
o DIREITO ADMINISTRATIVO 
NA ATUALIDADE 

Estudos em homenagem ao centenário 
de H ELY LOPES MEIRELLES 

(1917-2017) 
Defensor do Estado de Direito 

ARNOLDO WALD 

MARÇAL JUSTEN FILHO 

CESAR A UGUSTO GUIMARÃES PEREIRA 

(Organizadores) 

PREFÁCIO DO 

MINISTRO GILMAR FERREIRA MENDES 

- - MALHEIROS ---- _ . -

, I 



o DfREITO ADMINISTRATIVO NA ATUALIDADE 
Estudos em homenagem ao centenário de 

D598 

HELY LOPES MEIRELLES (19 J 7-2017) 
Defensor tio Estatlo tle Direito 

© ARNOLDO WALD, MARÇAL JUSTEN F ILHO e 
CESAR AUGUSTO GULMARÃES PEREIRA (Orgs.) 

Direitos resen;ados desta edição por 
MALHElROS EDITORES LTDA 

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 17/ 
CEP 0453 I -940 - São Paulo - SP 

Tel.: (/I) 307!i-7205 - Fax: (/I) 3168-5495 
URL: WYVW. molheiras editores. com. br 

e-moil: malheirosedilores@ferra.com.br 

Composição: PC Editorial Ltda. 

Capa 
Criação: Vânia Lúcia Amato 

Arte: P C Editorial Ltda. 

Lmpresso no Brasil 
Printed in Brazi/ 

08.201 7 

Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP) 

o direito administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao 
centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017) defensor do 
estado de direito I Arnoldo Wald, Marçal Justen Filho, Cesar 
Augusto Guimarães Pereira (organizadores) ; prefácio do 
Ministro GlImar Ferreira Mendes, - São Paulo: Malheiros, 2017. 
1208 p. ; 23 em. 

Inclui bibliografia. 
ISBN 978-85-392-0381-9 

1. Direito administrativo ~ Brasil. 2, Administração pública, 1. W~ldJ 
Arnold. 11. Justen Filho, Marçal. lII, Pereira, Cesar Augusto Guimaraes, 
IV. Mendes, Gilmar Ferreira. V. Meirelles, Hely Lopes. 

CDU 342.9(81) 
CDD 342.8106 

Índice para catálogo sistemático: 
, ' .•. _ .. : .. _ . n~.., ... ;. ")11' OfA1 \ 

SUMÁRIO 

l're.fá,·;o - GILMAR F ERREIRA MENDES . 

A presentação - O centenário de H ELY LOPES ME/RELLES ...... 

C'''ric."lu,rn Mtae cio Homenageado 

Bibliografia de HELf LOPES . 

Retrato de HELY LOPES Jl1BlRELLES - EURICO DE ANDRADE AzEVEIX) 

Discurso de saudaçüo a Hely L opes Meirelles (prêmio Pontes de Mirandcr, conlerido pelo 
Instituto dos Advogados do Dish'ito Federal) - HENRIQUE F ON SECA DE ARAUJO 

Plallo Diretor de Desenvolvimento Integrado à Concessão Urbanística - AOlLSON 

A BREU D ALLARJ ..... ... ............... . .. .. ............. . ......... .. 

t-essignijicação da eficiência nas empresas estatais à luz da Lei 13.30312016 - AI.ÉCIA 

P AOLUCCI NOGUEIRA B ICA LHO . .. ........ .. ................ .. 

I.i./ <Conslidera!;ões sobre as relações tio Estado e do Direito na Economia - ALEXANDRE SAN~ 
TOS DE ARAGÃO . .................... . ............................ . 

evolução do conceito jurídico de autorização na doutrina brasileira - ALEXANDRE 

11 

15 

\9 

29 

43 

49 

59 

73 

91 

WAGNER NESTER . 108 

dimensão humana de Hely Meirelles - ALICE MARIA GONZALEZ BORGES ...... . 

Autorização de serviços }Jublico.~ de transporte coletivo de passageiros de titularidade dos 
Estados: reflexões a partir da obra de Hely Lopes Meirelles - AMAURI F ERES SAAD ... 

conSrfrutiv,isulOpragnuítico de Hely Lopes Meirelles e o seu legado pUNI o (lireito ad
ministrativo brasileiro - ANDRE CASTRO CARVA UIO e OTAVIO AUGUSTO VENruRlNI DE 

SOUSA 

Um jz.lriSla e SilOS pllblü:ações: um diálogo com a produção (I(.'adêmica de Hely Lopes 
Meirelles (1959-1989) - ANDRÉ RODRIGUES JUNQUEIRA .... ........ ...... ...... . 

A política agres.sora da suspensão de segurallça em face dos tratados e convenções inter-
nacio'nais sobre direitos humanos - ANTÔNIO SOUZA PKUDENTE .. . ... . 

.NIltureza, efeitos e vícios das recomendações do Ministério Público - ARAKEN DE Assrs e 
GL'\NF RAJ'CE:SCO' GENOSO. 

bifaces no Direito Bancário - ARNOLDO W ALD .. . 

129 

132 

162 

183 

193 

204 

211 

... (:o,,,,xiio e continência no Processo Administrativa - ARRUDA A LVIM . 228 

P,rn"rama acerca da nova Lei de Mediação e os !)·eu.'I reflexos na Admini~tração Pública 



PASSADO, PRESENTE E FUTURO: 
ENSAIO SOBRE A HISTÓRIA DO CON 

JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 

EDUARDO JORDÀO 

1. Introdução. 2. O passado (período afé /988): o progressivo avanço do con/rol.j" 
2./ A importância dC/ compreensão microscópica do alo administrativo -
o "pa,ç,wdo ,. do controlejlldicial da Administração no Brasil. 3. O presente m'88a/é ", 
GlUais) : a convivência de dois mundos: 3.1 A proliferação das juslificalivas para 
admil1ístratim - 3.2 A pro/{feração dos limifes para a atuação administrativa - 3.3 
sobre o 'presente" do conrrolejudicial da Admini.\· /ração no Brasil. 4. O{uturo (a 
dias Cltuai.I): o pragmarismo e o provável recl/ojudicial: 4. / A atençân aos cus/os 
da Administraçdo Pública - 4.2 Os eventuais problemas do cOlllrolejudicial da Admi"istr 
Pública - 4.3 A.~ consequências da virada pragmática para o co'W"le judicial d" Alimi.!, 
ção Púhlica. 

