, Bruno de Souza. Política Urbana – sentido jurídico, competências e responsabilidades. 

Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 86.  

161
 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. “Dimensão jurídica das políticas públicas”, in Políticas Públicas 

– Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 51. 

162
 Ibidem, p. 63.   
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Nesta referida construção, mais do que estabelecer uma dimensão jurídica no 

conceito de “políticas públicas”, percebe-se a preocupação com o detalhamento de 

elementos próprios do processo gerencial de elaboração de “políticas públicas”. Em 

sua conclusão se depreende o foco no estudo da sustentação normativa das 

políticas públicas, mais do que sua localização como tema autônomo no âmbito do 

Direito.163 

A partir dos elementos extraídos das discussões, neste ponto, considerando o 

interesse na investigação sobre a política pública como uma forma de expressão 

jurídica da atividade governamental, cabe questionar: para se reconhecer 

determinado conceito como conceito jurídico é imprescindível que as categorias que 

estruturam o conceito sejam próprias do Direito, ou pode-se reconhecer como 

conceito jurídico determinado conceito que tenha importância e utilidade para o 

Direito diante de sua vinculação a determinado regime jurídico?   

Nesta discussão de fundo é válido nos reportarmos às lições do Professor 

Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, para quem conceitos jurídicos como pontos 

de aglutinação de efeitos de direito não passam de sistematizações ou 

classificações. Por isso o trabalho do jurista consiste em conhecer a disciplina 

aplicável às diversas situações e em identificar o regime jurídico ao qual se 

submetem.164  

Segundo o mestre, nesta atividade de aglutinação de elementos que formam 

um conjunto – que receberá um nome, que é a rotulação de um conceito – este 

conceito pode ser construído diretamente pelo direito positivo. Ou então, quando a 

lei não aglutina previamente certas realidades sob uma nomenclatura, é o estudioso 

do Direito quem trata de promover essas aglutinações a partir de traços identificados 

no direito positivo, com o objetivo de construir o conceito jurídico: disso podem 

                                                           

163
 “A análise da política pública sob o enfoque do direito vai além da constatação da existência de 

uma nova espécie de norma jurídica, e exige o reconhecimento de que os conjuntos de programas de 
ação ordenados ao aprimoramento da sociedade, isto é, as políticas públicas plasmadas em corpos 
normativos valem-se, além de diretrizes ou normas-objetivo, também de normas de organização e de 
normas de conduta” (MASSA-ARZABE, Patrícia Helena, “Dimensão jurídica das políticas públicas”, in 
Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico (org. BUCCI, Maria Paula Dallari). São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 72).   

164
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 370. 
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resultar diversas combinações, com diferentes noções, para uma mesma realidade. 

“A utilidade destas ‘sínteses’, denominadas conceitos jurídicos, reside em que 

estratificam um ponto de referibilidade de normas, de efeitos de direito”.165  

De acordo com esse entendimento, considerado o conceito adotado de 

política pública, para se averiguar a possibilidade de reconhecê-lo como um conceito 

jurídico faz-se necessário identificar no direito positivo os seus traços de 

sustentação, as normas que lhes são aplicáveis e os efeitos jurídicos aos quais 

estas últimas são submetidas.  

Assim, ainda que as categorias que estruturam o conceito não sejam próprias 

do Direito, ou seja, não sejam prescritas diretamente pelo direito positivo, é possível 

reconhecer política pública como um conceito jurídico a partir da identificação dos 

traços de sustentação no ordenamento jurídico, conforme tratado em item 

subseqüente. (Capítulo 3 – 3.4).   

Ao tratar do critério formal para identificar a função estatal e afirmar que os 

conceitos em si mesmos não são verdadeiros ou falsos, mas úteis ou inúteis, ensina 

BANDEIRA DE MELLO que o interesse em “conceituar” encontra sentido na 

possibilidade de isolar determinado objeto que está adstrito “a um dado conjunto de 

disposições e de princípios distintos daqueles que regem outro objeto”:   

 

Deveras, quando a lei ou o próprio jurista formulam um conceito qualquer, não podem ter 
outro interesse senão o de isolar algo que está sujeito a um dado conjunto de disposições e 
de princípios distintos daqueles que regem outro objeto. Assim, o que se está a procurar não 
é uma realidade substancial, mas um termo de imputação de efeitos jurídicos. Isto ocorre 
porque a identidade jurídica de um dado objeto resulta da qualificação que o Direito lhe irroga 
e não de atributos substanciais que possua. Por isto duas realidades substancialmente iguais 
podem ser regidas de maneira diferente, assim como duas realidades substancialmente 
diferentes podem estar parificadas sob um mesmo regime.

166
  

 

Nessa linha de pensamento, em se tratando das formas de manifestação da 

função administrativa (vias técnico-jurídicas de ação ou as atividades 

                                                           

165
 Ibidem, p. 372.  

166
 Ibidem, p. 35.   
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desempenhadas no exercício da administração pública), é imperioso averiguar a 

possibilidade de reconhecer a “política pública” como uma forma de expressão 

jurídica da atividade governamental, como objeto de um conjunto de normas e ter 

reconhecido um regime jurídico peculiar com imputação de efeitos jurídicos, 

conferindo-lhe, assim, o caráter de conceito jurídico vinculado ao Direito 

Administrativo. 

E ainda que se considere que “política pública” não se constitua como 

conceito jurídico, é possível afirmar sua utilidade e pertinência como objeto de 

estudo na ciência jurídica, já que é sobre o Direito que reside o quadro institucional 

no qual ela atua.    

É o que o presente estudo apresenta em sua segunda hipótese: a 

aplicabilidade do regime jurídico administrativo ao ciclo de gestão de políticas 

públicas a partir do reconhecimento da “política pública” como forma de 

manifestação da função administrativa. Sendo procedente, pode-se considerar que 

mais um passo está sendo alcançado na discussão do tema no âmbito jurídico, e 

reconhecer sua importância e utilidade para o Direito Administrativo.   

 

 

3.2 Política pública e o Direito Administrativo: diferenciação em 

relação à lei, ao ato administrativo e ao ato jurisdicional  

 

Numa concepção mais ampla, o Professor Eros Roberto GRAU nomeia 

políticas públicas o conjunto de “todas as atuações do Estado, cobrindo todas as 

formas de intervenção do poder público na vida social”.167  

É imperioso notar, entretanto, como tema aberto à discussão na doutrina, sua 

diferenciação em relação à lei, ao ato administrativo e ao ato jurisdicional, assim 

como debater a utilidade do conceito de “política pública” para o Direito. Esta 
                                                           

167
 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1990, p. 20.  
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diferenciação também contribui para a definição de quem reconhece ou legitima as 

ações governamentais como “políticas públicas” no ordenamento jurídico nacional.  

Conforme visto inicialmente (supra, Capítulo 1 – 1.1.2), da função legislativa, 

atividade típica do Poder Legislativo, são emanadas as normas gerais, normalmente 

abstratas, que inovam a ordem jurídica, tendo como fundamento a Constituição 

Federal. Diferentemente, as políticas públicas, advindas do exercício das funções 

política e administrativa exercidas pelo Poder Executivo168 (como programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente 

regulados), de acordo com Charles-Albert Morand, “podem ser incorporadas à lei, se 

superpor a elas ou se pôr a seu serviço”,169 sendo atividades concretas por 

excelência.   

Já o ato administrativo (supra, Capítulo 2 – 2.2), como declaração do Estado 

ou de quem lhe faça as vezes, que se manifesta no exercício de prerrogativas 

públicas por meio de providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar 

cumprimento, sujeito a controle de legitimidade por órgão jurisdicional, se distingue 

da política pública, que é atividade resultante no programa de ação governamental, 

também suscetível de controle jurisdicional.   

A política pública também não se confunde com o ato jurisdicional, que se 

caracteriza pelas decisões judiciais que resolvem preferencialmente controvérsias 

com força de coisa julgada, atributo este que corresponde à decisão proferida em 

última instância pelo Poder Judiciário, com caráter de definitividade (supra, Capítulo 

1 – 1.1.2). Ao contrário, a política pública pode ser objeto da decisão judicial no 

exercício do controle jurisdicional de legitimidade.  

