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Conceito e Princípios da Administração Pública  
 

Administração Pública é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da 
função administrativa do Estado.  
 
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as instituições 
e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade pública ou de 
interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades autárquicas e 
algumas para estatais) e os entes de cooperação. 
 
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:  
 
• Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a atividade 
administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função administrativa.  
• Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral. 
 
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do Estado anteriormente ordenada para a realização de seus 
serviços. 
Há distinção entre governo e administração:  
 
a)  Governo é a atividade política e discricionária e, comando com responsabilidade constitucional e política, mas 
sem responsabilidade profissional pela execução.  
 
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à lei ou à Norma Técnica. A administração executa as 
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem responsabilidade constitucional ou política. É o instrumento 
do qual dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. 
 
Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada. 
Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta 
ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não instituiu a Administração senão como 
meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado no interesse 
da coletividade. 
 
Em última análise, os fins da Administração se consubstanciam na defesa do interesse público, assim entendidas 
aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma parte 
expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público configura "desvio 
de finalidade". 
 

Conceito; Natureza e Fins da Administração Pública 
 
Conceito 
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de promover 
o bem comum da coletividade. 
 
- em sentido objetivo é o exercício da função administrativa. 
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades públicas que exercem esta função administrativa. 
 
Natureza 
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 
dos bens, serviços e interesses da coletividade. 
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Fins  
A administração pode ser:  
 
 a) Particular - Quando os bens e os interesses gerenciados são individuais.  
 b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados pertencem à comunidade. 
 
Portanto, a finalidade da administração pública é a gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos 
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da administração é promover a defesa do interesse público. 
 

Princípios da Administração Pública 
 
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória para 
o administrador. 
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos da 
ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa. 
 
Estes princípios são:  
 
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas posições 
de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, em certos casos, 
a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou anular seus atos por 
manifestação unilateral). 
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como 
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os critérios 
e procedimentos consagrados na ordem jurídica. 
 
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional, 
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e 
responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a lei 
autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não pode agir, 
a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem). 
 
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador 
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode ser 
o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O afastamento do 
administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício de desvio de 
finalidade. 
 
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração, proporcionando 
aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou favorecimento, pois qualquer ato 
deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário, estará sujeito a invalidação por desvio 
de finalidade, por meio da ação popular. 
 
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, 
sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. 
 
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica, expressa 
ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do artigo 5o da CF 
(caput). 
 
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio, não 
se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a administração 
pública. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de validade 
de todo ato administrativo. 
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas da 
disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um dos 
pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de "bom 
administrador". 
 
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.), para 
conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos. 
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que, a 
administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações 
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso nos 
termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977. 
 
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A 
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos 
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os 
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as 
atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de 
despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. 
 
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode obter 
certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais. 
 
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência ou, em jornais 
contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados em lugares 
próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar conhecimento dessas 
decisões. 
 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo 
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela 
administração, através dos instrumentos constitucionais:  Mandado de segurança, direito de petição, ação popular, 
habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).   
 
g)  Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou 
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do melhor 
resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O princípio 
foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998. 
 
h)  Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas na 
perspectiva da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988. 
 
i)  Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os 
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências tomadas. 
A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do ato, se presente 
no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser obrigatória somente para 
os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999. 
 
j)  Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser 
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública, de 
distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários. 
 
k)  Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos não 
se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preservá-los e 
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aprimorá-los para as atividades as quais se destinam. 
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para outorgar 
concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes da 
administração pública. 
 
l)  Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que pratica 
para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos 
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação. 
 
m)  Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento destes 
princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é faceta da 
razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade. Odete Medauar 
entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade. Lúcia Valle Figueiredo 
trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos distintos). Luís Roberto 
Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis. 
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação 
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o fim 
legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo. 
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou intensidade 
apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui ganha relevo o traço 
quantitativo. 
 
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os 
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade. 
 
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora 
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade em 
sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios): 
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade, 
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da 
razoabilidade, na sua formulação corrente; 
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a direito 
ou situação do atingido pelo ato; 
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que se 
ganha. 
 
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e 
administrativa. 
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5º, inciso LIV da 
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo". 
Já a Lei nº 9.784 de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no art. 
2º, caput. 
 
n)  Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das 
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio (art. 
2º, §2º, inciso XIII da Lei nº 9.784 de 1999). 
 

 
 

Hierarquia. Poder Hierárquico e suas Manifestações 
 

Os órgãos da Administração Pública devem ser estruturados de forma tal que haja uma relação de coordenação 
e subordinação entre eles, cada um titular de atribuições definidas na lei. 
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Como consequência desse princípio, surge a possibilidade de revisão de atos dos subordinados, delegação e 
avocação de atribuições, aplicação de penalidades; do ponto de vista do subordinado, há o dever de obediência. 
 
Essa relação hierárquica só existe nas atividades administrativas, não nas legislativas nem judiciais. 
 
Modernamente conceitua-se a hierarquia como a ordenação vertical de chefias e serviços de determinada entidade 
pública ou privada, tendo por fim a organização administrativa escalonada dos trabalhadores, de acordo com uma 
relação predefinida de subordinação, de forma a aperfeiçoar os trabalhos visando à apresentação do produto final 
ou serviço, a seu usuário. 
 
Portanto, a hierarquia é o tipo de relacionamento interorgânico que caracteriza a burocracia. 
 
O modelo hierárquico caracteriza-se pelos seguintes aspectos: 
a) Existência de um vínculo entre dois ou mais órgãos e agentes administrativos: para haver 
hierarquia é indispensável que existam, pelo menos, dois órgãos administrativos ou um órgão e um agente 
(superior e subalterno) 
b) Comunidade de atribuições entre elementos da hierarquia: na hierarquia é indispensável que tanto o 
superior como o subalterno atuem para a prossecução de atribuições comuns; 
c) Vínculo jurídico constituído pelo poder de direção e pelo dever de obediência: entre superior e 
subalterno há um vínculo jurídico típico, chamado “relação hierárquica”. 
  
Espécies 
A principal distinção de modalidades de hierarquia é a que distingue entre hierarquia interna e hierarquia 
externa. 
 
A hierarquia interna, é um modelo de organização da Administração que tem por âmbito natural o serviço 
público. 
Consiste a hierarquia interna num modelo em que se toma a estrutura vertical como diretriz, para estabelecer o 
ordenamento das atividades em que o serviço se traduz: a hierarquia interna é uma hierarquia de agentes. 
Não está em causa, diretamente, o exercício da competência de uma pessoa coletiva pública, mas o desempenho 
regular das tarefas de um serviço público: prossecução de atividades, portanto, e não prática de atos jurídicos. 
A “hierarquia interna” vem a ser, pois, aquele modelo vertical de organização interna dos serviços públicos que 
assenta na diferenciação entre superiores e subalternos. 
 