1. Introdução 

Um dos maiores administrativistas brasileiros de todos os tempos, Hely 
relles distinguia-se de seus pares por três caracter.ísticas principais. ] Em orime:ito 
conjugava e dominava como ninguém a teoria e a prática do direito ad'lTIinis,traltj-<,'9fK~1 

-as vivenciado no exercicio de diferentes funções ao longo da sua vida nrclt":Slc>na 
professor, juiz, advogado e membro da Administração Pública. Em segundo 
uma invejável capacidade de síntese e senso de didática, o que talvez explique 
quase três décadas depo is de sua morte, seu manual de direito administrativo 
um dos mais populares entre os jovens estudantes de graduação. Em terceiro l UI(ariê.~rtfiín, 
corno aponta meu colega José Vicente Mendonça em outro artigo desta colet:lnc:á. 
verdadeiro visionário desse ramo do Direito, identificando suas tendências e ~Y,.~'"";;i 

novos caminhos, tal como fez ao prolatar decisõcs paradigmát icas como juiz ou de,sbrl!van!!<> 
sub-ramos até então desertos, como o direito munic ipaL 

Pareceu-me uma boa ideia ter em mente estas três características do Mesttepara a 
produção da minha contribuição para a coletânea em sua homenagem. Buscando un~ 'qª~.st ... 
derações da teoria e da prática, farei neste breve ensaio um esforço de sintetização dáhlst6na 

do controle judicial da Administração Pública no Brasil, apontando, ao linal , aqllelasqoe 
me parecem as tendências para as próximas décadas para esta área do direito administrativO. 

1. Para um relato sobre a vida de Hely Lopes Meirelles recomenda-se a leitura de Eurico Ari:á~e 
Azevedo, "Retrato de Hel)' Lopes Mcirell es", RDA 204/121 -134, <lbril-junhoIl996, Rio de Janeiro; ;' 

2. José Vicente Santos de Mendonça, "Direito Administrati vo C inovação: limites e pm"it,ili,lad"'f., 
nesta mesma co lelânea. 

ÓRlADO CC1Nl"RC'LE JUDICIAL DA ADMIN ISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

i pl)q'az,ões didáticas, optei por divisar três momentos históricos distintos) que rotulo 
~~""0âs:s",lo, presente e futuro do controle judicial da Administração Pública no BrasiL 
patrtnílrrlenlte,alguma arbitrariedade e subjetividade nos marcos temporais que escolhi, 

traços que identifiquei como relevantes para caracterizar cada um destes 
e clifi:renc li á-los dos demais. Isto, no entanto, é esperado num estudo ensaístico 

méritos eventuais não estarão no relato fidedigno e objetivo da realidade 
períodos, mas na utilidade extrafda das revelações produzidas por estas 

.ubietivas. Caberá ao leitor julgar. 

nnlnletroperiodo reportado abaixo, "'passado", abrange os desenvolv imentos ocorri
inicio do século passado e a promulgação da Constituição/1988. Trata-se de uma 

rog;w;sil,a dilatação da amplitude do controle judicial, que atinge gradativamente 
elementos do ato administrativo, numa emulação de avanços realizados alguns 

Direito Francês. Na doutrina é perceptível o otimismo relativamente gene
com esta ampliação do conlrolt!, l jUe se entende reforçar a proteção dos cidadãos 
abusos (frequentes) das autoridades administrativas. 

"]prl""LLl,:al'au de urna Constituição ambiciosa, prol ixa e fortemente principiológica 
produzir o fenômeno da constituciona/ização do direito administrativo, que vai 

nar.car:sensilvelmente o segundo período do meu relato histórico, que rotulo de "presente". 
. não me pareceu adequado focar na continuação do avanço do controle judicial. É certo 

lue.a UIIUZdI;ao crescente de princípios constitucionais pelos tribunais lhes dá as ferramentas 
qu<'.n<'ce'ssi,ta',arnpara intervir ainda mais nas decisões das autoridades admini strativas. 

é que estes mesmos princípios também são utilizados pelas próprias autoridades 
adfl1inistrati'vas para justificar seus atos e escapar do controle. Eis por que o que parece ser 

marcante neste segundo período não é o avanço ou o recuo do controle judicia l, mas 
asiDce:rtezas flagrantes deste contexto - e a...-.:; consequências institucionais que elas geram. 

9,Y'rc<'''0 pedodo reportado abaixo - o "futuro" do controle judicial da Administração 
'úbilica no Brasil - deverá ter como traço marcante uma reação aos idealismos exacerbados 

seyerificam no presente. As prime iras manifestações doutrinárias neste sentido já po
dem ser identificadas, mas elas deverão ganhar ainda maior relevância e volume. A tendên

é.que se dê uma virada pragmática em todo o direito administrativo, com consequências 
iPor:tante" também para o âmbi to do controle judicial. Na doutrina isso implicaria foco 

estudos empíricos e em análises multidisc iplinares. Na prática jurisprudencial 
~con"eqiuênc iaesperada é um maior ceticismo quanto à capacidade dos tribunais (e dos 

de soluc ionar boa parte dos problemas sociais. 

Up'assado (período até 1988): 
progressivo avanço do controle judicial 

Um primeiro período histórico de que cuida este ensaio é aqui rotulado genericamente 
"passado". Ele compreende desde as primeiras décadas do século XX até a promulga

Constituição da República/1988. Em sfntese da exposição que se fará a seguir, este 
é marcado por wn controle judicial cada vez mais amplo e cada vez mais intenso. 
palavras do título deste item, um progressivo avanço do controle realizado pelos 
sobre a Administração Pública. 
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2./ A importância da compreensão microscópica do ato aclm.ini,slrativd 

A discussão do controle judicial da Administração PÚitbll:li:;c~ae;,i'o~~~il{,~~~;~ 
tradicionalmente urna lógica microscópica, de análise dos e 
Assim, para examinar o que pode ou não ser controlado, o mais C(lmUlTI I 
ou operador do Direito parta de cada um dos elementos elo ato, 
incidente sobre cada um deles. Faz-se, por assim dizer, urna "an atornür ' 
microscopicamente cada um dos seus el ementos. Isso serve a umá 
posterior: examinar os defeitos que levariam ao controle, 

Esta não é uma opção universal. O tratamento microscópico do conti'ol, 
base nos elementos do ato adm inistrativo, é algo desconhecido nos rlirei'""",I..ri';;t, 
de Países de CommonLaw. 3 O fato, no entanto, é que nos Países de traidi\;ão 
ministrat ivo (como Brasil e França) esta compreensão microscópka do 
favoreceu o avanço progressivo que aqui se repottará. Foi justamente a 1"""la .. Q.'l,:~'!sn 

do ato administrativo que possibil itou que o avanço dos tribunais 
pública se desse de forma gradual e paulatina. Esta circunstância n'lullcalJmen~e 
da resistência que foi oferecida institucionalmente pela Administração n.';" "" 
específico em direção a maior controle podia parecer individualmente não:tão 
Mas a análise ilistórica demonstra sua relevância. 