 Ao diferenciar política pública das normas e atos jurídicos para fins de 

delineamento dos limites do controle jurisdicional, Fábio Konder COMPARATO 

leciona:  

                                                           

168
 “Assim como Canotilho trata da cooperação do legislador infraconstitucional na ‘determinação’ e 

‘conformação material’ da Constituição, o enfoque das políticas públicas destaca o papel da 
Administração na ‘determinação e conformação’ material das leis e das decisões políticas a serem 
executadas no nível administrativo” (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas 

Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 248 e 249).  

169
 MORAND, Charles-Albert. Le droit néo-moderne, cit., p. 13, apud BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 255.  
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A primeira distinção a ser feita, no que diz respeito à política como programa de ação, é de 
ordem negativa. Ela não é uma norma nem um ato, ou seja, ela se distingue nitidamente dos 
elementos da realidade jurídica, sobre os quais os juristas desenvolveram a maior parte de 
suas reflexões, desde os primórdios da iurisprudentia romana. Esse ponto inicial é de suma 
importância para os desenvolvimentos a serem feitos a seguir, pois, tradicionalmente, o juízo 
de constitucionalidade tem por objeto, como sabido, apenas normas e atos.Mas, se a política 
deve ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso reconhecer que ela acaba 
por englobá-los como seus componentes. É que a política aparece, antes de tudo, como uma 
atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um 
objetivo determinado. O conceito de atividade, que é também recente na ciência jurídica, 
encontra-se hoje no centro da teoria do direito empresarial (em substituição ao superado “ato 
de comércio”) e constitui o cerne da moderna noção de serviço público de procedimento 
administrativo e de direção estatal da economia. 

A política, como conjunto de normas e atos, é unificada pela sua finalidade. Os atos, decisões 
ou normas que a compõem, tomados isoladamente, são de natureza heterogênea e 
submetem-se a um regime jurídico que lhes é próprio. 

De onde se segue que o juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou 
governamental – não se confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que 
a compõem. Uma lei, editada no quadro de determinada política pública, por exemplo, pode 
ser inconstitucional, sem que esta última o seja. Inversamente, determinada política 
governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada incompatível com os objetivos 
constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos administrativos 
praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais.

170
 

 

 A partir dessas lições, Maria Paula Dallari BUCCI afirma que:  

 

O modelo das políticas públicas não exclui o da legalidade, mas convive com ele. Para 
Charles-Albert Morand, “as políticas públicas podem ser incorporadas à lei, se superpor a 
elas ou se pôr a seu serviço, num quadro em que o direito é cada vez mais desordenado, 
complexo e movediço”.

171
 Não obstante, no modelo que estamos propondo, a realização das 

políticas públicas deve dar-se dentro dos parâmetros da legalidade e da constitucionalidade, 
o que implica que passem a ser reconhecidos pelo direito – e gerar efeitos jurídicos – os atos 
e também as omissões que constituem cada política pública. (...).  

Inovando na tradição jurídica, a política distinguir-se-ia das categorias das normas e atos 
jurídicos, embora esses elementos sejam parte integrante dela. A noção operacional de 
política estaria mais próxima do conceito de atividade, ”conjunto organizado de normas e atos 
tendentes à realização de um objetivo determinado”.

172
  

 

                                                           

170
 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., pp. 44 e 45 (grifo nosso). 

171
 MORAND, Charles-Albert. Le droit néo-moderne, cit., p. 13, apud BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 255.  

172
 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, 

p. 255.  
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Ao delimitar que o conteúdo de política pública se encontra mais atrelado ao 

de “atividade” do que ao de “norma” e de “ato”, BUCCI apresenta uma importante 

indagação: “qual a expressão jurídica das políticas públicas? Política é norma? É 

plano? É atividade? Poder-se-ia falar em ‘regime jurídico das políticas públicas?’”.173 

Essas questões se apresentam na tentativa de identificar a forma exterior, 

reconhecível pelo sistema jurídico, que uma política pública assume.  

Como vimos anteriormente, a expressão política pública é utilizada sob os 

mais variados sentidos na legislação. Da análise realizada em relação ao seu 

conceito e ao seu conteúdo, que a diferencia de “ato” e de “norma”, cabe perguntar, 

como núcleo do objeto deste estudo: a “política pública” pode constituir uma forma 

de manifestação da função administrativa do Estado? É isso que se pretende 

explorar em seguida.   

 

3.3 A relação entre os conceitos de “política pública” e de 

“função administrativa” 

 

De acordo com o ilustre Professor Fabio Konder COMPARATO, que com 

maestria afirma que “conhecer significa, antes de tudo, captar o sentido do processo 

evolutivo”,174 e a partir das concepções desenvolvidas e da constante evolução da 

ciência e da realidade, com seu dinamismo, a tarefa de participar ativamente desse 

processo coloca o desafio de tentar construir, revisitar e desenvolver a análise de 

relações entre os conceitos para formularmos proposições capazes de contribuir, por 

meio do conhecimento, para o aperfeiçoamento da atuação estatal no presente e no 

futuro.  

Se assim se deu a concepção do Estado moderno pelos grandes pensadores 

políticos europeus, a partir de fins do século XVII, como uma organização 

necessariamente rígida e estática, quando a realidade na época chamava para o 

                                                           

173
 Ibidem, p. 256. 

174 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 40. 
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desafio político de abolir o absolutismo monárquico, pela despersonalização do 

poder – com a substituição da vontade individual soberana, fundamento da 

sociedade política no Leviatã de Hobbes, pela norma geral e abstrata -, 175 passados 

alguns séculos, hoje, o Estado contemporâneo, no caso brasileiro, reclama pela 

atuação do Estado que concretize os direitos fundamentais, de forma proativa: daí a 

necessidade de ter mecanismos institucionais cada vez mais eficientes para o 

atendimento das necessidades dos cidadãos, de forma democrática, com 

participação e controle social.  

O desafio de construir uma sociedade mais justa, mais igual e solidária, com a 

erradicação da pobreza extrema e com a superação das desigualdades sociais e 

regionais depende necessariamente da forma como as instituições estatais 

desempenham suas respectivas funções.  

No contexto atual, isso passa pelo fortalecimento da capacidade do Estado de 

atingir resultados; passa pela necessária revisitação dos conceitos; pelo 

conhecimento, com a captação do sentido do processo evolutivo e da finalidade 

última e razão de ser da atuação estatal; pelo olhar para a realidade e para as suas 

necessárias transformações; pela relação do Estado com a sociedade civil, com a 

valorização dos mecanismos de participação social; e pela responsabilidade das 

instituições e dos agentes públicos no desenvolvimento das suas funções para o 

atingimento do interesse público. Na prática, almeja-se um Poder Executivo que, 

além da atuação política e burocrática, atue mais e melhor na concretização dos 

direitos fundamentais por meio das políticas públicas.    

Nesta tarefa, o trabalho científico de tentar identificar a forma de 

exteriorização, reconhecível pelo sistema jurídico, que assume uma política pública é 

de fundamental importância. Conforme visto anteriormente, investigar a relação 

entre os conceitos de “política pública” e de “função administrativa” é, pois, salutar 

para a concepção de uma boa administração pública, que zele pela efetivação dos 

direitos fundamentais, que contemple nos mecanismos de gestão a justificação das 

escolhas públicas, tendo em vista a consecução do interesse público, com a 

realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Também revela a 

                                                           

175
 Idem.  
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possibilidade de aperfeiçoar o controle da administração pública, com participação 

social, e elucidar avanços na gestão pública brasileira, assim como na ciência 

jurídica.  

Retomando o ensinamento de Fritz FLEINER, “da administração como Estado 

ativo que se manifesta diante de nós”, e diante da abertura do Direito Administrativo 

– conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades 

administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais –176 como 

disciplina em evolução, no desenvolvimento do trabalho, após passar pela análise 

dos conceitos de função administrativa e de política pública, nesta etapa será 

desenvolvida a relação entre os dois conceitos, estabelecendo os pontos de 

semelhanças e de diferenças, a conexão entre os dois objetos de estudo. 