A hierarquia externa, toma a estrutura vertical como diretriz, mas desta feita para estabelecer o ordenamento 
dos poderes jurídicos em que a competência consiste: a hierarquia externa é uma hierarquia de órgãos. 
Os vínculos de superioridade e subordinação estabelecem-se entre órgãos da Administração. Já não está em 
causa a divisão do trabalho entre agentes, mas a repartição das competências entre aqueles a quem está confiado 
o poder de tomar decisões em nome da pessoa coletiva. 
  
Os Poderes do Superior 
São basicamente três: o poder de direção, o poder de supervisão e o poder disciplinar. Deles o primeiro é o principal 
poder da relação hierárquica. 
 
a) O “poder de direção” consiste na faculdade de o superior dar ordens e instruções, em matéria de serviço, 
ao subalterno. As “ordens” traduzem-se em comandos individuais e concretos: através delas o superior impõe aos 
subalternos a adopção de uma determinada conduta específica. Podem ser dadas verbalmente ou por escrito. 
As “instruções” traduzem-se em comandos gerais e abstratos: através delas o superior impõe aos subalternos a 
adopção, para futuro, de certas condutas sempre que se verifiquem as situações previstas. Denominam-se 
circulares as “instruções” transmitidas por escrito e por igual a todos os subalternos. De salientar que o poder de 
direção não carece de consagração legal expressa, tratando-se de um poder inerente ao desempenho das funções 
de chefia. As manifestações do poder de direção se esgotam no âmbito da relação hierárquica, não produzindo 
efeitos jurídicos externos. 
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b) O “poder de supervisão”, consiste na faculdade de o superior revogar ou suspender os atos administrativos 
praticados pelo subalterno. Este poder pode ser exercido por duas maneiras: por iniciativa do superior, que para o 
efeito evocará a resolução do caso; ou em consequência de recurso hierárquico perante ele interposto pelo 
interessado. 
 
c) O “poder disciplinar”, por último, consiste na faculdade de o superior punir o subalterno, mediante a 
aplicação de sanções previstas na lei em consequência das infracções à disciplina da função pública cometidas. 
 
Outros poderes normalmente integrados na competência dos superiores hierárquicos, ou que se discute se o são 
ou não, são os seguintes: 
 
a) O “poder de inspeção”, é a faculdade de o superior fiscalizar continuamente o comportamento dos 
subalternos e o funcionamento dos serviços, a fim de providenciar como melhor entender e de, eventualmente, 
mandar proceder a inquérito ou a processo disciplinar. 
 
b) O “poder de decidir recursos”, consiste na faculdade de o superior reapreciar os casos primariamente 
decididos pelos subalternos, podendo confirmar ou revogar (e eventualmente substituir) os atos impugnados. A 
este meio de impugnação dos atos do subalterno perante o respectivo superior chama-se “recurso hierárquico”. 
 
c) O “poder de decidir conflitos de competência”, é a faculdade de o superior declarar, em casos de 
conflito positivo ou negativo entre subalternos seus, a qual deles pertence a competência conferida por lei. Este 
poder pode ser exercido por iniciativa do superior, a pedido de um dos subalternos envolvidos no conflito ou de 
todos eles, ou mediante requerimento de qualquer particular interessado. 
 
d) O “poder de substituição”, é a faculdade de o superior exercer legitimamente competências conferidas, 
por lei ou delegação de poderes, ao subalterno. 
  
O Dever de Obediência 
O “dever de obediência” consiste na obrigação de o subalterno cumprir as ordens e instruções dos seus legítimos 
superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e sob a forma legal. Da noção enunciada, resultam os 
requisitos deste dever. 
 
a) Que a ordem ou as instruções provenham de legítimo superior hierárquico do subalterno em causa; 
b) Que a ordem ou as instruções sejam dadas em matéria de serviço; 
c) E que a ordem ou as instruções revistam a forma legalmente prescrita. 
 
Consequentemente, não existe dever de obediência quando, por hipótese, o comando emane de quem não seja 
legítimo superior do subalterno – por não ser órgão da Administração, ou por não pertencer à cadeia hierárquica 
em que o subalterno está inserido; quando uma ordem respeite a um assunto da vida particular do superior ou do 
subalterno; ou quando tenha sido verbalmente se a lei exigia que fosse escrita. 
 
Para a corrente hierárquica, existe, sempre o dever de obediência, não assistindo ao subalterno o direito de 
interpretar ou questionar a legalidade das determinações do superior. Admitir o contrário, seria subversão de razão 
de ser da hierarquia. Já para a corrente legalista, não existe dever de obediência em relação a ordens julgadas 
ilegais. Numa primeira formulação, mais restritiva, aquele dever cessa apenas se a ordem implicar a prática de um 
ato criminoso. Numa outra opinião intermédia, o dever de obediência cessa se a ordem for patente e 
inequivocamente ilegal, por ser contrária à letra ou ao espírito da lei: consequentemente, há que obedecer, se 
houver mera divergência de entendimento ou interpretação quanto à formulação legal do comando. Por fim, uma 
terceira formulação, ampliativa, advoga que não é devida obediência à ordem ilegal, seja qual for o motivo da 
ilegalidade: acima do superior está a lei, e entre o cumprimento da ordem e o cumprimento da lei o subalterno 
deve optar pelo respeito à segunda.  
 
a) Casos em que não há dever de obediência: 
 - Não há dever de obediência senão em relação às ordens ou instruções emanadas do legítimo superior 
hierárquico, em objeto de serviço e com a forma legal; 
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 - Não há dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer 
crime ou quando as ordens ou instruções provenham de ato nulo. 
 
b) Casos em que há dever de obediência: 
 - Todas as restantes ordens ou instruções, isto é, as que emanarem de legítimo superior hierárquico, em objeto 
de serviço, com a forma legal, e não implicarem a prática de um crime nem resultarem de um ato nulo, devem ser 
cumpridas pelo subalterno; 
 - Contudo, se forem dadas ordens ou instruções ilegais, o funcionário ou agente que lhes der cumprimento só 
ficará excluído da responsabilidade pelas consequências da execução da ordem se antes da execução tiver 
reclamado ou tiver exigido a transmissão ou confirmação delas por escrito, fazendo expressa menção de que 
considera ilegais as ordens ou instruções recebidas. 
 - A execução da ordem pode ser demorada sem prejuízo para o interesse público: neste caso, o funcionário 
ou agente pode legitimamente retardar a execução até receber a resposta do superior sem que por esse motivo 
incorra em desobediência; 
 - A demora na execução da ordem pode causar prejuízo ao interesse público: neste caso, o funcionário ou 
agente subalterno deve comunicar logo por escrito ao seu imediato superior hierárquico os termos exatos da ordem 
recebida e do pedido formulado, bem como a não satisfação deste, e logo a seguir executará a ordem, sem que 
por esse motivo possa ser responsabilizado. 
 
As leis ordinárias que imponham o dever de obediência a ordens ilegais só serão legítimas se, e na medida em 
que, puderem ser consideradas conformes à Constituição. Ora, esta é claríssima ao exigir a subordinação dos 
órgãos e agentes administrativos à lei – princípio da legalidade.  
 