Neste primeiro período é particulannente significativa a influência dó 
cujos avanços em direção ao maior controle da Administração Pública eram 
no Direito Bras ileiro com algumas décadas de atraso. 

2.l. l Os avanços do Direito Francês 

Os primeiros avanços registrados no Direito Francês sobre o controle 
nistrativos discricionarios se dão ainda no fin al do século XIX. Desde se'mr>rei 
de Estado daquele País já adm itia o controle dos e lementos da co,IIlpefÉ'ncia, 

mesmo quando se tratasse de atos administrativos expedidos no exercício de 
discricionária, Em 1875, no entanto, esta instância suprema da jurisdição ad:rrlitlist 
francesa cria a ideia de desvio de poder (détournement de pouvoir), que lhe 
tender seu controle para além da vio lação direta de lei , incorporando talnb'elTl 
do elemento dafinalidade do ato administrativo. 4 

A part ir de 19 J 4 o Conselho de Estado francês passou a admitir tarnb"mÓ9 
do motivo . No caso "GomeI ", permitiu que o juiz administrativo examinasse 
qual ificação jurídica dos fatos. Se a lei estabelecia que um vínculo pai"'gí,stiloQd 
ser atribuído a uma praça que tivesse "perspectiva monumental", esta ava lia9ãQ 

3. O direito admini~tratjvo americano, o inglês e o canadense, por exemplo, nem co<,h«;em 
(no administrativo e de seus elementos. A forma de controle que se dá sobre as deCO iis~~õ;~e.~s ,,:~ ':::::~:~ 
por isso mesmo. independenle de considerações deste-tipo. Envolve, fiO invé.s disso, aI 
institllci onais mais pronunciadas, re lativas à substância da decisão. Estas c011SiclerilÇões ir,stilt"ciRn~ 
estão totalmente ausentes do raciocin io jmidico dos Países de trad ição de direito , dlU;";'lra';"o 
Brasi l, a França e a Itália), mas ele está cristalizado na própria criação dos conce itos formalistas 
lnção e discricionariedade. 

11 rnn~",il rI 'Flnl )6.11 I R75. "Pariset". 

tlCIÓONTR'JLE JUDICIAL DAADMINISTRAÇAoPÚBLlCA NO BRASIL 

t~~~~~I~~c~ó~n~s~t:ituía, ou não, uma perspectiva monumental não caberia 
Pública - também o juiz poderia fazê-Ia e anular um ato 

com a avaliação feita pela Administração.' Em 1916, no 

Ó,tls,élfl(),d, Estado admite, então, o controle de uma seglU1da perspectiva 

~if;~:im,t~~~~~~: que é a exatidão materia l dos tàtos anunciados como 
~l de um ato. Se a Administração torna um ato com base em um 

• ,'J .... poderia controlar a efetiva existência deste estado de c-oisas.
ó 

<;';Li'~'l. " de Estado foi adiante e criou a ideia de erro manifesto de apre
ônitÍl'U'm controle mínimo. limitado, sobre as escolhas discricionárias da 

ej2~~~~!~ie~' m~l~Ji:t;o~:l~'n~~lPortante, por se relacionar com o controle até mesmo elemento que ainda permanecia livre da intervenção 

tribunal administrat ivo francês neste momento é a de que, 
liberdade de escolha e decisão para a Administração Púb lica, no 

, ,"I,r<,c;açãr seja realizada em erro manifesto caberá a intervenção judicial. 

de 1970 o Conselho de Estado francês passa a aceitar, ainda - e 

llltlental o controle -, a ideia de contTole de proporcionalidade e a anál ise 
de uma decisão administrativa.8 Trata-se de um avanço adicional 

administrativo. Ainda que uma dec isão específica seja discricionária, 
não só pelo controle de não ser manifestamente errada, mas também 

,ropo,rciIJmlL nem de ~ell s custos superarem suas vantagens. Para fechar o 
Pública e ampliar o controle, o Conselho de Estado fez uso, ainda, e 

,clla"oa<los "princípios ge-rais do D ire ito", permitindo o controle sobre atos 

Pública mesmo na ausência de lei específica. 

já é possível notar quão revolucionária fo i a atuação do Conse lho de 
tempo: criou conceitos que permitiram o avanço do controle sobre 

do ato administrativo, mas também a iou normas implícitas com base 
o controle, Por qualquer ângulo de análise, o Conselho de Estado deu 

",.~" __ ~_ para fe-char o cerco contra a Administração e ampllar sua zona de in

C"ii!iecer esta história francesa é relevante porque ela influenciou drasticamente 
- " , L controle judicial: os passos tomados autonomamente pelo Conselho de 

"neli" n,," chegaram alguns anos ou décadas depois. 

por exemplo a ideia de «desvio de poder", criada pela jurisprudência francesa 
, adotada no Brasil pela primeira vez em 1941 , num julgamento do TJRN,' O 

doac!\rol." foi Miguel Seabra Fagundes, jurista que admitiu sua inspiração francesa 
conhecido. lO O livro em si, importante marco de doutrina do controle 

. d'Étal, 4.4.19 14, "Gomei". 
14 .1.19 16, "Camino". 

d 'Ê/at, 15.2.1961 , " Lagrangc". 
I d'É'tat, 28.5.1 97 1. "Ville Nouvelle-Est". 

, de 28,7, 194S,RF 1211209,2 19, . 
Scabra Fagundes, O Controle dos Atos Adminislrativos pelo Poder Judiciário, 88 cd., RIO 

Forense, 2010, pp. 89-90. 
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judicial no Brasil, é uma evidência da influência francesa que aqui se "I""T~, 
autores e de casos de tribunais administrativos daquele Pais são onipI'es,enlt'\S . 

. . O STF seguia a mesma linha. Em dois julgamentos em 1944 impdlioiÍ.jí 
,delas de "qualificação jurídica dos fatos" e de "exatidão material 
sido criadas pelo Conselho de Estado para permitir o controle de aSjJect6s r. 
tivo do ato adn:Linistrativo. Num caso em que adm itiu examinar os 
à demissão de um servidor público, o STF deixou claro que esta 
Conselho de Estado havia 30 anos.