 Diante dos conceitos adotados de função administrativa177 e de política 

pública,178 de forma sistematizada, temos como elementos, respectivamente:   

(i) Da função administrativa: 

a) função que o Estado exerce direta ou indiretamente na intimidade de uma 

estrutura e regime hierárquicos;  

b) desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, 

excepcionalmente, infraconstitucionais;   

c) com vinculação a regime prevalente de direito público, o regime jurídico 

administrativo;  

                                                           

176
 Conforme ensina JUSTEN FILHO, Marçal, in Curso de Direito Administrativo. 4

a
 ed., São Paulo, 

Saraiva, 2009, p. 01.  

177
 “Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce na intimidade 

de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo 
fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, 
infraconstitucionais, submissos todos a controle de legalidade pelo Poder Judiciário” (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 36).  

178
 Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 

processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de 
governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados (BUCCI, Maria Paula Dallari (org.), “O 
conceito de política pública em direito”, in Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico. 

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39). 
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d) com a finalidade de satisfazer o interesse público; e  

e) com submissão ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.  

(ii) Da política pública:  

a) programa de ação governamental; 

b) resultante de um processo ou conjunto de processos juridicamente 

regulados (processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 

processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 

judicial); e  

c) com a finalidade de coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados.  

Visto que a doutrina tradicionalmente reconhece entre as formas de 

manifestação da função administrativa as vias técnico-jurídicas de ação 

administrativa,179 assim como as atividades desempenhadas no exercício da 

administração pública180 (supra, Capítulo 2 – 2.2), e considerando que a 

caracterização da atuação estatal como “forma de manifestação da função 

administrativa” se dá pela verificação da presença dos elementos intrínsecos a esta 

função, cabe-nos desenvolver este confronto em relação à política pública.   

Isso pode ser feito a partir da análise da correspondência do conceito de 

política pública com os elementos da função administrativa, respondendo 

objetivamente às seguintes indagações: 

a) Política pública é função que o Estado, direta ou indiretamente, exerce na 

intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos?  

                                                           

179
 Atos administrativos e outros atos da Administração Pública que não são atos administrativos; os 

fatos administrativos; os contratos administrativos e outros contratos, não administrativos, mas que 
são celebrados pela Administração; os regulamentos; e os procedimentos administrativos.  

180
 Poder de polícia; fomento das atividades privadas de interesse coletivo; intervenção em atos e 

fatos da vida particular para lhes conferir certeza e segurança jurídicas; instrumentalização através de 
recursos humanos e materiais; e serviço público.   
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Sim, como programa de ação governamental é atividade desenvolvida 

diretamente pelo Poder Executivo, no âmbito do ciclo de gestão de políticas públicas 

que envolve, entre os processos juridicamente regulados, os de planejamento, 

orçamento e de governo.    

b) Política pública caracteriza-se pelo fato de ser desempenhada mediante 

comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais?      

Sim, como programa de ação governamental que resulta de um conjunto de 

processos juridicamente regulados, pressupõe o desenvolvimento de atividade de 

concretização dos comandos normativos infralegais ou infraconstitucionais, de 

maneira geral. É sobre o Direito que reside o quadro institucional no qual ela atua. 

Conforme visto, a noção operacional de política pública se aproxima do conceito de 

atividade,181 não se confundindo com as categorias das normas e atos jurídicos, 

embora esses elementos sejam parte integrante dela.  

c) Política pública vincula-se a regime prevalente de direito público, o regime 

jurídico administrativo?  

Sim, sendo programa de ação governamental que visa a tutela e a realização 

do interesse público (objetivos socialmente relevantes), impõe-se a vinculação a 

regime de direito público. E porque se encontra adstrita aos objetivos politicamente 

determinados e executados pela administração pública, está sujeita ao regime 

jurídico administrativo.182  

d) Política pública tem por finalidade satisfazer o interesse público?  

Sim, tendo a política pública a finalidade de coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados, traduzindo-se na satisfação do interesse 

                                                           

181
 Atividade aqui como conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo 

determinado, podendo-se incluir nesse conjunto as articulações de natureza política.  

182
 Regime jurídico administrativo aplicável ao exercício da função administrativa que, como visto 

anteriormente, zela pela íntegra dos princípios superiores preceituados na Constituição Federal e dos 
princípios regentes da administração pública, que tem como alicerces o princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade dos bens e interesses públicos 
pela Administração Pública.  
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público que, na gestão pública, deve ser identificado concretamente em razão da 

satisfação dos direitos fundamentais por meio da atuação da Administração Pública.  

e) Política pública se submete ao controle de legalidade pelo Poder 

Judiciário?  

Sim, impõe-se o controle judicial de políticas públicas, de acordo com o 

princípio da universalidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF), com o objetivo de 

verificar a adequação do programa de ação governamental às normas jurídicas a 

que se vincula. Isso se aplica tanto em relação à observância do conjunto de 

processos juridicamente regulados, como na aferição de sua legitimidade, tendo em 

vista o direito a ser realizado por meio da atuação estatal.183  

Mesmo sem aprofundar, por fugir do escopo de abordagem do presente 

estudo, vale ressaltar, conforme visto, que o juízo de validade de uma política não se 

confunde com o juízo de validade das normas e atos que a compõe, e que 

tradicionalmente são objetos da análise de constitucionalidade. A relação entre 

política pública e função administrativa permite olhar com mais clareza para 

questionamentos relacionados à administração pública, no que se refere ao controle 

interno e externo, notadamente pelo controle social e pelo controle judicial de 

políticas públicas, propiciando aprofundar os argumentos para além da divisão de 

funções estatais, entrando no conteúdo do processo de formulação, implementação, 

monitoramento, avaliação e revisão de programas governamentais.    

 Da análise realizada, percebe-se a correspondência direta entre os elementos 

do conceito de política pública e aqueles da função administrativa, explicitando que 

os dois conceitos convergem para uma relação de gênero (função administrativa) e 

espécie (política pública). 

                                                           

183
 Conforme abordado acima (supra, Capítulo 3), em grande parte as discussões sobre políticas 

públicas em Direito situam-se no aspecto do controle judicial de políticas públicas, tanto na doutrina 
como na jurisprudência – com ênfase na separação das funções estatais, na judicialização das 
políticas públicas, nos atos de governo e na discricionariedade administrativa, no debate sobre o 
mínimo existencial e sobre a reserva do possível –, sem adentrar no funcionamento dinâmico da 
administração pública, em sua correlação com os institutos próprios do gerenciamento da coisa 
pública e com o regime jurídico administrativo. A partir deste estudo, do resultado alcançado se 
pretende contribuir para a discussão no âmbito do Direito Administrativo, tanto analisando sua 
repercussão em outros institutos jurídicos, tais como no conceito de vinculação e de 
discricionariedade, no controle da administração pública, assim como averiguar o rebatimento e 
propor medidas para o aperfeiçoamento do modelo de gestão pública brasileira.  
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A política pública, compreendida como função ínsita ao Poder Executivo, 

caracteriza-se como uma das formas de manifestação da função administrativa, 

diante da presença dos elementos intrínsecos a esta função – de dever atuar na 

concretização dos comandos infralegais e, excepcionalmente, infraconstitucionais, 

sob regime jurídico administrativo, para atingir o interesse público.  

 Assim, se pode depreender que a política pública se apresenta, de forma 

autônoma, como uma das atividades desempenhadas pela administração pública, 

ao lado do poder de polícia; do fomento das atividades privadas de interesse 

coletivo; da intervenção em atos e fatos da vida particular para lhes conferir certeza 

e segurança jurídicas; da instrumentalização através de recursos humanos e 

materiais; e do serviço público.   

 Diante disso, sendo afirmativa a primeira hipótese apresentada, coloca-se, até 

para esclarecer sua utilidade, a seguinte questão: qual a conseqüência do 

reconhecimento da “política pública” como forma de manifestação da função 

administrativa para o Direito Administrativo? 

 Preliminarmente, esse reconhecimento reafirma a importância do estudo da 

política pública no campo da disciplina do Direito Administrativo, e pode contribuir 

para o aprofundamento no tratamento acadêmico do tema. Além disso, a partir da 

incorporação de novas problemáticas por esse ramo do Direito, é possível gerar 

novas interpretações jurídicas com impacto direto na disciplina e na gestão pública 

brasileira – cujas atividades têm interferência na vida de milhares de pessoas – 

tendo como conseqüência a contribuição para o aperfeiçoamento da administração 

pública na efetivação dos direitos humanos.      