 
 

Poderes do Estado 
 

A Unidade do Poder   
 
Considerando o poder uma unidade, uma característica do Estado, observa-se que muitos são levados a interpretar 
equivocadamente a expressão tripartição do poder, entendendo o conceito como se os poderes pudessem ser 
tomados como estanques, daí resultando sérios problemas de argumentação a respeito das atividades estatais. 
Bem diz o publicista José Afonso da Silva que: “Cumpre, em primeiro lugar, não confundir distinção de funções do 
poder com divisão ou separação de poderes, embora entre ambos haja uma conexão necessária”. 
   
A distinção se faz entre os órgãos que desempenham as funções provenientes do poder e, existentes nas 
sociedades.    
 
Dos comportamentos das sociedades, tem-se verificado, ao longo da História, a existência de três funções básicas: 
a) uma, geradora do ato geral; b) outra, geradora do ato especial e, c) uma terceira, solucionadora de conflitos. As 
duas funções geradoras de atos diferenciavam-se apenas quanto ao objeto. As duas primeiras encarregavam-se 
de gerar os atos e executá-los, sendo a terceira, destinada a solucionar os conflitos entre as pessoas e entre estas 
e o Estado.   
 
Principalmente no chamado Estado Absoluto, essas funções foram identificadas em muitas sociedades.  Neste, o 
exercício do poder concentrava-se nas mãos de uma única pessoa física que o exercia pessoalmente ou por meio 
de auxiliares, sempre prevalecendo a vontade do soberano. Todas as funções eram desempenhadas pela mesma 
pessoa de tal forma que essas funções, citadas anteriormente, eram executadas sem que fosse possível imputar 
responsabilidade ao soberano; este se confundia com o próprio Estado, sendo sua vontade a matriz para todas as 
atividades estatais.   
 
Ao se admitir a separação dos poderes, a partir do momento em que se transmitia a uma assembleia o exercício 
da função legislativa, como consequência, resultava na redução do poder do soberano.   
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Uma forma de se proteger de qualquer abuso era a independência dos órgãos, especialmente aquele responsável 
pela elaboração do conjunto ordenativo, fato que afasta, em princípio, a preponderância da vontade de uma única 
pessoa. Com a aplicação prática desse princípio, verificou-se a transformação das monarquias absolutas em 
sistemas de governo mais limitados, sendo que, a partir disso, desenvolveram-se os regimes parlamentares.   
 
Convém observar que a interpretação literal da expressão separação dos poderes, atualmente, não é motivo de 
discussão, já que estão praticamente bem definidos os conceitos de Poder e de Órgãos que desempenham suas 
funções de Poder; em outras palavras, o significado do termo separação é compreendida num contexto da 
moderna teoria do Estado, conforme veremos adiante.   
 
Funções Típicas e Atípicas dos Poderes   
A divisão de poderes, sob a visão do item anterior, é feita através da atribuição de cada uma das funções 
governamentais (legislativa, executiva, jurisdicional) a órgãos específicos, que levam as denominações das 
respectivas funções; assim, temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. É a 
sistematização jurídica das manifestações do Poder do Estado.   
 
Para se estruturar a divisão de poderes, utiliza-se como fundamentação dois elementos: especialização funcional 
e independência orgânica; esta requer a independência manifestada pela inexistência de qualquer meio de 
subordinação, e aquela, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função.    
 
Dentro dessa visão da separação das atividades estatais, já que não existe a separação absoluta entre os poderes, 
temos que eles legislam, administram e julgam. Mas cada um deles possui o que se chama função típica e atípica; 
aquela exercida com preponderância é a típica e, a função exercida secundariamente é a atípica. A função típica 
de um órgão é atípica dos outros, sendo que o aspecto da tipicidade se dá com a preponderância.  
 
Por exemplo, o Poder Legislativo tem a função principal de elaborar o regramento jurídico do Estado — é sua 
função típica — mas também administra seus órgãos, momento em que exerce uma atividade típica do Executivo, 
podendo, ainda, julgar seus membros, como é o caso do sistema brasileiro, assim como a edição de medidas 
provisórias pelo Presidente da República é uma função atípica do Poder Executivo.   
 
Independência e Harmonia entre os Poderes   
A Constituição Federal de 1988, através da Comissão de Redação, manteve em seu texto a expressão 
independentes e harmônicos entre si, para a caracterização dos Poderes da República já presentes em 
Constituições anteriores. Entende-se esse conceito como o desdobramento constitucional do sistema das funções 
dos poderes, sendo que sempre haverá um mínimo e um máximo de independência de cada órgão de poder, e 
haverá, também, um número mínimo e um máximo de instrumentos que facultem o exercício harmônico desses 
poderes, de forma que não existindo limites, um poderia se sobrepor ao outro, inviabilizando a desejada harmonia.   
 
A independência entre os poderes é manifestada pelo fato de cada Poder extrair suas competências da Carta 
Constitucional, depreendendo-se, assim, que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do 
governo não necessitam da confiança nem da anuência dos outros poderes. No exercício das próprias atribuições, 
os titulares não precisam consultar os outros, nem necessitam de sua autorização e que, na organização das 
atividades respectivas, cada um é livre, desde que sejam verificadas as disposições constitucionais e 
infraconstitucionais.   
 
Já em 1891, a primeira Constituição Republicana previu, no seu art. 15, que os poderes fossem três, “harmônicos 
e independentes entre si”, em conformidade com os princípios de Montesquieu. As demais Constituições que se 
seguiram, também mantiveram como fundamento a separação dos poderes com harmonia e independência.    
 
No Estado brasileiro, a independência e harmonia pode ser observada na Constituição Federal  de  1988,  sendo 
que cabe ao Presidente da República prover e extinguir cargos públicos da Administração federal, exonerar ou 
demitir seus ocupantes, enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos Tribunais  prover os cargos 
dos respectivos serviços administrativos, exonerar ou demitir seus ocupantes; cabe às Casas Legislativas do 
Congresso e aos Tribunais a elaboração dos seus respectivos regimentos internos, que indicam as regras de seu 
funcionamento, sua organização, direção e polícia; ao Presidente da República a organização da Administração 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                         Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

10 
 

pública, estabelecer seus regimentos e regulamentos. O Poder Judiciário atualmente possui mais independência, 
cabendo-lhe a competência para nomeação de juízes e outras providências referentes à sua estrutura e 
funcionamento.   
 
Ao lado da independência e harmonia dos poderes, deve ser assinalado que nem a divisão de funções entre os 
órgãos do poder nem sua independência são absolutas; há interações que objetivam o estabelecimento do 
mecanismo de freios e contrapesos, que busca o equilíbrio necessário para a realização do bem coletivo, 
permitindo evitar o arbítrio dos governantes, entre eles mesmos e os governados. No pensamento do publicista 
Pinto Ferreira, este mecanismo merece destaque especial por corresponder ao “suporte das liberdades”. 
  