" 
Pelo menos duas outras construções francesas foram m(:orpor3(jas 

nistrativo de modo relativamente menos consistente: (i) a doutrina do 
a.~reciação", que pemlite um controle superficial sobre o núcleo de decisões 
(11) e O controle baseado nos "princípios gerais do Direito", que pa''5ruram 
relevantes a partir da Constituição/1988, tal como será exposto mais 

A deferência brasileira às construções jurídicas francesas até cn:egou 
Cl.lriosas. A compreensão que Gaston Jeze tinha da jurisprudência francesa 
tnbunais brasileiros, dando lugar à chamada "teoria dos motivos determina

l1
, 

a. qual as razões que a Administração Pll blica enuncia para suas de<oisiles 
v~ncular suas aç~es fu turas. 12 A parte curiosa é que esta doutrina segue '"UU. L1'l{J'~ 
nao expressa maIS adequadamente o estado at1lal do Direito Francês. '''H'm.llÇ 

administrativos admitem que a Administração Pública substitua, perante o 
deu para uma decisão no momento de sua prolação (Ihéorie de substitulion 

2.2 Reflexões sobre o "passado " do controle judicial da Adrnini5ifraçãd 

?o ~e.l ato acima se extraem algumas das principais características do 
trole Jud.clal da A.dministração Pública no Brasil. Em primeiro lugar, há un13iprp 
clara e un~dlreclOnal para um sempre maior controle da Adm inistração Públidt, Nã 
estes mOVImentos se tenham dado sem resistência!4 - mas a resistência se.npr~Kir!!J 
derrotada. Não há qualquer refluxo neste periodo, com movimentos de retraç:ao)u! 
com a construção de teorias que a suportem. Ao contrário, há inclusão de novo"e!1 
~ob. c?ntrole, criação de conceitos e doutrinas que servem de fimdamento para 
JudICIal e mesmo lima cultura geral que favorece a limitação da liberdade 
como falIDa de evitar abusos. 

. E.m segundo lugar, percebe-se a importância clara da ideia de elementos 
n.lstr.a~lvo. para se perm itir o avanço do controle. Esta circunstância perm itiu 
slgm.fIcatlvo do controle judicial se desse de fonna gradual e paulatina. N,'tulralm~iDI 
termma por gerar menos resistência contra os avanços do que se verificaria 
fossem menos numerosos. 

11. STF, Franci sco de Assis Brasil versus União Federal EACi 7307 reI M' 
20. 12. 1944. ' .,. Ifl. 

12. José ':'ic~llte ~ antos de Mendonça, "Conceitos inventados de direito administrativ()" 
Bh'''",ira de Direito Publico 53,Ano 14, Belo Horizonte, Fómm, abril.junho/20L6. 

CE Scct. 6. 2.2004, "BaBa]", requête 240560, Rec. p. 48, conc!. de Silva. 

tl/' \'o',7.:J Q;'t
Por exemplo, os debates no SYF no (;,,150 "Franc isco de Assis Bras il versus Un ião 

::"'"~!.:o: 
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há também uma forte infl uência do Direito Francês, clUas avanços 
.(eJ;Y~"~ .. 'oc··' 
witlhimelÍz:,deJSpor aqui algumas décadas depois. Os próprios julgamentos do STF 

uni dos avanços deixam clara a importânc.ia do exemplo francês. A j uris
c!<ltems,elllo de Estado é claramente dominante em relação às demais influencias 
"""fll5l'.""U poderia sofrer. É de lá que saem as novidades mais significativas. 

aspecto relevante ainda não foi retratado acima, mas merece 
também por influência do Direito Francês, O tipo de doutrina pre· 

, ,2.._'.' ri"'. período era teórico, dogmático e legalista. Estudos empiricos eram 
,ni~)llexjst,entes. Esta circunstância impedia que se pudesse verificar na prática, 
ipl,j,"p'córmaaderência concreta dos tribunais às teorias que se criavam. 

contexto teórico, o avanço do controle judicial é considerado quase 
tuti"êlmenl:e positivo, na medida em que se reve1a um instrumento de proteção 

circunstância toma-se particularmente relevante a partir da instauração do 
que os abusos administrativos se fllult iplical11 c inibem qualquer discurso 

intervenção judiciaL Há, em síntese, um verdadeiro otimismo em relação 
exercidos pelos tri bunais sobre a ação da Admin.istração Pública. 

ajlir,'s",'Ite (1988 até os dias atuais): a convivência de dois mundos 

\J,q~,e aqUi designo como "presente" é um período que se inicia com a promulgação 
lü,íí,SfiIlÜç:ãor 988 e vai até os dias atua is. Para os objetivos do ensaio este período é 
il!élfdt,pe:!acharrlada "constitucionalização do direito administrativo". A simples ideia de 
iOl~diye!'sos dispositivos constituc.ionais devem, também eles, reger a ação administrativa 

exatamente revolucionária. 15 Num contexto de uma Constituição ambiciosa, 
ncipiológica como a de 1988, no entanto, ela tenninou por gerar um impacto 
no controle judicial da Administração Pública. Em especial porque a ide ia de 

siitgcionaliza,;ão do direito administrativo perm ite o avanço final sobre a última fron-
,nc" ",tejudicial, relativa ao próprio uqjeto do ato administrativo. Ela produz uma 

espaço de liberdade da Administração (redução do mérito), na medida em que 
soluções abstratamente permitidas pelo enunciado nonnativo mas co.lidentes 

UO" " " ,,,lllla<.I0S princípios constitucionais. 

FA. desp,:ito disso, contudo, não é adequado traduzir de forma unidirecional - como 
avanço ou como simples refração do controle judicial da Administração Públi

asco;n":qllen,clI's para o controle judicial deste movimento constitucionalização do 
,''o aam,n,,"co',"v,n A rigor, este movimento tanto (i) gera mais justificativa (e, ass im, 

lib."dad,,) para a atuação administrativa como também (ii) lhe impõe mais limites. 
:Un,acOlos,:qulencia realmente ddinitiva e relevante é a de que se produz um significativo 
'proITlet,imenllo da previsjbilidade e da segurança juríd ica. É esta a marca do segundo 

é dela que, ao que me parece, sairá o genne para a reação futura. 

15. Ainda que grandes admin islrativistas apontem quc isso teria contribuído fortemente p~nl a altera.:. 
própria ideia do fuodamento da atuação administrativa, do princípio da legalidade P~ra;o '<pri?~í:pi.o 

U"'lici,j"de"'. Sobre o tema, v.: Alexandre Santos de Aragão, "A concepção p6s·positivista do pri~cí~io 
teg:llldad,:", RDA 236/51-64, abril-junho/2004; e Gustavo Binen bojm, Uma Teoriatl~ .. ~i'Jil01dmi

, _ , . . , - " . u · Direitos Fundamentai\-, Democracia e Constitucionalízaçâo, 2i!. ed. , Rio de. !~neir?, Ren,clVar; 

125-1 94. 
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3.1 A pro1tferação das justificativas para a atuação administrativa 

A proliferação das justificativas para a atuação administrativa 
titucionallzação do dire ito administrativo pode ser ilustrada com a abertufi,{J, 
de atuação administrativa praeter legem e contra /egem. 