Além disso, em relação à jurisprudência, vê-se que as decisões que abordam 

o tema das políticas públicas, em seu conteúdo, tratam, em geral, do dever do Poder 

Público em garantir os direitos fundamentais, como os direitos à saúde, à educação 

e à segurança pública, por meio da ação governamental, e da competência do Poder 

Judiciário para determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas 

públicas. A argumentação jurídica explicita o conteúdo normativo dos direitos 

assegurados pela Constituição Federal, sem adentrar, no entanto, à análise 

propriamente dita do conteúdo das políticas públicas como programas de ação 

governamental, no âmbito do ciclo de gestão de políticas públicas.  
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Assim, pode-se afirmar que na atualidade a jurisprudência trata mais 

especificamente do controle da administração pública na efetivação do princípio da 

obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, aferindo a omissão ou a ação 

insuficiente do Poder Público, do que efetivamente do controle de políticas públicas 

em sentido estrito.184  

                                                           

184
 Em seguida são trazidos à colação alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça abordando o tema das políticas públicas em sede de direitos 
fundamentais:   

“O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de educação infantil, especialmente se 
reconhecido que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser 
implementado mediante adoção de políticas públicas conseqüentes e responsáveis – notadamente 
aquelas que visem a fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta situação de exclusão social 
e de desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola –, traduz meta cuja 
não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão ao 
Poder Público” (RE 410715 – AgR/ SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Supremo Tribunal 
Federal).  

“O Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada 
a esta Corte, não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, 
sociais e culturais, que se identificam – enquanto direitos de segunda geração (como o direito à 
educação, p. ex.) – com as liberdades positivas, reais ou concretas” (RTJ 164/158-161, Rel. Min. 
Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação 
de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o 
efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo 
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja 
ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. 
Agravo regimental improvido” (AI 734487 AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, 03/08/2010, Segunda 
Turma, Supremo Tribunal Federal).  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA 
PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade 
postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses 
difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no 
sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas 
públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de 
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 
cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RE 367432 AgR / PR, 
../jurisprudencia/l RE-AgR367432 / 

Rel. Min. Eros Grau, 20/04/2010, 
Segunda Turma, Supremo Tribunal Federal).  

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DOS ENTES FEDERATIVOS – SÚMULA 83 DO STJ. 1. Inicialmente, impende considerar que, 
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Nesse sentido, vale colacionar decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a 

relatoria do Exmo. Ministro Celso de MELLO:   

 

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.  

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante 
inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 
comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que 
dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham 
consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos 
da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em 
violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência 
adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (...) 

- A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição 
ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior 
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a 
Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de 
medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental. (RTJ 185/794-796, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Supremo Tribunal Federal).  

 

Disso se depreende que ao reconhecer juridicamente a política pública entre 

as atividades da Administração Pública, no exercício do dever-poder de 

desempenhar a função administrativa, além da fundamentação adstrita aos direitos 

constitucionalmente protegidos, é possível fornecer subsídios adicionais para o 

aperfeiçoamento do controle judicial de políticas públicas, com análise mais 

profunda, englobando na argumentação jurídica os ditames do regime jurídico 

                                                                                                                                                                                     

embora a matéria tenha sido reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, 
descabe sobrestar o julgamento do recurso especial, em razão de orientação da Corte Especial e 
como consignado pela Primeira Seção na QO no REsp 1.002.932/SP. 2. O Tribunal de origem não 
analisou a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos à luz do art. 2º da Lei n. 
8.080/90. Incidência da Súmula 282/STF. 3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com 
base em fundamentos de natureza constitucional. A competência do STJ, delimitada pelo art. 105, III, 
da Constituição, restringe-se à uniformização da legislação infraconstitucional. 4. O acórdão recorrido 
está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o fornecimento 
de medicamentos para situações de exceção deve ser coordenado entre as três esferas políticas: 
União, Estado e Município; não sendo permitido, dado o texto constitucional, imputar-se 
responsabilidade a apenas um dos operadores. Agravo regimental improvido” (AgRg no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.105.647 – RS / 2008/0251539-1, Rel. Min. Humberto Martins, 03/08/2010, Segunda 
Turma, Superior Tribunal de Justiça).  
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administrativo e elementos do ciclo de gestão de políticas públicas. Isso propiciará 

uma análise de legitimidade da ação governamental desde a etapa de formulação 

até a revisão dos programas governamentais, tendo em vista a satisfação do 

interesse público.   

Por fim, considerando a forma de exteriorização da política pública no Direito 

Administrativo, é possível concluir que a aplicabilidade do regime jurídico 

administrativo não é conseqüência da relação entre “política pública” e “função 

administrativa”, já que a subsunção da política pública ao regime jurídico 

administrativo (como elemento do conceito de função administrativa) integra a 

relação estabelecida. 

O que se coloca como avanço é a necessidade de estabelecer uma 

metodologia de verificação da correspondência legal da política pública ao regime 

jurídico administrativo. Isso pode se dar pela aplicabilidade do regime jurídico 

administrativo ao ciclo de gestão de políticas públicas.     

 

 

3.4 A aplicabilidade do regime jurídico administrativo ao ciclo de 

gestão de políticas públicas 

 

A partir da estrutura de organização do Estado brasileiro vê-se que a atuação 

do Poder Executivo está atrelada à ação concreta para ter alcance na realidade e na 

vida das pessoas, ou seja, busca uma transformação fática mediante a efetivação 

dos direitos, a partir de uma concepção de desenvolvimento, nos moldes previstos 

na Constituição Federal.  

Tendo em vista a ação de natureza política fundada no princípio democrático 

e na participação social, é por meio das políticas públicas, como programas de 

ações governamentais, que ocorre a prestação da ação estatal ao cidadão. O 

conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo Estado é resultado de um 

processo institucional de caráter político e gerencial juridicamente regulado, com o 
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objetivo de propiciar o funcionamento da ação governamental. É o denominado ciclo 

de gestão de políticas públicas.  

Conforme ensina Gilberto BERCOVICI ao se debruçar sobre o tema do 

“Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado”, 

o caráter político é intrínseco ao planejamento, cujo plano não configura mera peça 

técnica, mas é um documento comprometido com os objetivos políticos e ideológicos 

expressos na Constituição de 1988: 

 

O planejamento, embora tenha conteúdo técnico, é um processo político, especialmente nas 
sociedades que buscam a transformação das estruturas econômicas e sociais. Por meio do 
planejamento, é possível demonstrar a conexão entre estrutura política e estrutura 
econômica, que são interligadas. O planejamento visa a transformação ou consolidação de 
determinada estrutura econômico-social, portanto, de determinada estrutura política. O 
processo de planejamento começa e termina no âmbito das relações políticas, ainda mais em 
um regime federativo, como o brasileiro, em que o planejamento pressupõe um processo de 
negociação e decisão política entre vários membros da Federação e setores sociais.

185
 

 

Trata-se, genericamente, daquilo que o mestre Fábio Konder COMPARATO 

denomina de função planejadora do Estado, que ordena estrategicamente as 

múltiplas atividades estatais – que deve abranger além da formulação, as atividades 

de execução, monitoramento, avaliação e revisão da ação governamental –, e que 

exige, em tese, um reflexo na estrutura de organização das funções estatais:   

 

Quando, porém, a legitimidade do Estado passa a fundar-se, não na expressão legislativa da 
soberania popular, mas na realização de finalidades coletivas, a serem alcançadas 
programadamente, o critério classificatório das funções e, portanto, dos Poderes estatais só 
pode ser o das políticas públicas ou programas de ação governamental. E aí, à falta de uma 
conseqüente reorganização constitucional de Poderes, a qual dê preeminência à função 
planejadora, que ordena estrategicamente as múltiplas atividades estatais, é ao Governo, 
impropriamente chamado agora Poder Executivo, que incumbe o papel hegemônico.

186
  

 

                                                           

185
 BERCOVICI, Gilberto. “Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 

Estado”, in Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico (org. BUCCI, Maria Paula Dallari). 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 146.   