Ao Poder Legislativo cabe, como função típica, a edição de normas gerais e impessoais, estabelecendo-se um 
processo para sua elaboração, a qual o Executivo tem participação importante: pela iniciativa das leis ou pela 
sanção, ou ainda, pelo veto. Por outro lado, a iniciativa legislativa do Executivo é contrabalançada pela prerrogativa 
do Congresso em poder apresentar alterações ao projeto por meio de emendas e até rejeitá-lo. Por sua vez, o 
Presidente da República tem o poder de veto, que pode ser aplicado a projetos de iniciativa dos deputados e 
senadores como em relação às emendas aprovadas a projetos de sua iniciativa. Em contrapartida, o Congresso 
Nacional, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, tem o direito de rejeitar o veto, restando para o 
Presidente do Senado promulgar a lei nos casos em que o Presidente da República não o fizer no prazo previsto.  
 
Não podendo o Presidente da República interferir na atividade legislativa, para obter aprovação rápida de seus 
projetos, faculta-lhe a Constituição determinar prazo para sua apreciação, conforme preveem os termos dos 
parágrafos do art. 64 (CF). Se os Tribunais não podem interferir no Poder Legislativo, são, de outro modo, 
autorizados a declarar a inconstitucionalidade das leis. O Presidente da República não pode interferir na atividade 
jurisdicional, em compensação os ministros dos tribunais superiores são por ele nomeados, dependente do 
controle do Senado Federal que deve aprovar a indicação. 
 
São, portanto, algumas manifestações do mecanismo de freios e contrapesos, característica da harmonia entre os 
poderes no Estado brasileiro. Isto vem a demonstrar que os trabalhos do Legislativo e do Executivo em especial, 
mas também do Judiciário, poderão se desenvolver a contento, se eles se subordinarem ao princípio da harmonia, 
“que não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, 
entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar 
distorções e desmandos”. 
  
É o pensamento de José Afonso da Silva.  
A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento 
de outro. Em conformidade com o princípio da separação dos poderes, no seu texto, — Conflito entre Poderes — 
Anna Cândida Ferraz defende a necessidade de um mínimo funcional e um mínimo de especialização de funções. 
“Se se quer manter a divisão tricotômica da teoria de Montesquieu, deve-se utilizá-la validamente, ao menos para 
o fim último por ela visado, de limitação do poder e garantia das liberdades”. 
  
Ideia para ressaltar   
A independência e harmonia dos poderes, no que tange a divisão de funções entre os órgãos do poder e as suas 
respectivas independências, não são regras absolutas, portanto há exceções (como os parágrafos acima 
descrevem). No Estado brasileiro o mecanismo de freios e contrapesos, derivado do princípio da harmonia, é uma 
característica da harmonia entre os poderes, que como já mencionado, busca o equilíbrio necessário para a 
realização do bem coletivo, permitindo evitar o arbítrio dos governantes, entre eles mesmos e os governados.  
 
Além destas afirmações, diversos doutrinadores conceituados, que estão citados no texto, complementam essa 
ideia.   
 
Indelegabilidade de Funções   
As delegações legislativas foram objeto da doutrina constitucional durante o século passado e o início deste, que 
admitia o "princípio da proibição", isto é, a tarefa legislativa não poderia ser transferida a nenhuma outra pessoa 
que não às do Poder Legislativo.  
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Evidentemente, a rigidez dessa doutrina não persistiu até nossos dias; haja vista que muitos sistemas 
constitucionais, nos quais se enquadram o brasileiro, admitem a delegação legislativa com limites bem definidos. 
Temos, a propósito, na Constituição Federal de 1988, a previsão das chamadas medidas provisórias e leis 
delegadas.   
 
Da própria Constituição e do modelo de Montesquieu, extrai-se que as características fundamentais do poder 
político são a unidade, indivisibilidade e indelegabilidade, não obstante, alguns constitucionalistas admitem a 
impropriedade de admitir os conceitos de divisão e delegação de poderes.   
 
A maior dificuldade apresentada pelo tema da "indelegabilidade de funções" é o de delimitar o campo de atuação 
de cada poder, assim como os pontos de contato e de comunicação entre as três funções atinentes a cada poder. 
A regra constitucional prevê a indelegabilidade de atribuições, mas o sistema de freios e contrapesos, utilizado na 
nossa Constituição, faculta ao Governo as situações em que esse princípio pode ser delineado, ora de forma direta 
ora indireta.   
 
Ao lado da indelegabilidade de atribuições, a Constituição também veda a investidura em funções de Poderes 
distintos; quem for investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, conforme preceitua o 
art. 56 da  Constituição que autoriza, sem perda de mandato, deputados e senadores a investidura no cargo de 
Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura 
de Capital ou chefe  de missão  diplomática  temporária. Sendo expressa essa autorização, conclui-se que o 
exercício de funções em poderes distintos não é permitido pela Carta. Essa proibição tem por objetivo resguardar 
a garantia do desempenho livre das atividades de governo, assim impedindo que um senador possa integrar um 
Tribunal como o Supremo Tribunal Federal, órgão detentor da competência para julgar os próprios senadores. É 
indiscutível que essa prática seria de grande prejuízo para a própria estabilidade do sistema político e jurídico do 
Estado.   
 
De acordo José Afonso da Silva “As exceções mais marcantes, contudo, se acham na possibilidade de adoção 
pelo Presidente da República de medidas provisórias (...) e na autorização de delegação de atribuições legislativas 
ao Presidente da República”. 
  
Vários juristas brasileiros, já neste século, migraram de suas posições na defesa da rigidez do princípio da 
proibição da delegação legislativa para uma aceitação com definição clara de limites. Alinha-se a esse pensamento 
o próprio Rui Barbosa que sempre fora contrário à delegabilidade legislativa.   
 
Favorável também a esta limitação esteve o então deputado Barbosa Lima Sobrinho, durante a Assembleia 
Constituinte (1945/1946) na emenda ao projeto de Constituição no sentido de detalhar com clareza a 
delegabilidade legislativa. Segundo Pinto Ferreira, era a preocupação, quase unânime, que a delegabilidade se 
constituía em perigo potencial para as instituições democráticas latino-americanas mescladas com traços de 
caudilhismo.   
 

Poderes da Administração Pública 
 
Para o adequado cumprimento de suas funções, a administração pública dispõe dos seguintes poderes:  

• Discricionário,  
• vinculado,  
• hierárquico,  
• regulamentar,  
• disciplinar e  
• poder de polícia. 

 
Poder Discricionário - É o direito que concede à administração pública de maneira explícita ou implícita 
liberdade para praticar atos administrativos, conforme a escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, 
para que diante do caso concreto, encontre a melhor solução. 
É importante ser salientado, que poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. 
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Poder Vinculado - É aquele direito que a lei confere a administração pública para a prática de ato de sua 
competência, determinando os elementos e os requisitos necessários à sua formalização, não concedendo ao 
administrador, qualquer margem de liberdade para considerações subjetivas.  
 