A atuação praeler legem é aquela que se dá à margem da lei, ao 
prevê e sem supedâneo explícito nela. Não se trata de uma atuação que C()q~:~la 
tampouco se trata de lima atuação que se baseia nos seus tennos. O f",nd:àlll~hl 
ç-ão, no caso, é retirado diretamente de outras fontes normativas, e em 
constiiucionais. Um exemplo: a Lei 8.036/1990 foi alterada em 2001 
Caixa Econômica Federal/CE F (entidade da Administração Pública 
a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS em 
antes não previstas. Em particular, autorizou-se esta movimentação "n,,,,,"; 

ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV". A alte,"lçã'()l'e~ü 
bastante específica e fazia referência a apenas uma doença. A jurisprudência 
maior parte dos tribunajs brasileiros, no entanto, é a de que o ro l de doenças· 

e que a atuação praeler legem da CEF em casos de outras doenças, como hep~tit~ 
e lúpus, é juridicamente válida, em função da incidência do direito cooSI';11 :uciolfal: 

Note-se que aqui se trata de entender que a Administração pode (: ,e:;d~e~v:e:;)i~:;18;~~i~'! 
de previsão legislativa específica, mas por imposição direta de um d· 

A atuação contra legem, esta, sim, é aquela que se dá em direta contr·';díç 
ternl0S de uma lei específica. Em diversas situações têm os tribunais relativi2oadQ('S: 
dos explícitos de algum dispositivo legislativo, por entendê-los contrários .'!\~I~.'l~ 
constilucionais. Aqui também seria a Administração Pública obteodo o flU'd'''IJ'' 
mativo de sua atuação diretamente da Constituição. Em alguns casos esta 
relativamente pouco problemática. Tome-se o exemplo de lei que autorizar a 
por utilidade pública mediante pagamento a posteriori de indenizacão em 
PÚBLICA. Trata-se, aqui, de dispositivo nonnativo que violaria direta e ...... ,"~. 
art. 5.2, XXIV, da CF - e que poderia, assim, Scr desconsiderado. É mais pnob.leniáJíc 
do a suposta contraditoriedade entre o dispositivo legislativo e a Constituicão de:peq@P1 
uma interpretação específica de um principio constitucional. Ainda assim· a LtU:'Ç(!~ .• ~~~ 
legem deste tipo têm merecido a acolhida dos órgãos de controle. Num ca'so, 
Contas do Estado de Minas Gerais considerou que uma compra no valor de 

poderia ser fe ita com dispensa de licitação, apesar de a Lei de Licitações eSlatLel<,cero;1frn 
de dispensa para compras em R$ 8.000,00 (an. 24, I). " A Cone Estadual de ~U","L' Ou 

que incidiam nos casos os princípios constitucionais da insignificância e da 
afastando os tennos explícitos da Lei de Licitações. 

Em ambos os casos a incidência de nonnas constitucionais oferece ulsti:nc:,ti'Vl 
a manutenção de atos administrativos que de outro modo poderiam ser aOLllaldo's"E1~ 

ftmdamento para que a Administração Pública escape da i·r lt.,rvenç;lojudlicial.! 
do direito administrativo funciona, nestes exemplos, como 

cperedlJç,io do controle judicial. Mas este não é sempre o caso. 

CONTROLE JUDICIAL DA ADMIN rSTRAçÃO PÚBLICA NO BRASIL 

;çirO'7(}S limites para a atuaçâo administrativa 

~ .. " _1_'._0 significativamente o leque de justificativas para a atuação da 

ri"",,", (assim lhe pennitindo escapar da interven~ão dos controladores), o 
'pi!~idajIJri ,dic,id:lde também produz o efeito contrário. E que ele também ampl ia 

espectro de fundamentos para o controle da Administ.ração. E assim 
aS diferentes decisões tomadas pelas autoridades administrativas sejam 

iBlú~áb,undam. Via de regra, o juiz fará. referência a mn princípio constitu
extrairá uma consequência concreta e específica contrária à ação 

Uma decisão liminar recente (e paradigmática) pode ser citada 
taICea,umIOO. A Agência Nacional de Aviação Civil! ANAC havia publicado 

Juiililierava a cobrança, pelas companhias aéreas, de bagagens despachadas. De 
ã·ú\ndamentação da Agência) f:~la medida rcgulatória seriaj usta e eficiente, na 
q4~~nilm contexto de proibição de cobrança, os custos do serviço são di~i?idos 
é:ritrê:todos os passageiros - e oneram aqueles passageiros que não o utl hzam. 

us~,Oi"a"""~'- afirmou que a medida permitiria o ingresso no mercado brasileiro de 
custo cujo modelo de negócios envolve a cobrança de altos valores 

opcional. Finalmente, ressaltou que a cobrança por bagagens despachadas 
i1!'.(Jfo:loa em quatro Países: México, Venezuela, China e Rússia. A despeito destes 

:ntcls;C,üescLl w;ao foi afàstada liminarmente por um Juiz Federal de São Paulo. Na 
se limita a afirmar que a resolução seriajuridicamente invál ida porque "o 

'i;:;~ " ; ..... ~,., .. de promover a defesa dos direitos e dos interesses dos consumidores". 
,J)'.;,,,, princípio abstrato uma conclusão concreta: porque o Direito Bras.ileiro exige 

(~ç;a()c()m:unn"·idcL(, então, ele não permite que se cobre por bagagens despachadas. 17 

faclQ(;ínios semelhantes são frequentes no contexto da constitucionalização do direito 
Princípios de ba.ixa densidade norrnativa, como o da dignidade da pessoa 

~êrrisido usados para a anulação das mais diversas decisões administrativas. A 
Uçll.on.allza,;ao do direito administrativo consiste, nestes casos, num mecanismo de 

intervenção judicial - e, a rigo.r, de transferência de poder das autoridades 

para o Poder Judkiário. 

f.31ifW,'f/"Xõ,,,-, sobre () "presente" do controle judicial da Administração no Brasil 

"...., "'"v'U' com o re lato adma, o período aqui rotulado como "presente", ao contrário 
anterior, não é marcado por uma direção clara, de avanço ou retração do control.,e 

aLlla.A.dmini,;tn,c3io Pública. Ao contrário, sua marca é a altíssima incerteza jurídíca. 
,ã,lm,inistrativos e tribunais atuam num ambiente bastante fluido, em que o resultado 

,"A,·.tri,A. uma ação judicial é imprevisível. No limite, é mesmo possível que o responsá

la i;oTlte"taç.: ào judicial da ação administrativa se valha de um princípio abstrato p~~ 
sua objeção mas que o próprio administrador faça uso do mesmo princípio 

T7 · " ~' ... o tema, v. o meu "Cobrança por bagagem: o que diz o Direito?", Jota/Supra 24.3.20~? 
e m h I t ps :/(j () (a. i nlo/colun aslstlpra/cobranca~por~ bagagem~o-q ue-diz·o-direi 10-2 40 3 2017, 
Q(,?017\ 
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(interpretado diferentemente) ou de outro para defender a licitude da sua 
Algumas consequências são naturalmente esperadas (e já facilmente verifilco.-l, 
deste estado de coisas. 