186
 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 44.  
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Para o presente estudo, considera-se ciclo de gestão de políticas públicas o 

processo de formulação (elaboração), implementação (execução), monitoramento, 

avaliação e revisão de programas governamentais, desenvolvidos no âmbito da 

Administração Pública Federal, voltados à efetivação dos direitos fundamentais e ao 

desenvolvimento do país.187  

De acordo com a nomenclatura utilizada no modelo de gestão da 

Administração Pública Federal, na etapa de formulação (elaboração) se dá a 

concepção de orientações estratégicas, diretrizes e objetivos estruturados em 

programas com vistas ao alcance do projeto de Governo. A implementação 

(execução) compreende o processo estruturado que articula diversos tipos de 

recursos (materiais, humanos, financeiros, informacionais e institucionais) para a 

execução das metas físicas das ações que compõem o programa e o alcance de 

seus objetivos.  

Pelo monitoramento se acompanha a execução das ações do programa 

visando a obtenção de informações para subsidiar decisões, bem como a 

identificação e a correção de problemas. Na avaliação ocorre o processo de coleta e 

análise sistemáticas de informações sobre características, processos e impactos de 

um programa, com base em critérios de eficiência, eficácia e efetividade, de forma a 

gerar recomendações para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. E, 

por fim, na revisão se verifica a adequação do programa aos objetivos traçados e 

resultados obtidos, por meio da alteração, exclusão ou inclusão de elementos do 

programa, resultante dos processos de monitoramento e avaliação.  

                                                           

187
 Conforme ensina BUCCI: “Nesse sentido, o processo administrativo de formulação e execução de 

políticas públicas é também processo político, cuja legitimidade e cuja “qualidade decisória”, no 
sentido da clareza das prioridades e dos meios para realizá-las, estão na razão direta do 
amadurecimento da participação democrática dos cidadãos. O sucesso da política pública, qualquer 
que seja ela, está relacionado com essa qualidade do processo administrativo que precede a sua 
realização e que a implementa. As informações sobre a realidade a transformar, a capacitação 
técnica e a vinculação profissional dos servidores públicos, a disciplina dos serviços públicos, enfim, a 
solução dos problemas inseridos no processo administrativo, com o sentido lato emprestado à 
expressão pelo direito americano, determinarão, no plano concreto, os resultados da política pública 
como instrumento de desenvolvimento” (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas 

Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 269).  
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De forma ilustrativa, o ciclo de gestão de políticas públicas pode ser 

visualizado neste fluxo:188  

 

 

Esta função, como ensina COMPARATO, não se encontra devidamente 

caracterizada de forma explícita, no marco tradicional de divisão das funções 

estatais, o que pode nos ajudar a compreender os limites encontrados na discussão 

sobre o tema no âmbito jurídico, assim como denota a necessidade de explicitação 

desta função estratégica na organização da atividade estatal, com um olhar para as 

especificidades do Estado Social de Direito.  

 

Mas é, obviamente, com o Estado Social de direito que a reorganização da atividade estatal, 
em função de finalidades coletivas, torna-se indispensável. A atribuição prioritária dos 
Poderes Públicos torna-se, nesse Estado, a progressiva constituição de condições básicas 
para o alcance da igualdade social entre todos os grupos, classes e regiões do país. O 
Estado Social é, pois, aquela espécie de Estado Dirigente em que os Poderes Públicos não 

                                                           

188
 O produto central do ciclo de gestão de políticas públicas é o plano plurianual, “cujo elemento 

organizativo central é o Programa, entendido como um conjunto articulado de ações orçamentárias, 
na forma de projetos, atividades e operações especiais, e ações não-orçamentárias, com intuito de 
alcançar um objetivo específico. Os programas estruturam o planejamento da ação governamental 
para promover mudanças em uma realidade concreta, sobre a qual o Programa intervém, ou para 
evitar que situações ocorram de modo a gerar resultados sociais indesejáveis. Os programas também 
funcionam como unidades de integração entre o planejamento e o orçamento. O fato de que todos os 
eventos do ciclo de gestão do Governo Federal estão ligados a programas garante maior eficácia à 
gestão pública. Os programas funcionam como elementos integradores do processo de planejamento 
e orçamento, ao estabelecerem uma linguagem comum para o PPA, a definição de prioridades e 
metas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a elaboração dos Orçamentos Anuais e a 
programação orçamentária e financeira”. (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Plano plurianual 2008-2011: projeto de lei / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos. - Brasília: MP, 2007, p. 41). 
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se contentam em produzir leis ou normas gerais, mas guiam efetivamente a coletividade para 
o alcance de metas predeterminadas.

189
 

 

Apesar de não previsto expressamente, de forma sistematizada, em capítulo 

próprio, e ainda que não esteja devidamente caracterizada no marco tradicional de 

divisão das funções estatais, é possível extrair da interpretação sistemática da 

Constituição o conjunto de normas (regras e princípios) que dão sustentação e que 

regulam as políticas públicas no âmbito da Administração Pública Federal, orientado 

para a realização dos objetivos do Estado brasileiro. 

De forma panorâmica, vale apresentar o conjunto de dispositivos previstos na 

Constituição Federal que se relacionam ao ciclo de gestão de políticas públicas. 

O art. 21 da Constituição Federal ao prever as competências materiais 

privativas da União, com o rol de atividades de cunho político, administrativo, 

econômico e social que se inserem no âmbito de atribuições do Poder Executivo – e 

pressupõe em seu exercício a tomada de decisões governamentais e a utilização da 

máquina administrativa – traz, no inciso IX a competência para a elaboração e 

execução de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e 

social.190-191   

Daí se extrai importante norma constitucional sobre o planejamento no âmbito 

da Administração Pública Federal. Como comenta Fernanda Dias Menezes de 

ALMEIDA, ao desenvolver análise histórica das competências constitucionais da 

União:  

                                                           

189
 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 43.  

190
 Título III – Da organização do Estado, Capítulo II – Da União, Art. 21. Compete à União: IX - 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social.  

191
 Vale anotar que o rol do artigo 21, CF, não é taxativo: “Cumpre reiterar por fim que o artigo 21 não 

esgota o elenco das competências materiais privativas da União. Como já se teve oportunidade de 
dizer, há desdobramentos delas, e mesmo previsão de outras, ao longo do texto constitucional. A 
título de exemplo, lembraríamos que no artigo 164 e seus parágrafos volta-se a cuidar da 
competência para emitir moeda, deferida com exclusividade ao Banco Central, e no artigo 176 e seus 
parágrafos trata-se em detalhes da pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento de 
energia hidráulica” (ALMEIDA, Fernanda Menezes de. Competências na Constituição Federal de 

1988. 4
a
 ed., São Paulo: Atlas, 2007).  



105 

 

 

Em outros pontos o artigo 21 acentua a tendência de se dar destacado papel à União em 
tema de planejamento. Já era sua a competência para elaborar planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento econômico e o plano nacional de viação e para organizar a defesa 
permanente contra calamidades públicas. Agora se lhe dá mais a competência de elaborar e 
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território (inciso IX) e de instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive quanto à habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos (inciso XX).

192
  

 

 Considerando o conceito de desenvolvimento trazido pela Declaração do 

Direito ao Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, ratificada pelo 

Brasil, como vimos anteriormente, – “como processo econômico, social, cultural e 

político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a 

população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e 

significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí 

resultantes” 193 – pode-se afirmar que a previsão constitucional da competência da 

União para elaborar e executar plano nacional de desenvolvimento econômico e 

social se caracteriza como um dos fundamentos constitucionais do ciclo de gestão 

de políticas públicas em âmbito federal, a partir do qual deve se desenvolver o 

conjunto da ação governamental. 

 Em seguida, o art. 37, caput, da Constituição Federal, em capítulo específico 

sobre a Administração Pública, apresenta os princípios constitucionais expressos 

que regem a atuação administrativa: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.194 Percebe-se que não há qualquer referência explícita a 

expressões como “ciclo de gestão de políticas públicas”, “gestão pública”, nem 

“política pública”. Há, sim, prescrições normativas gerais que lhes são diretamente 

aplicáveis, tais como as previstas no art. 37, §1º, relativa à publicidade dos atos, 

                                                           

192
 ALMEIDA, Fernanda Menezes de. Op. cit., p. 73.  

193
 Declaração do Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução 41/128 da Assembléia Geral 

da ONU, em 04 de dezembro de 1986, e ratificada pelo Brasil.   