Exemplo: Alguém deseja construir um prédio. Depois de satisfeitos os requisitos exigidos por lei, posse do terreno, 
planta assinada por profissional habilitado, inexistência de dívidas tributárias, etc., a única providência que cabe 
ao administrador, é conceder a licença requerida.  
O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente todos os requisitos expressos na lei, como 
o da essência do ato vinculado. 
 
Poder Hierárquico - É aquele de que dispõe o poder executivo para distribuir e escalonar funções de seus 
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre os 
servidores do seu quadro de pessoal. A finalidade do poder hierárquico é ordenar, comandar, controlar e corrigir 
as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. 
 
Poder Disciplinar - É a faculdade de aplicar internamente punições às infrações funcionais cometidas pelos 
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração.  
O poder disciplinar da administração é distinto do poder de punição do Estado que é realizado por meio da justiça 
penal. 
 
Poder Regulamentar - É o poder exercido pelos chefes do executivo nas esferas: Federal, Estadual e Municipal 
(Presidente da República, Governadores Prefeitos), para editar decretos autônomos sobre matéria de sua 
competência ainda não disciplinada por lei. 
 
Poder de Polícia  - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.  
 
Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o gozo 
de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.  
 
Poder de polícia originário - É aquele exercido pelas pessoas políticas do Estado (U.E.DF.M), alcançando os 
atos administrativos provenientes de tais pessoas.  
Poder de polícia delegado - É aquele executado pelas pessoas administrativas do Estado, integrantes da 
chamada Administração Indireta.  
Outorga do poder de polícia para o particular - A doutrina não admite a outorga do poder de polícia a pessoas 
da iniciativa privada, ainda que prestadores de serviço ao Estado.  
Licença - É o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual a Administração reconhece que o particular 
detentor de um direito subjetivo preenche as condições para seu gozo. Não pode ser negada quando o requerente 
satisfaça os requisitos legais para sua obtenção.  
Autorização - É o ato administrativo discricionário em que predomina o interesse do particular.  
Limites - A atuação da polícia administrativa só será legítima se realizada nos estritos termos jurídicos, respeitados 
os direitos do cidadão, as prerrogativas individuais e as liberdades públicas asseguradas na CF e nas leis.  
 
Atributos do Poder de Polícia  
- Discricionariedade  
- Autoexecutoriedade  
- Coercibilidade  
 
A discricionariedade no exercício do poder de polícia significa que a Administração, quanto aos atos e ele 
relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e 
conveniência de sua prática, estabelecendo o motivo e escolher, dentro dos limites legais, seu conteúdo. 
A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos aos administrativos ensejam imediata e direta 
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execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial.  
A coercibilidade possibilita que as medidas adotadas pela Administração podem ser impostas coativamente ao 
administrado, isto é, sua observância é obrigatória para o particular. 
 
Restrições à Propriedade - São constituídas pelas limitações administrativas e servidões administrativas:   
 
Limitações administrativas: Quando o Estado, no exercício do poder de polícia, por meio da lei, limita o direito 
de propriedade de forma a proporcionar uma utilidade social.  
Exemplo: restrição do número de andares de um prédio próximo ao aeroporto 
 
Servidão Administrativa: Quando através de lei ou ato administrativo, o poder restringe de forma específica a 
propriedade.  
Exemplo:  passagem de fios de alta tensão sobre determinado terreno. 
 
Princípio da Reserva da Administração - O princípio constitucional da reserva da Administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo. Não pode o Poder Legislativo desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido 
editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.  
 
Regulamento Autorizado - Regulamento autorizado (ou delegado) é aquele que complementa disposições da lei 
em razão de expressa determinação, nela contida, para que o Poder Executivo assim o faça.  
 
O regulamento autorizado inova o Direito nas matérias em que a lei lhe confere essa atribuição.  
 
A jurisprudência no Brasil não admite o regulamento autorizado para a disciplina de matérias reservadas à lei. Se 
uma lei autorizar o Poder Executivo a disciplinar tais matérias será inconstitucional por afrontar o princípio da 
separação dos poderes. No entanto, quando a autorização do legislador diz respeito a matérias não reservadas à 
lei, nossa doutrina, e o próprio Poder Judiciário têm admitido a utilização do regulamento autorizado quando a lei, 
estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada, deixa ao Poder Executivo 
a fixação de normas técnicas, como por exemplo:  
- regras relativas a registro de operações no mercado de capitais;  
- estabelecimento de modelos de notas fiscais e outros documentos;  
- elaboração de lista com medicamentos sujeitos à retenção de receita;  
- modelo de receituário especial;  
- etc.  
 

Uso e Abuso de Poder 
 
Nos Estados de Direito como o vigente no Brasil, a administração pública deve obediência à Lei em todas as suas 
manifestações. 
 
O poder administrativo outorgado à autoridade pública tem limites definidos e forma legal de aplicação, não se 
constituindo em carta branca para arbitrariedades, violências, perseguições ou favoritismos governamentais. 
 
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas, o poder deverá ser usado criteriosamente, sem abuso. Usar 
criteriosamente o poder, é utilizá-lo conforme as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as 
exigências do interesse público. Em resumo, abusar do poder é utilizá-lo fora dos parâmetros impostos pela Lei e 
sem utilidade pública. 
 
O poder é concedido ao administrador público para ser utilizado em benefício da coletividade administrada, mas 
usado conforme o bem-estar social exigido. O uso indevido do poder, a utilização arbitrária da força e a violência 
contra o administrado são formas abusivas do uso do poder pelo Estado, não toleradas pelo Direito. 
 
O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Por esta razão todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de 
poder. 
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O abuso do poder ocorre quando a autoridade embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de 
suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. 
 
Como todo ato ilícito, o abuso do poder, apresenta as mais diferentes formas. Ora se apresenta ostensivo como a 
truculência, outras vezes dissimulado como o estelionato, e não raramente encoberto na aparência ilusória dos 
atos legais. Em qualquer desses aspectos flagrante ou disfarçado o abuso do poder é sempre uma ilegalidade.  
 
O abuso de poder ou abuso de autoridade classifica-se em:  Excesso de poder e desvio de finalidade. 
 
• Excesso de Poder - O excesso de poder se verifica quando a autoridade, apesar de competente para praticar 
o ato, exorbita no uso de suas faculdades administrativas, excedendo, assim, sua competência legal e, com isso, 
invalidando o ato, porque ninguém pode em nome da administração fora do que a Lei lhe permite. O excesso de 
poder torna o ato arbitrário, ilícito e nulo. 
 
• Desvio de Finalidade - O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade ainda que atuando 
nos limites de sua competência, pratico o ato por motivos ou com finalidades diferentes dos visados pela Lei ou 
exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder é, portanto, a violação ideológica da Lei, ou 
seja, a violação moral da Lei visando o administrador público fins não desejados pelo legislador, ou empregando 
meios imorais para a prática de um Ato Administrativo aparentemente legal. Esses desvios ocorrem, por exemplo, 
quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública, mas visando, na verdade, a 
satisfazer interesse pessoal ou favorecer algum particular com a transferência do bem expropriado. 
 