Em primeiro lugar, se não é possível dizer que o controle, em SI, é 
período Uá que o resultado das ações judiciais é dificilmente previslve l) ~ 
sível afirmar que se amplia a litigância administrativa, com os diversos 
buscando obter do Poder Judiciário os mais distintos provimentos a que 

por força do princípio "x" ou "y" . Num cenário de incertezas sobre as trclo!"io.'; 
judicial, os inLeressados são convidados a testar os Jimites de suas annas. 
interesse contrariado pela Administração é estimuJado a "tentar a sorte" 

Um exemplo bastante ilustrativo desta realidade é a chamada "jwldlcializa,;ã 

cidadãos correndo ao Poder Judiciário, munidos de regras bastante abstil,tã, 
que ele detennine à Administração Pública o fornec imento de determinado rJ:1 
ou o custeio de detenninado tratamento.18 

Uma segunda consequência deste estado de coisas incerto é a ampliação 
do jurista. Num contexto de incerteza, o jurista é entendido como uma es.pél,íe. 
que estaria apto a desvendar e revelar a especifica solução jurídica para um 

Só ele, com sua fonnação e cultura jurídica, poderia decifrar as CVU""ll.leIlClI"S 
detenninadas por um princípio constitucional. Não é de se espantar, - •...••.. , " 
titucionalização do direito administrativo" tenha recebido calorosa a.'vuuu., 

administrativista - ela a empodera. 

O discurso subjacente, e justificador, é o de que a manipulação de 
tuc ionais amplia a flexibilidade do Direito e, a%im, permite a produção de 

justas para os casos concretos. Mas ele ignora os custos desta busca pela soluç,;jo ê 
do risco de arbítrio decorrente desta flexibilidade. É neste sentido que se 

predomina também neste segundo período uma visão pouco praf:,'1llática e basta:ntê 

do controle judicial da Administração Pública. A razão aqui é diferente da . 
primeiro período. Ali existia uma compreensão de que quanto mais controle, 
todos os movimentos relevantes da jurisprudência eram no sentido de ampl 
venção judicial. Aqui a ideia parece ser a de que a flexibil idade normativa é 
A ampliação da litigância é mera decorrência disso. 

No mais, e enfim, este período aqui denominado "presente" marca 
queda da supremacia do Direito Francês como maior fonte de influencia 

administrativo brasileiro. No relato que se fez ac ima parecem mais relevanl:eso 

do Direito Italiano e do Direito Alemão. No primeiro caso são importadas 
constitucionalização do Direito (que lá como aqui se iniciou no campo do 

e de uso do princípio da razoabilidade (ragionevolezza) . No segundo caso, 
principio da proporcionalidade, ainda que aqui e le tenha sido aplicado de 
menos rigorosa pelos tribunais. 

8. Sobre o tema, v. o meu "Menos é mais: o Supremo, o Judi ciário e os medicamentos" 
3q~ 9.2016 (disponivel em hT!p.\·:/ljola. .. . . . 
-medicamentos-300920/6, llcesso em 19.6.2017). 
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(a partir dOli dias alllais): o pragmatismo e o provávell'ecllo judicial 

marcantes do futuro do controle judicial no Brasi l já começaram a ser es-
n.riado ahwl, em especial a partir dos anos 2000. Eles revelam uma reação às 

dos períodos passados e uma possível reorientação do direito administrativo 
um vi'és mais pragmático. Na doutrina um dos primeiros marcos desta reação 
publ icação do livro Teoria dos Princípios, de Humberto Á vila. 19 O Professor 

"rê' lel<,va uma preocupação com a manipulação pouco rigorosa dos princípios e su-
série de critérios para organizar sua interpretação e sua apl icação. O ceticismo e 

ali presentes ecoaram em diversas produções posteriores - notadamente no 
Jmini.<lY<1tilIOpara Céticos, de Carlos Ari Sundfeld. 20 Mais recentemente, alguns 

'nfrerltal.n diretamente esta mudança de paradigma, propugnando por um direito 
voltado "à resoluçao de problemas".21 

consequências podem ser esperadas de uma orientação mais pragmática do direi lo 
vo para o controle judicial da Administração Pública? Fundamentalmente, esta 

deverá gerar uma visão menos idealizada dos juízes e demais controladores. Ain

Di.reito Brasileiro uma compreensão de que todas as suas intervenções se fazem 
. o controlador atuaria para revisar as decisões da Administração Pública e 

problemas. Esta visão menos idealizada tenderá a revelar e destacar os custos 
problemas da intervenção do controlador. 

aos custos do controle da Administração Pública 

dimensão mais evidente, o controle, em si, depende do dispêndio de valores pú
relevlmI:es. para fazer rodar a máquina institucional respect iva, seus funcionários e 

Mas os custos do controle da Administração vão além disso. Incluem, ainda, os 
ou induzidos pelo controle. 

"!1 ,,,in1eilro lugar, há os valores incorridos pela Administração Pública para adequar 

às determinações do controlador. Pense-se nos exemplos de liminares que 
o fornecimento de medicamentos especifi cos ou que detelminem melhorias em 

~ec:imenllos públicos. Nesta hipótese o principal problema é que frequentemente estas 
se farão sem que o controlador tenha uma visão integral do orçamento público. 

ire.nn";nr;o é fundamental para a eleição de prioridades a serem atendidas, num 
em que há escassez de reCLrrSOS para satisfazer todas as necess idades públicas. 

ainda que o controlador tivesse esta visão do todo, não é claro que deva caber a 
m!!:oh,dc'r, esta eleição de prioridades para uma alocação ótima dos recursos públicos. 

segundo lugar, há os custos sociais decorrentes da postura cautelosa adotada pelo 
~lslrador, para se precaver de eventuais contestações. Não é incomum o argumento 

· Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, 17i1 ed., São Paulo, Malhciros Editores, 2016. A til ed. 