194
 Título III – Da organização do Estado, Capítulo VII – Da administração pública, 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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (...).  
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programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos; e no art. 37, §4º, que 

trata sobre os atos de improbidade administrativa.195  

 Por se tratar de capítulo específico sobre a Administração Pública, considera-

se que seria oportuno o poder constituinte derivado, pela via de emenda 

constitucional, fazer constar expressamente um parágrafo dispondo sobre a função 

do Estado na gestão de políticas públicas, conferindo um patamar estratégico a esta 

atividade para o desenvolvimento do país, explicitando seu status constitucional. 

Ao contrário desta lógica, conforme vimos (supra, Capítulo 1 - 1.1.1), a 

Reforma Administrativa de 1998, implementada pela Emenda Constitucional n. 

19/98, com reflexos na atualidade, causou o desmantelamento da estrutura 

administrativa de Estado.  

 

A regulação significou o desmonte da estrutura do Estado, o sucateamento do Poder Público 
e o abandono de qualquer possibilidade de implementação de uma política deliberada de 
desenvolvimento nacional. Apesar dos retrocessos da Reforma Administrativa Gerencial, a 
questão do planejamento, relegada à total desimportância na década de 1990, deve voltar a 
ser centro das atenções no debate sobre a implementação de políticas públicas de cunho 
social e na recente retomada das discussões sobre a questão do desenvolvimento.

196
  

 

 O art. 49, IX da Constituição Federal arrola como competência exclusiva do 

Congresso Nacional a de apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 

governo.197 Esta última expressão, “planos de governo”, adotada pelo constituinte 

originário, engloba as políticas públicas e os programas governamentais, de acordo 

com a nomenclatura utilizada pelo ciclo de gestão de políticas públicas.  

                                                           

195
 Art. 37, CF: § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. § 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.  

196
 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 153.   

197
 Art. 49, CF: Título IV – Da organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Art. 49. É 

da competência exclusiva do Congresso Nacional: IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.  
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 Ainda no âmbito da organização dos Poderes, vale apontar o art. 74 da 

Constituição Federal, que atribui aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a 

responsabilidade pelo sistema de controle interno, tendo entre suas finalidades 

avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; e comprovar a legalidade e 

avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como 

da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.198   

Nesse dispositivo, vê-se, pois, a referência expressa na Constituição Federal 

aos instrumentos previstos no ciclo de gestão de políticas públicas, tais como o 

plano plurianual, o orçamento, os programas de governo, e a avaliação de 

resultados para aferição do gasto público.  

No art. 84, XXIII da Constituição, ao tratar das atribuições do Presidente da 

República, como competência privativa relacionada ao ciclo de gestão de políticas 

públicas, está prevista a de enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na 

Constituição.199   

E, por fim, os artigos de 165 a 169 da Constituição Federal tratam, com 

destaque, do orçamento, que tradicionalmente é visto como um dos mais 

importantes elementos do ciclo de gestão de políticas públicas e que, na atualidade, 

cada vez mais tem sido concebido de forma vinculada ao planejamento estratégico 

                                                           

198
 Art. 74, CF: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 

de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; III - exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União; IV - apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional. § 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena 
de responsabilidade solidária. § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de 
Contas da União.  

199
 Art. 84, CF: Compete privativamente ao Presidente da República: XXIII - enviar ao Congresso 

Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento 
previstos nesta Constituição.  
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no âmbito da Administração Pública. Ainda assim, se apresenta como desafio 

político-gerencial a organização da estrutura administrativa e de seu funcionamento 

para desenvolver de forma coordenada, articulada e integrada o conjunto de 

políticas públicas.  

Ao desenvolver uma crítica à organização da Administração Pública Federal 

para o desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento para o país, Gilberto 

BERCOVICI afirma:  

 

No plano administrativo, a estrutura do Estado brasileiro não é nem um pouco unificada e 
coesa. As divisões internas da Administração Pública constituem um sério entrave ao 
sucesso de uma política de desenvolvimento. Cada órgão administrativo é representante de 
interesses políticos distintos, com forças relativas diferenciadas a cada momento. Deste 
modo, é patente, segundo Sônia Draibe, a incapacidade dos técnicos e burocratas 
estabelecerem a partir da Administração Pública a unidade das políticas econômicas e 
sociais do Estado. Esta unidade de direção é determinada pelas forças políticas que 
sustentam, em um equilíbrio instável, a Presidência da República. É a partir da Presidência 
que se supera, minimamente, a fragmentação interna da máquina administrativa, 
mobilizando-se, ao seu redor, setores técnicos e burocráticos capazes de dar um sentido à 
atuação estatal. No entanto, mesmo com uma Presidência forte, como a brasileira, a falta de 
um órgão planejador e coordenador com poderes efetivos faz com que se perpetuem os 
conflitos políticos no interior do Estado. E estes conflitos, embora nem sempre comprometam 
os objetivos das políticas nacionais, sempre conseguem comprometer o ritmo das políticas de 
desenvolvimento, impedindo uma ação coordenada por parte do Poder Público.

200
  

 

Nesta discussão, é interessante ressaltar a imprescindibilidade de enfrentar o 

mito da neutralidade da Administração Pública, no qual a Administração é entendida 

como uma organização apolítica, simplesmente técnica, enquanto o Governo seria 

político. A partir do entendimento da relação intrínseca entre a política, o direito e a 

gestão pública é que se dá a compreensão do Estado capaz de enfrentar os 

desafios na garantia dos direitos fundamentais e do desenvolvimento do país. É 

nesse sentido que se concebe o ciclo de gestão de políticas públicas, com caráter 

jurídico, político e gerencial (administrativo).  

Tendo em vista sua importância na gestão pública, merece destaque o art. 

165 da Constituição Federal, que indica a vinculação dos programas 

governamentais, das metas e das prioridades da Administração Pública Federal ao 

                                                           

200
 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 154.   
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orçamento, que é composto pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes 

orçamentárias e pela lei orçamentária anual,201 reforçando o binômio planejamento-

orçamento como pilares da administração pública na concretização do seu caráter 

                                                           

201
 Art. 165, CF: Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as 

diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.  

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
Poder Público. 

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. 

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do 
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento de fundos.  
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prestacional, pois a implementação dos planos se dá por meio dos investimentos 

públicos que devem estar explicitados no orçamento.202  

 

O planejamento da ação governamental no horizonte de curto, médio e longo prazos é uma 
exigência sem a qual a Estratégia de Desenvolvimento não se viabiliza. O PPA ,como um dos 
instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, organiza os principais 
objetivos, diretrizes e metas da Administração Pública Federal (APF) para o período de 
quatro anos e deve orientar os demais planos e programas nacionais, regionais e setoriais. 
Nesse sentido, o PPA é um instrumento de planejamento mediador entre o planejamento de 
longo prazo e os orçamentos anuais que consolidam a alocação dos recursos públicos a cada 
exercício.

203
-
204

 

 

É no art. 174 da Constituição Federal que se tem o marco da atividade de 

planejamento: “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado”.205 

Embora localizado espacialmente no título sobre a ordem econômica e 

financeira – já que à função planejadora ainda não foi conferido o devido espaço na 

                                                           

202
 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 156.   

203
 Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos. Plano plurianual 2008-2011: projeto de lei / Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília: MP, 2007, 
p. 42.  

204
 A Lei n

o
. 11.653, de 7 de abril de 2008, dispõe sobre o PPA para o período 2008-2011.  

205
 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado. 

§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em 
conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 

§ 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde 
estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.  
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lei maior pelo legislador constituinte – entende-se que a Constituição de 1988 

prescreve o dever do Estado de planejar em todas as suas frentes de atuação, 

abrangendo a área econômica, de infra-estrutura e social. Este “dever” do Estado de 

planejar se materializa no ciclo de gestão de políticas públicas.  

Conforme exposto, esse conjunto de normas constitucionais – abrangendo a 

competência da União (art. 21, caput e IX); a vinculação aos princípios que regem a 

administração pública (art. 37); o controle interno e externo para prestação de contas 

dos gastos públicos e do atingimento das metas da ação governamental (art. 49, IX 

e art. 74); atribuição do Presidente da República (art. 84, XXIII); e o dever de 

planejar (art. 174) – compõe o marco de sustentação das políticas públicas, 

orientado para o alcance dos objetivos previstos no art. 3º da Constituição Federal.  