Poderes e Deveres do Administrador Público 
 
A ordem jurídica confere aos agentes públicos certas prerrogativas para que estes, em nome do Estado, persigam 
a consecução dos fins públicos. Essas prerrogativas são outorgadas por lei. Essas prerrogativas consubstanciam 
os chamados poderes do administrador público.  
 
A lei impõe ao administrador público alguns deveres: deveres administrativos.  
 
DEVERES DO ADMINISTRADOR PÚBLICO  
- poder-dever de agir;  
- dever de eficiência;  
- dever de probidade;  
- dever de prestar contas.  
 
PODER-DEVER DE AGIR  
É o poder conferido à Administração para o atendimento do fim público, um dever de agir. Decorrem deste poder-
dever que os poderes administrativos são irrenunciáveis, devendo ser obrigatoriamente exercido pelos titulares e 
a omissão do agente, diante de situações que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, que poderá 
ensejar, até mesmo, responsabilidade civil da Administração. 
 
Poder-dever de agir significa dizer que o poder administrativo, por ser conferido à Administração para alcançar o 
fim público, representa um dever de agir. No Direito Privado o poder de agir é uma mera faculdade. No Direito 
Administrativo é uma imposição, um dever de agir para o agente público.  
 
Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e 
os exigidos pelo interesse da coletividade. 
 
Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas 
atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio 
da pessoa que o exerce. 
 
O Brasil, que é um Estado de Direito e Democrático, não reconhece privilégios pessoais; só admite prerrogativas 
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funcionais (art. 5º caput). 
 
Poder administrativo é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse 
público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. 
 
DEVER DE EFICIÊNCIA  
O dever de eficiência mostra-se na necessidade de tornar mais qualitativa a atividade administrativa, com o objetivo 
de se imprimir à atuação do administrador público maior celeridade, perfeição, coordenação, técnica, controle, 
entre outros.   
 
DEVER DE PROBIDADE  
O dever de probidade determina que o administrador público faça a sua atuação sempre em harmonia com os 
princípios da moralidade e honestidade na administração pública. Este dever deve-se a conduta de acordo com a 
ética, a moral quer dizer a postura honesta, e legítima de seus atos. Desta forma a improbidade está relacionada 
com o enriquecimento ilícito e prejuízo público em termos de erário, e atenta aos princípios de: moralidade, 
impessoalidade, finalidade, publicidade e eficiência. 
 
Os atos de improbidade administrativa importarão:  
- suspensão dos direitos políticos;  
- perda da função pública;  
- indisponibilidade dos bens;  
- ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
 
DEVER DE PRESTAR CONTAS  
O dever de prestar contas é decorrência inafastável da função do administrador público, como gestor de bens e 
interesses alheios, da coletividade.  
 

 
 

Responsabilidade Civil do Estado 
Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro - Responsabilidade por ato comissivo do Estado - 

Responsabilidade por omissão do Estado -  
 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado - Causas excludentes e atenuantes da 

responsabilidade do Estado.  
 

A moderna teoria do órgão público sustenta que as condutas praticadas por agentes públicos, no exercício de suas 
atribuições, devem ser imputadas ao Estado. Assim, quando o agente público atua, considera-se que o Estado 
atuou. Essa noção de imputação é reforçada também pelo princípio da impessoalidade, que assevera ser a função 
administrativa exercida por agentes públicos “sem rosto”, por conta da direta atribuição à Administração Pública 
das condutas por eles praticadas. 
 
Nesse contexto, é natural considerar que o Estado responde pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes 
públicos a particulares, em decorrência do exercício da função administrativa. 
 
Levando em conta a natureza patrimonial dos prejuízos ensejadores dessa reparação, conclui -se que tal 
responsabilidade é civil.  
 
A responsabilidade é extracontratual por vincular-se a danos sofridos em relações jurídicas de sujeição geral. As 
indenizações devidas a pessoas que mantêm especial vinculação contratual com o Estado são disciplinadas por 
regras diferentes daquelas estudadas no capítulo da responsabilidade civil extracontratual. 
 
Assim, o tema responsabilidade do Estado investiga o dever estatal de ressarcir particulares por prejuízos civis e 
extracontratuais experimentados em decorrência de ações ou omissões de agentes públicos no exercício da 
função administrativa. Os danos indenizáveis podem ser materiais, morais ou estéticos.  
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Até chegar ao estágio atual, a teoria da responsabilidade do Estado passou por três fases principais: 1ª) teoria da 
irresponsabilidade estatal; 2ª) teoria da responsabilidade subjetiva; 3ª) teoria da responsabilidade objetiva. 
 
Evidentemente que em cada país a evolução histórica da responsabilidade estatal seguiu um ritmo próprio. Assim, 
a data de passagem de uma teoria para outra sofre variação, dependendo do direito positivo. Procuramos indicar 
as datas normalmente associadas à transição das etapas evolutivas nos países ocidentais europeus e, 
especialmente, no Brasil. 
 
Teoria da irresponsabilidade estatal (até 1873) 
Também chamada de teoria feudal, regalista ou regaliana, a teoria da irresponsabilidade do Estado era própria 
dos Estados Absolutistas nos quais a vontade do Rei tinha força de lei. Assim, a exacerbação da ideia de soberania 
impedia admitir que os súditos pudessem pleitear indenizações por danos decorrentes da atuação governamental. 
Em grande parte, essa situação resultou da então concepção político-teológica que sustentava a origem divina do 
poder. Os governantes eram considerados “representantes de Deus na terra”, escolhidos e investidos diretamente 
pela própria divindade. Por isso, eventuais prejuízos causados pelo Estado deveriam ser atribuídos à providência 
divina e, se Deus não erra, o atributo da inerrância se estendia aos governantes nomeados por Ele. 
 
Essa inerrância dos governantes foi sintetizada em duas frases que resumiam bem o espírito do período: “o rei 
não erra” (“the king can do no wrong” ou “le roi ne peut mal faire”) e “aquilo que agrada ao príncipe tem força de 
lei” (“quod principi placuit habet legis vigorem”).  
 
O período da irresponsabilidade estatal começou a ser superado por influência do direito francês. Em 17 de 
fevereiro de 1800, ou 28 de Pluvioso do ano VIII no calendário pós-revolucionário, foi promulgada uma lei francesa 
disciplinando o ressarcimento de danos advindos de obras públicas. 
 
Mas o grande evento que motivou a superação da teoria da irresponsabilidade foi a decisão de 8 de fevereiro de 
1873, tomada pelo Tribunal de Conflitos na França, conhecida como Aresto Blanco. 
 