· Carlo.'> Ari Sundfeld, Direito Administrativo para Céticos, 211 cd., São Pauto, M,llh,,;c<" Ildil:or<,,'. 
tiL. 2017). A I' od. é de 201 2. 
· Leonardo Coelho Ribeiro, O Direito Administrativo como "Caixa de Ferramentas", uma.Nova 

da Ação Pública, São Paulo, Malheiros Editores, 2017. 
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de -que exigências excessivas dos controladores fie '" t 
blica Nos E t d U. r quen eme:· ~te~~~';:~~J~ci, . s. a os mdos a doutrina denuncia a ossificação 

I pos as pe os controladores (em li ' severas condlções·m t I 
para/ysis) 22 No B ~ ·1 .. é fr en,~,~m~e::n~o;S;II:~~n,~~~~.1 . Ii:tSl Ja _ equente a afinnação de um 
controlador" ou da co s - d ".. d . . n agraçao e um dlrelto administrativo do . 
o a n:mlstrador público ouse adotar soluçôes menos ortod " u"u:gu' , a.p:rei' 
à reahzação do interesse público.23 oxas mas cl:lram"ritl 

Em te-rcerro lugar, e enfim, há os ônus públicos decorrente ~elo controlador, muitas vezes em substituição àquelas do s das cas~ do controle realizado sobre decisões técnicas como a aldd'I1a"tnlistra<iO! .. I!nl.~s:;' 
os ~lSCOS econômicos de uma intervenção desinfo~ada são ~i~~S,~t~:~~~:~'~~?Ái~~ 
~eglsdtram cas~s de crises energéticas geradas por intervenções in<jp,.,; rl •• " , 12 

rea e atuaçao dos reguladores . 

Da at - I 
resultam d::~a~o~~eeq:~1tlecn,to ufoSdcustos n~ atividade de controle judicial 

as un amentms. 

A primeira é a de que de uma . ". 
colocar como meta a eliminação d Pterdspehc.tl~a economlca, o Direito não Doae",n", 

, e o a 'potese de abuso de d E 
apenas laticamente irrealizável El é'. po er. ste ot,ieti<t!,'j 
teórica, voltada pa ra a maximi~a :0 ~nconvel1len te m~smo a partir de unna per$Í!,elllil 
busca adicional de elim· _ d ç b o bem-estar socla.!. A partir de cerio?IJatãroi!f: 

maçao o a uso de pod é ' · . , 
e benefíc ios. D ito clara TI t ' , . ef Il1Justlficavcl num ,,'MHU 

1 cn C, o m vel otlmo de abuso d d 
sempre maior do que zero e d I d e po er numa so'cied.< 

d

o esen 10 c di versas i ft · -
este pressuposto .24 ns I ulçoes parte 

se orna necessaflO discutir em . A segunda é a de que t , .' 

controle da Admi llistração Pública será socialmente POSitiv~~a l s 

. . ,22. A expressão foi primeiramente uti lizada em Thomas O . 
fymg the rulemaking proccss" 1992 D Ice L 1 . McGanty, "Some thoughts 
Rlchard Pierce Jr V os sewr "s u . . , .385. Um dos mai S vigorosos del"eI,,;onlS<lel1il!·.í, 
"T ' b :. . . even ways to deossify agency r I k'" . . 

\\0 pro lems lL1 administnltive law ' pol i< · I I. li ema mg ,47 Admin. L. Rell.-
dete f . lea po anty on lhe Dist( t f C I . 

· rrence o ngency ntlemaking", 1988 Duke L J 3 . " lC . o O umbia circuit 
of agency rules: how Federal Courts have . .. . 00 ( 1.988) , T~c.unmtended effects ofj.udidiií 
Rev. 7 (1 99 1). Além dos estl do' 1 p. contnbuted to the elcctnclty cris is af lhe I . 

d I S (e Icrce v por exemplo Ste h B 
towar: E.tTective Risk Regulatiol1 , Cambridg" H d .: ~ eo reyer, Breaking 
Harfsl, The Strugglefor AI.!!osaJe Ca b ' e, arvar. Umv.ersl~ Press, 1993; Jerry L. ~::~h~~J~~ 
McGari<y, "The courts and lhe os~'tica~o:'d;e, IHarv~rd Umvers< 'y Press, 1990, pp. 224-255· 
Re.v. 525 ( 1997); lumes Skelly Wright "C o "ru edm 'h IIlg : a response to professor Seidenfeld:' 
59 C 1I ' OllT ' an I e rulemaking h ' · orne L. Rev. 375 (1973-1974). process: t C limits ar· . 

23. Sobre a questão, cf artigo de C! . . qual coloca que: "O gestor te~ de ser r t
ar .~s An Sundfeld, Chega de A:ré no Direito Ad,nillist'fdtlVd: 

de'm edo de algum processo 1> . p o egl o conlTa os ex.cessos de fiscalização. Do c·onl.ráfJl o. 
.. • ~ e ~ c~uZ<'\ os ~raços e fica esperando a aposentadoria cne!:.r" (dliSO<>ui 

. ar.zgos __ "er.php?rdContell.do=JOO) Cf ' b · d "'_0"_' , l 11 .. . . am em, e Fernando \J 

( O 1edo. a Cnse da Ineficiênc ia pelo Controle 

i ",c. AOr,," acesso em 16.5.20 I 7) 
· Verm eule "O t · I . , p llna abuse ofpowcr". 109 NW . . U. L. REV. 673 , 693 (2015 ). 
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; ';;im'tu"is p,·ob,lelnas do controle judicial da Administração pública 

'Qil)OI'qtlle em muitas circunstâncias poderá ser socialmente posi tivo afastar (ou 

aic:ontro lle judicial da Administração pública. 
wíJh,weirc lugar, porque, ass im como os controladores podem corrigir erros, eles 

desfazer acertoS. O contro~ador não é infaHvel. Enxergar apenas as possíve is 
positivas da sua intervenção é adotar concepção idealizada e irrealista da sua 

.cC" _ "~.'o' que esta visão seja popular no Direito, já que transfere poder para seus 
isto não significa que a solução que ela propõe seja socialmente desejâve l. 

SÚ;l1o<lo lugar, porque, se a intensificação do controle reduz a possibilidade de 
perpetrados pelo adm inistrador público, por outro lado, ela aumenta a 

)i!bilida<!e de abl1sos cometidos pelo próprio controlador. E, assim comO não há razão 
Jiit"tterque apenas o administrador público erra , tampouco há razão para crer que ele 

i'o imonol,ól'io do ahuso de poder. 
Ujalmente, num cenário em que as determinações jurídicas são cada vez mais inexatas 

interpretação, é irreal supor que há respostas corretas para cada questão que é 
om"",1",1O' Há espaço de liberdade em grande parte das decisões tomadas pelo 

nistta,dor público. E. se é assim, há Uln risco de que o controle veicule não a correção 
tomadas pela entidade controlada, mas mera substituição de suas escolhas pelas 