 A partir disso, ao se reconhecer a relação da política pública com a função 

administrativa, uma de suas formas de manifestação, decorre a aplicabilidade do 

regime jurídico administrativo ao ciclo de gestão de políticas públicas. Isso deve se 

dar pela análise da consonância das etapas do ciclo de gestão de políticas públicas 

aos princípios e regras do regime jurídico administrativo, propiciando o 

fortalecimento do controle institucional e do controle social das políticas públicas em 

nosso país.  

Assim, pode-se concluir que a interface do ciclo de gestão de políticas 

públicas com o Direito Administrativo, mediante a aplicabilidade do regime jurídico 

administrativo, contribui para o aperfeiçoamento dos instrumentos de ação do Poder 

Público, garantindo maior eficácia, eficiência e efetividade à ação governamental e, 

portanto, na efetivação dos direitos da população.  

É pela conformação da atuação administrativa a este regime jurídico, 

imprescindível ao atingimento do interesse público, que se permite verificar a 

legitimidade da ação do Estado realizador de finalidades coletivas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

1. As funções estatais, consideradas em seu conjunto, têm uma só razão de ser, 

qual seja, a consecução das finalidades do Estado, o que fortalece a idéia inicial de 

que as funções estatais são os meios utilizados para alcançar os fins 

constitucionalmente almejados. Vislumbra-se, portanto, uma relação necessária 

entre os fins do Estado e as funções que ele desempenha, no sentido de que a 

legitimação de todos os atos do Estado depende de sua adequação às finalidades. 

Com isso, conclui-se que os fins do Estado, previstos constitucionalmente, servem 

como limites ao exercício das atividades estatais.  

 

2. A Constituição Federal de 1988 representou o reencontro do país com a 

democracia e proclama, já em seus primeiros artigos, que o Brasil rege suas 

relações internacionais pelo princípio da prevalência dos Direitos Humanos e 

reconhece, como já visto, os direitos e liberdades fundamentais como pilares do 

Estado Democrático de Direito, anunciando em seu primeiro artigo como 

fundamentos da nossa República Federativa a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana.  

 

3. Conquanto sejam inegáveis os avanços registrados a partir da Constituição 

Federal de 1988, a igualdade material ainda se mostra um ideal a ser perseguido, 

um grande desafio cotidiano, pois ainda convivemos com a desigualdade e com a 

persistência de graves violações de direitos humanos – o que explicita a constante 

necessidade da luta pela garantia dos direitos humanos exigindo-se, ainda, muitas 

outras iniciativas e mudanças, por meio de uma atuação mais proativa no âmbito das 

instituições públicas – englobando o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o 

Ministério Público – e também na esfera da vida social para atingir o desejável 

estágio de universalização e consolidação democrática, visando o desenvolvimento.  
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4. Considerando a evolução histórica e a transformação do Estado, e dada a 

dimensão do conteúdo finalístico do papel do Estado e sua relação direta com o 

exercício das funções estatais passa-se, portanto, a uma concepção de Estado cada 

vez mais ativo, exigindo-se cada vez mais o aperfeiçoamento dos mecanismos 

institucionais que devem servir de aparato para o bom funcionamento da 

Administração Pública brasileira para a garantia dos direitos fundamentais.  

 

5. Isso coloca para discussão, como desafio do Direito Administrativo na atualidade, 

sua relação com a gestão pública no que se refere ao exercício da função 

administrativa e ao ciclo de gestão de políticas públicas. Por meio da análise 

científica no âmbito desta disciplina jurídica pode-se contribuir para o conhecimento 

e para o desenvolvimento de instrumentos para o aperfeiçoamento da atuação do 

Poder Público, em consonância com as necessidades da população e com os 

anseios da nação.   

 

6. O exercício cotidiano da administração pública permite identificar uma carência na 

aplicabilidade do regime jurídico administrativo, nos instrumentos de concretização 

da ação estatal por meio das políticas públicas e dos programas governamentais, a 

exemplo do que ocorre na elaboração do plano plurianual – PPA. Identificar uma 

conexão entre o ciclo de gestão e o regime jurídico administrativo pode ser o 

caminho para garantir maior eficácia, eficiência e efetividade na atuação da 

Administração Pública. Isso passa pela análise do conteúdo dessa atividade no 

Direito Administrativo e, mais especificamente, pelo interesse de seu estudo no 

âmbito da função administrativa. 

 

7. A caracterização da atuação estatal como “forma de manifestação da função 

administrativa” se dá pela verificação da presença dos elementos intrínsecos a esta 

função – de dever atuar na concretização dos comandos infralegais e, 

excepcionalmente, infraconstitucionais, sob regime jurídico administrativo, para 

atender o interesse público –, considerando a constante evolução do papel do 

Estado e dos seus respectivos instrumentos de ação diante das necessidades da 
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população. Assim, pode-se dizer que, em princípio, as formas de manifestação da 

função administrativa expostas não são taxativas, sendo possível o reconhecimento 

de novas formas pela doutrina, desde que garantida a harmonia com o seu conceito. 

  

8. Com relação à função administrativa, toda a sua atuação está pautada no zelo 

pela íntegra dos princípios superiores preceituados na Constituição Federal e dos 

princípios regentes da administração pública, que tem como alicerces o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade 

dos bens e interesses públicos pela Administração Pública.  

 

9. No âmbito da gestão pública o interesse público deve ser identificado 

concretamente em razão da satisfação dos direitos fundamentais por meio da 

atuação da Administração Pública.  

 

10. Dos juristas que se debruçaram sobre o tema das políticas públicas 

recentemente é pacífico o entendimento sobre a necessidade de o assunto entrar na 

agenda da comunidade jurídica, assim como a dificuldade em estabelecer um 

conceito jurídico de política pública. 

 

11. Ao ser tratada como eixo ordenador do direito público esta opção culmina numa 

generalização do entendimento sobre a política pública como ação estatal, daí a 

importância de sua diferenciação em relação à lei, ao ato administrativo e ao ato 

jurisdicional.  Isso não ocorre ao circunscrevê-la ao direito administrativo, dirigindo-a 

à atuação típica da Administração Pública.  

 

 12. Tendo como base o Direito Constitucional, ao localizar a política pública no 

campo do Direito Administrativo, permite-se um tratamento específico em relação 

aos instrumentos de ação da administração pública, que lhe confere maior 



115 

 

concretude, além de contribuir para a sedimentação de um conceito de política 

pública para o Direito. 

 

13. A partir dos elementos extraídos das discussões e considerando o interesse na 

investigação sobre a política pública como uma forma de expressão jurídica da 

atividade governamental, cabe questionar: para se reconhecer determinado conceito 

como conceito jurídico é imprescindível que as categorias que estruturam o conceito 

sejam próprias do Direito, ou pode-se reconhecer como conceito jurídico 

determinado conceito que tenha importância e utilidade para o Direito diante de sua 

vinculação a determinado regime jurídico? 

 

14. Considerando o conceito de política pública, adotado para averiguar a 

possibilidade de reconhecê-lo como um conceito jurídico, faz-se necessário 

identificar no direito positivo os seus traços de sustentação, as normas que lhe são 

aplicáveis e os efeitos jurídicos a que se submetem. Assim, ainda que as categorias 

que estruturam o conceito não sejam próprias do Direito, ou seja, que não sejam 

prescritas diretamente pelo direito positivo, é possível reconhecer “política pública” 

como um conceito jurídico, a partir da identificação dos traços de sustentação no 

ordenamento jurídico. 

 

15. Nessa linha de pensamento, em se tratando das formas de manifestação da 

função administrativa (vias técnico-jurídicas de ação ou as atividades 

desempenhadas no exercício da administração pública), é imperioso averiguar a 

possibilidade de reconhecer a “política pública” como uma forma de expressão 

jurídica da atividade governamental, como objeto de um conjunto de normas e ter 

reconhecido um regime jurídico peculiar com imputação de efeitos jurídicos, 

conferindo-lhe assim o caráter de conceito jurídico vinculado ao Direito 

Administrativo.  
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16. O trabalho científico de tentar identificar a forma de exteriorização, reconhecível 

pelo sistema jurídico, que assume uma política pública é de fundamental 

importância. Conforme visto anteriormente, investigar a relação entre os conceitos 

de “política pública” e de “função administrativa” é, pois, salutar para a concepção de 

uma boa administração pública que zele pela efetivação dos direitos fundamentais, 

que contemple nos mecanismos de gestão a justificação das escolhas públicas, 

tendo em vista a consecução do interesse público, com a realização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. E também revela a possibilidade de aperfeiçoar o 

controle da administração pública com participação social, e elucidar avanços na 

gestão pública brasileira, assim como na ciência jurídica.  