HISTÓRICO DO ARESTO BLANCO: O Tribunal de Conflitos é o órgão da estrutura francesa que decide se uma 
causa vai ser julgada pelo Conselho de Estado ou pelo Poder Judiciário. Em 8 de fevereiro de 1873, sob a relatoria 
do conselheiro David, o Tribunal de Conflitos analisou o caso da menina Agnès Blanco que, brincando nas ruas 
da cidade de Bordeaux, foi atingida por um pequeno vagão da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo. O 
pai da criança entrou com ação de indenização fundada na ideia de que o Estado é civilmente responsável pelos 
prejuízos causados a terceiros na prestação de serviços públicos. O Aresto Blanco foi o primeiro posicionamento 
definitivo favorável à condenação do Estado por danos decorrentes do exercício das atividades administrativas. 
Por isso, o ano de 1873 pode ser considerado o divisor de águas entre o período da irresponsabilidade estatal e a 
fase da responsabilidade subjetiva.  
 
Atualmente, não há mais nenhum caso de país ocidental que ainda adote a teoria regalista ou da 
irresponsabilidade. Os Estados Unidos e a Inglaterra, últimos redutos de sua aplicação, passaram a admitir a 
responsabilidade estatal com as publicações do “Federal Tort Claims” em 1946 e do “Cromn Proceeding Act” em 
1947. 
 
Teoria da responsabilidade subjetiva (1874 até 1946) 
Conhecida também como teoria da responsabilidade com culpa, teoria intermediária, teoria mista ou teoria civilista, 
a teoria da responsabilidade subjetiva foi a primeira tentativa de explicação a respeito do dever estatal de indenizar 
particulares por prejuízos decorrentes da prestação de serviços públicos. 
 
Indispensável para a admissibilidade da responsabilização estatal foi uma nova concepção política chamada de 
teoria do fisco. A teoria do fisco sustentava que o Estado possuía dupla personalidade: uma pessoa soberana, 
infalível, encarnada na figura do monarca e, portanto, insuscetível a condenação indenizatória; e outra, pessoa 
exclusivamente patrimonial, denominada “fisco”, capaz de ressarcir particulares por prejuízos decorrentes da 
atuação de agentes públicos. 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                         Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

17 
 

A visão “esquizofrênica” da dupla personalidade estatal foi decisiva para, num primeiro momento, conciliar a 
possibilidade de condenação da Administração e a noção de soberania do Estado.  
 
A teoria subjetiva estava apoiada na lógica do direito civil na medida em que o fundamento da responsabilidade 
é a noção de CULPA. Daí a necessidade de a vítima comprovar, para receber a indenização, a ocorrência 
simultânea de quatro requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal; d) culpa ou dolo. 
 
Assim, para a teoria subjetiva é sempre necessário demonstrar que o agente público atuou com intenção de lesar 
(dolo), com culpa, erro, falta do agente, falha, atraso, negligência, imprudência, imperícia. 
 
Embora tenha representado grande avanço em relação ao período anterior, a teoria subjetiva nunca se ajustou 
perfeitamente às relações de direito público diante da hipossuficiência do administrado frente ao Estado. A 
dificuldade da vítima em comprovar judicialmente a ocorrência de culpa ou dolo do agente público prejudicava a 
aplicabilidade e o funcionamento prático da teoria subjetiva. 
 
Foi necessário desenvolver uma teoria adaptada às peculiaridades da relação desequilibrada entre o Estado e o 
administrado.  
 
Entretanto, importante destacar que, excepcionalmente, a teoria subjetiva ainda é aplicável no direito público 
brasileiro, em especial quanto aos danos por omissão e na ação regressiva. 
 
Teoria da responsabilidade objetiva (1947 até hoje) 
Mais apropriada à realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada de teoria da 
responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente 
público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO. Quem presta um serviço público assume o risco 
dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo.  
 
A doutrina costuma afirmar que a transição para a teoria publicista deveu -se à concepção de culpa administrativa, 
teoria que representou uma adaptação da visão civilista à realidade da Administração Pública. 
 
Via de regra, a adoção da teoria objetiva transfere o debate sobre culpa ou dolo para a ação regressiva a ser 
intentada pelo Estado contra o agente público, após a condenação estatal na ação indenizatória. Foi o que 
aconteceu no Brasil após a Constituição Federal de 1946: a discussão sobre culpa ou dolo foi deslocada para a 
ação regressiva. É o que se infere da norma contida no art. 194 da Constituição Federal de 1946, cujo conteúdo 
foi reproduzido nas constituições seguintes: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único. Caber-
lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes”. 
 
Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três 
requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal.  
 
Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (faut du service), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria 
objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular.  
 
A teoria objetiva baseia -se na ideia de solidariedade social, distribuindo entre a coletividade os encargos 
decorrentes de prejuízos especiais que oneram determinados particulares. É por isso, também, que a doutrina 
associa tal teoria às noções de partilha de encargos e justiça distributiva.  
 
Duas correntes internas disputam a primazia quanto ao modo de compreensão da responsabilidade objetiva: teoria 
do risco integral e teoria do risco administrativo. 
A teoria do risco integral é uma variante radical da responsabilidade objetiva, sustentando que a comprovação de 
ato, dano e nexo é suficiente para determinar a condenação estatal em qualquer circunstância. 
 
Já a teoria do risco administrativo, variante adotada pela Constituição Federal de 1988, reconhece a existência de 
excludentes ao dever de indenizar, conforme detalhamento indicado nos itens seguintes. 
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Enfatizando, a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria objetiva na variação do risco administrativo (art. 37, § 
6º). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade na Constituição de 1988 
 
A responsabilidade do Estado é disciplinada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988: “As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa”. 
 
Inicialmente, pode-se notar que a Constituição Federal adotou, como regra, a teoria objetiva na modalidade do 
risco administrativo. Isso significa que o pagamento da indenização não precisa de comprovação de culpa ou 
dolo (objetiva) e que existem exceções ao dever de indenizar (risco administrativo). 
 
A completa compreensão do referido dispositivo exige o desdobramento da norma em três partes: 
 
a) as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros: União, 
Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios, autarquias, fundações e associações públicas são pessoas 
jurídicas de direito público e, por ostentarem natureza pública, respondem objetivamente pelos danos que seus 
agentes causem a particulares. Importante notar que o Texto Constitucional, quanto às referidas pessoas jurídicas 
de direito público, não condiciona a responsabilidade objetiva ao tipo de atividade exercida. Por isso, a 
responsabilidade objetiva decorre da personalidade pública e será objetiva independentemente da atividade 
desempenhada: prestação de serviço público, exercício do poder de polícia, intervenção no domínio econômico, 
atividade normativa ou qualquer outra manifestação da função administrativa; 
 
b) as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus 
agentes causarem a terceiros: empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionários e 
permissionários são pessoas jurídicas de direito privado e, como tal, não estão inerentemente vinculadas à 
responsabilidade objetiva, como ocorre com as pessoas de direito público. Assim, as pessoas de direito privado 
respondem objetivamente enquanto prestam serviços públicos como uma decorrência do regime jurídico próprio 
do serviço público, e não pela qualidade da pessoa. É que a responsabilidade objetiva é garantia do usuário 
independentemente de quem realize a prestação. Por isso, desempenhando outras atividades, como uma atividade 
econômica, por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas somente à 
responsabilidade subjetiva;  
 
c) assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa: a Constituição Federal prevê 
a utilização de ação regressiva contra o agente, mas somente nos casos de culpa ou dolo. Assim, a 
responsabilidade do agente público é subjetiva, pois pressupõe a existência de culpa ou dolo. 
 