'As'à mseQuéillel'as da virada pragmática 
o COJ1{role judicial da Administração pública 

eventual virada pragm ática do di re ito admi nistrativo, se de fato ela vier a se 
terá sido influenciada principalmente pela doutrina administrativista dos Países 

de;j:;Qlltm'on Law, anteriormente tão negligenciada.25 Ela poderia gerar duas consequências 
.mtlifr,rele" . nllp<, uma na prática jurisprudencial e outra na teoria (ou doutrina) do controle 

da Administração pública no Brasil. 
prática do control e judicial, a principal consequênc ia esperada seria a adoção fre

pelos tribunais de alguma espécie de análise institucional comparativa para orientar 
interven,;ão Afinal, uma discussão realista sobre controle da Adminislração pública 

admitir que (i) alguém deve poder "errar por último" e que (íi) é preciso decidi r 

ilr"Qu,em deve decidir. Se não há crite rios claros para saber qual é a resposta certa, por 
resposta do controlador deveria ser automaticamente superior à do administrador? 

invés desta superioridade a priori do controlador, seria recomendável promover lima 
,mlJaraç;\o de capacitações das instituições envolvidas (a autoridade administrativa con

e a entidade de controle), para modular a intensidade do controle a ser aplicável 

concretos. A intensidade será tanto maior quanto mais bem posicionado estiver o 

.t", I" do! para solucionar a questão específica que lhe foi trazida. Em alguns casos será 
que o controlador se limite a verificar a razoabilidade da dec isão sob sua análise. 

25. Sobre o lema, v. o meu "Globalizalion anel cOllvergcnce in judicial review
: what can we learo 

the case of Brazil?". preparado para uma coletânea em homenagem ao Professor EmériCO da 
. de la Sorbonne, Gérard Ma rco\!, a ser publicada na França neste anO de 20 17. 
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A análise institucional comparativa já é a regra em diversas jurisdições 
a atenção também da nossa doutrina. Estes esforços iniciais, no entanto, nãO 
a necess idade de avançar no debate a propósito dos limites des te eofo'I"", 
d ificu ldades de sua operacionalidade concreta.26 Além disso, trata-soe de enfoilúê 
não tem acolhida entre os controladores - eles que, ao final , te.rão que tMM.··."i!:: 
autorrestrição. 

Quanto à teoria do controle judicial, a transformação pragmática 
nistrativo deverá impor um abandono do enfoque teórico-dogmático 
prevalecente. Um primeiro passo evolutivo no caso específico do cOllt,,>le 
tribunais poderia ser a acentuação de estudos de análise jurisprudencial. 
de privilegiar a vida concreta e efetiva do dire ito administrativo, em detrinlert!< 
construções teóricas e dissociadas de casos concretos. 

Uma segunda possibilidade seria privi legiar enfoques multidiscipl 
nos estudos jurídicos também contribuições de áreas conexas, como a 
cia Política e a Sociologia. Aproximações multidisciplinares já começam a 
domín io das licitações ou das contratações públicas. mas há espaço para 
também na temática do relacionamento institucional entre controladores e 

Terceiro, e enfim, seria possível investir maior atenção nas pesquisas 
revelarão aspectos concretos do controle da Admin istração Pública no 
ro. Outras jurisdições têm produzido estudos mui to interessantes, por ex,ompl. 
instrwneotalização dos comandos legislativos por juízes de d iferentes ide:ol<JJij 
a importação de suas conclusões para o contexto brasileiro é temerária. 
produzir e aplicar pesquisas dentro de nosso contexto, para extrair inf\mma.ç'J< 
informariam sobre a nossa realidade, circunstância essencial para nen""r,,,'" , 
seguinte de adaptar nosso Dire ito. 

Sob~'c o tema, v. o meu Controle Judicial de uma Administração Pública Complexa, 
\/vlai.heiros Ed1tores, 20 16, Capítulo 1.2. 
<i2,;;,rt ;~e;Lv~~.,;,p~or exemplo, William Eskridge, Jr. e Lauren E. Sacr, "The continuwn 01' deference: 
.. stattltory interpretations from Chcvron to H<lmdan", 96 Georgetm'v'l1 

l.083 (2008). 

ATOS ADMINISTRATIVOS NEGOCIAIS 

EGON BOCKMANN MOREIRA 

. .1 .. - 2 O Direito Adminisfrativo do aiO unilateral. 3. Os atos administrativos ne-
l-. [j1frtX lllçao.. . . ' . . - - -, 'd" - fi . 

<,. < ';,4 Os novos atos administrallvos negoclGls: sua expan.~ao. ). (onsl el açoes mm~ 
<,goq.q~s.:· .. . 

me~tre. todos os temas-chave do Direito Admin istrativo, talve.z o que tenh~ despertado 
.,,- tenção é o do ato administrativo. Sem exagero, pode-se dizer que ele e a chave de _a .. -

coropreehsão para boa parte do relacionamento entre o Estado-AdmlTI1straçao e as pessoas 

De usual tralado como manifestação uni lateral da Administração PúbEca (afastando-se: 

assim, das parcerias, dos contratos e do processo), fato é que o ato admInistrativo p~sSU1 
, de.sd()Qr:amenllos e nuances, alguns sutis e nem sempre postos à luz, mas que precl~a.m 
ser.erifallillld,)s .. Um deles é a teorização a propósito dos atos administrativos negOCiaiS, 

1~i;~~~~:a.~c'~0,~m desenvoltura pelo mestre HeJy Lopes Meirelles - tanto em seu Direito 
A Brasileiro como em especifico texto acadêmico. 

Este. breve artigo pretende tratar desse assunto, por meio do destaque a três a~p~ctos 
: ' : a racionalidade que a teoria do ato administrativo conferiu a~ Direit? Ad~lmstra

,t~i:i~:~~; (ii) o que se pode entender por ato administrativo negOCiaI, qUaiS senam su~s 
p e consequências; (iii) o recente alargamento da legislação que trata do conCCl
til;.··a",efo,rç," características próprias de um Direito Administrativo consensual e concertado . 

. Tudo isso com o escopo de, com reverência e humildade, demonstrar uma das grandes 
qualidades de He1y Lopes Meirelles: a sua sensibilidade prospectiva, decorrente da profunda 
erudição, da simplicidade e fina sintonia com os desafios do Direito Adrrlllllstratlvo brasllerro. 

1., Q Direito Administrativo do ato unilateral 

" Durante muito tempo, o Direito Administrativo girou em tomo do conceito de ato 
administrativo: aquela manifestação un ilateral da Administração Pública, produzida intern~ 
COrporis, mas, paradoxalmente, geradora de efeitos externa corporis. Es~ era a forma on

. .. :. de a AdmÍllÍstração se comunicar juridicamente com as pessoas pnvadas; de dentro 
fora por meio da transmissão de ordens, infonnações e orientações. 

, ,a palavra ato vem do latim actz.!s: "~ que se faz ,ou . ~e,~~de faz~r;. ação~', 
a "decisão, deliberação ou detennmaçao do poder pubhco . A AdmlTIlstraçao 

cr Laudelino Freire, Grande e _Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, vol. I, 2~ ed., Rio de 

José 01ympio, 1954, p. 859. 
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