 

17. Política pública, como programa de ação governamental, é atividade 

desenvolvida diretamente pelo Poder Executivo, no âmbito do ciclo de gestão de 

políticas públicas que envolve, entre os processos juridicamente regulados, os de 

planejamento, orçamento e de governo.    

 

18.  Como programa de ação governamental que resulta de um conjunto de 

processos juridicamente regulados, a política pública pressupõe o desenvolvimento 

de atividade de concretização dos comandos normativos infralegais ou 

infraconstitucionais, de maneira geral. É sobre o Direito que reside o quadro 

institucional no qual ela atua.  

 

19.  Sendo programa de ação governamental que visa a tutela e a realização do 

interesse público (objetivos socialmente relevantes), impõe-se sua vinculação a 

regime de direito público. E porque se encontra adstrita aos objetivos politicamente 

determinados e executados pela administração pública, está sujeita ao regime 

jurídico administrativo.  

 

20. Tendo a política pública a finalidade de coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente 
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relevantes e politicamente determinados, traduzindo-se na satisfação do interesse 

público que, na gestão pública, deve ser identificado concretamente em razão da 

satisfação dos direitos fundamentais por meio da atuação da Administração Pública.  

 

21. Impõe-se o controle judicial de políticas públicas, de acordo com o princípio da 

universalidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF), com o objetivo de verificar a 

adequação do programa de ação governamental às normas jurídicas a que se 

vincula. Isso se aplica tanto em relação à observância do conjunto de processos 

juridicamente regulados, como na aferição de sua legitimidade, tendo em vista o 

direito a ser realizado por meio da atuação estatal. 

 

22. Da análise realizada, percebe-se a correspondência direta entre os elementos do 

conceito de política pública e aqueles da função administrativa, explicitando que os 

dois conceitos convergem para uma relação de gênero (função administrativa) e 

espécie (política pública).  

 

23. A política pública, compreendida como função ínsita ao Poder Executivo, 

caracteriza-se como uma das formas de manifestação da função administrativa, 

diante da presença dos elementos intrínsecos a esta função – de dever atuar na 

concretização dos comandos infralegais e, excepcionalmente, infraconstitucionais, 

sob regime jurídico administrativo, para atingir o interesse público.  

 

24. Assim, se pode depreender que a política pública se apresenta, de forma 

autônoma, como uma das atividades desempenhadas pela administração pública, 

ao lado do poder de polícia; do fomento das atividades privadas de interesse 

coletivo; da intervenção em atos e fatos da vida particular para lhes conferir certeza 

e segurança jurídicas; da instrumentalização através de recursos humanos e 

materiais; e do serviço público.   
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25. Preliminarmente, esse reconhecimento reafirma a importância do estudo da 

política pública no campo da disciplina do Direito Administrativo, e pode contribuir 

para o aprofundamento no tratamento acadêmico do tema. Além disso, a partir da 

incorporação de novas problemáticas por esse ramo do Direito, é possível gerar 

novas interpretações jurídicas com impacto direto na disciplina e na gestão pública 

brasileira – cujas atividades têm interferência na vida de milhares de pessoas – 

tendo como conseqüência a contribuição para o aperfeiçoamento da administração 

pública na efetivação dos direitos humanos.    

 

26. Ao reconhecer juridicamente a política pública entre as atividades da 

Administração Pública, no exercício do dever-poder de desempenhar a função 

administrativa, além da fundamentação adstrita aos direitos constitucionalmente 

protegidos, é possível fornecer subsídios adicionais para o aperfeiçoamento do 

controle judicial de políticas públicas, com análise mais profunda, englobando na 

argumentação jurídica os ditames do regime jurídico administrativo e elementos do 

ciclo de gestão de políticas públicas. Isso propiciará uma análise de legitimidade da 

ação governamental desde a etapa de formulação até a revisão dos programas 

governamentais, tendo em vista a satisfação do interesse público.   

 

27. Considerando a forma de exteriorização da política pública no Direito 

Administrativo, é possível concluir que a aplicabilidade do regime jurídico 

administrativo não é conseqüência da relação entre “política pública” e “função 

administrativa”, já que a subsunção da política pública ao regime jurídico 

administrativo (como elemento do conceito de função administrativa) integra a 

relação estabelecida.  

 

28. O que se coloca como avanço é a necessidade de estabelecer uma metodologia 

de verificação da correspondência legal da política pública ao regime jurídico 

administrativo. Isso pode se dar pela aplicabilidade do regime jurídico administrativo 

ao ciclo de gestão de políticas públicas.    
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29. Para o presente estudo, considera-se ciclo de gestão de políticas públicas o 

processo de formulação (elaboração), implementação (execução), monitoramento, 

avaliação e revisão de programas governamentais, desenvolvidos no âmbito da 

Administração Pública Federal, voltados à efetivação dos direitos fundamentais e ao 

desenvolvimento do país.  

 

30. Apesar de não previsto expressamente em capítulo próprio de forma 

sistematizada, e ainda que não esteja devidamente caracterizada no marco 

tradicional de divisão das funções estatais, da interpretação sistemática da 

Constituição é possível extrair o conjunto de normas (regras e princípios) que dão 

sustentação e regulam as políticas públicas no âmbito da Administração Pública 

Federal, orientado para a realização dos objetivos do Estado brasileiro.  

 

31. A partir do entendimento da relação intrínseca entre a política, o direito e a 

gestão pública é que se dá a compreensão do Estado capaz de enfrentar os 

desafios na garantia dos direitos fundamentais e do desenvolvimento do país. É 

nesse sentido que se concebe o ciclo de gestão de políticas públicas, com caráter 

jurídico, político e gerencial (administrativo).  

 

32. Embora localizado espacialmente no título sobre a ordem econômica e financeira 

– já que à função planejadora ainda não foi conferido o devido espaço na lei maior 

pelo legislador constituinte –, entende-se que a Constituição de 1988 prescreve o 

dever do Estado de planejar em todas as suas frentes de atuação, abrangendo a 

área econômica, de infra-estrutura e social. Este “dever” do Estado de planejar se 

materializa no ciclo de gestão de políticas públicas.  

 

33. O conjunto de normas constitucionais – abrangendo a competência da União 

(art. 21, caput e IX); a vinculação aos princípios que regem a administração pública 
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(art. 37); o controle interno e externo para prestação de contas dos gastos públicos e 

do atingimento das metas da ação governamental (art. 49, IX e art. 74); a atribuição 

do Presidente da República (art. 84, XXIII); e o dever de planejar (art. 174) – compõe 

o marco de sustentação das políticas públicas, orientado para o alcance dos 

objetivos previstos no art. 3º da Constituição Federal.  

 

34. A partir disso, ao se reconhecer a relação da política pública com a função 

administrativa (como uma de suas formas de manifestação) decorre a aplicabilidade 

do regime jurídico administrativo ao ciclo de gestão de políticas públicas. Isso deve 

ocorrer através da análise da consonância das etapas do ciclo de gestão de políticas 

públicas aos princípios e regras do regime jurídico administrativo, propiciando o 

fortalecimento do controle institucional e do controle social das políticas públicas em 

nosso país.  

 

35. A interface do ciclo de gestão de políticas públicas com o Direito Administrativo, 

mediante a aplicabilidade do regime jurídico administrativo, contribui para o 

aperfeiçoamento dos instrumentos de ação do Poder Público, garantindo maior 

eficácia, eficiência e efetividade à ação governamental e, portanto, na efetivação dos 

direitos da população.  

 

36. É pela conformação da atuação administrativa a este regime jurídico, 

imprescindível ao atingimento do interesse público, que se permite verificar a 

legitimidade da ação do Estado realizador de finalidades coletivas.  
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