Fundamentos do Dever de Indenizar 
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O dever estatal de indenizar particulares por danos causados por agentes públicos encontra dois fundamentos: 
legalidade e igualdade. 
Quando o ato lesivo for ilícito, o fundamento do dever de indenizar é o princípio da legalidade, violado pela conduta 
praticada em desconformidade com a legislação. 
No caso, porém, de ato lícito causar prejuízo especial a particular, o fundamento para o dever de indenizar é a 
igual repartição dos encargos sociais, ideia derivada do princípio da isonomia. 
 
Risco Integral e Risco Administrativo 
Existem duas correntes distintas da teoria objetiva: teoria do risco integral e teoria do risco 
administrativo.  
A teoria do risco integral é uma variação radical da responsabilidade objetiva, que sustenta ser devida a 
indenização sempre que o Estado causar prejuízo a particulares, sem qualquer excludente. Embora seja a visão 
mais favorável à vítima, o caráter absoluto dessa concepção produz injustiça, especialmente diante de casos em 
que o dano é produzido em decorrência de ação deliberada da própria vítima. Não há notícia de nenhum país 
moderno cujo direito positivo tenha adotado o risco integral como regra geral aplicável à responsabilidade do 
Estado, jamais tendo sido adotada entre nós. Sua admissibilidade transformaria o Estado em verdadeiro 
indenizador universal. 
 
A teoria do risco integral, entretanto, é aplicável no Brasil em situações excepcionais: 
a) acidentes de trabalho (infortunística): nas relações de emprego público, a ocorrência de eventual 
acidente de trabalho impõe ao Estado o dever de indenizar em quaisquer casos, aplicando -se a teoria do risco 
integral; 
 
b) indenização coberta pelo seguro obrigatório para automóveis (DPVAT): o pagamento da 
indenização do DPVAT é efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente 
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado (art. 5º 
da Lei nº 6.194/74); 
 
c) atentados terroristas em aeronaves: por força do disposto nas Leis nº 10.309/2001 e nº 10.744/2003, a 
União assumiu despesas de responsabilidade civil perante terceiros na hipótese da ocorrência de danos a bens e 
pessoas, passageiros ou não, provocados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, ocorridos 
no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte 
aéreo público, excluídas as empresas de táxi-aéreo (art. 1º da Lei nº 10.744/2003). Tecnicamente, trata -se de 
uma responsabilidade estatal por ato de terceiro, mas que se sujeita à aplicação da teoria do risco integral porque 
não prevê excludentes ao dever de indenizar. A curiosa Lei nº 10.744/2003 foi uma resposta do governo brasileiro 
à crise no setor de aviação civil após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O objetivo 
dessa assunção de responsabilidade foi reduzir o valor dos contratos de seguro obrigatórios para companhias 
aéreas e que foram exorbitantemente majorados após o 11 de Setembro; 
 
d) dano ambiental: por força do art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, há quem sustente que a reparação 
de prejuízos ambientais causados pelo Estado seria submetida à teoria do risco integral. Porém, considerando a 
posição majoritária entre os jusambientalistas, é mais seguro defender em concursos a aplicação da teoria do risco 
administrativo para danos ambientais; 
 
e) dano nuclear: assim como ocorre com os danos ambientais, alguns administrativistas têm defendido a 
aplicação da teoria do risco integral para reparação de prejuízos decorrentes da atividade nuclear, que constitui 
monopólio da União (art. 177, V, da CF).  
 
Entretanto, a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares – Lei nº 6.653/77, prevê diversas excludentes 
que afastam o dever de o operador nuclear indenizar prejuízos decorrentes de sua atividade, tais como: culpa 
exclusiva da vítima, conflito armado, atos de hostilidade, guerra civil, insurreição e excepcional fato da natureza 
(arts. 6º e 8º).  
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Havendo excludentes previstas diretamente na legislação, impõe-se a conclusão de que a reparação de 
prejuízos nucleares, na verdade, sujeita-se à teoria do risco administrativo.  
 
O direito positivo brasileiro, com as exceções acima mencionadas, adota a responsabilidade objetiva na variação 
da teoria do risco administrativo. Menos vantajosa para a vítima do que a do risco integral, a teoria do risco 
administrativo reconhece excludentes da responsabilidade estatal. Excludentes são circunstâncias que, 
ocorrendo, afastam o dever de indenizar. São três: 
 
a) culpa exclusiva da vítima: ocorre culpa exclusiva da vítima quando o prejuízo é consequência da intenção 
deliberada do próprio prejudicado. São casos em que a vítima utiliza a prestação do serviço público para causar 
um dano a si própria. Exemplos: suicídio em estação do Metrô; pessoa que se joga na frente de viatura para ser 
atropelada.  
 
Diferente é a solução para os casos da chamada culpa concorrente, em que a vítima e o agente público provocam, 
por culpa recíproca, a ocorrência do prejuízo. Nesses casos, fala -se em concausas. Exemplo: acidente de trânsito 
causado porque a viatura e o carro do particular invadem ao mesmo tempo a pista alheia. Nos casos de culpa 
concorrente, a questão se resolve com a produção de provas periciais para determinar o maior culpado. Da maior 
culpa, desconta -se a menor, realizando um processo denominado compensação de culpas. A culpa concorrente 
não é excludente da responsabilidade estatal, como ocorre com a culpa exclusiva da vítima. Na verdade, a 
culpa concorrente é fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade. Diante da necessidade de 
discussão sobre culpa ou dolo, nos casos de culpa concorrente aplica -se a teoria subjetiva; 
 
b) força maior: é um acontecimento involuntário, imprevisível e incontrolável que rompe o nexo de causalidade 
entre a ação estatal e o prejuízo sofrido pelo particular. Exemplo: erupção de vulcão que destrói vila de casas. Já 
no caso fortuito, o dano é decorrente de ato humano ou de falha da Administração. Exemplo: rompimento de 
adutora. O caso fortuito não exclui a responsabilidade estatal;  
 
c) culpa de terceiro: ocorre quando o prejuízo pode ser atribuído a pessoa estranha aos quadros da 
Administração Pública. Exemplo: prejuízo causado por atos de multidão. Mas, no dano provocado por multidão, o 
Estado responde se restar comprovada sua culpa.  
 
A doutrina indaga sobre o impacto que as excludentes causam sobre os requisitos da teoria objetiva. Predomina 
o entendimento de que culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa de terceiro são excludentes de causalidade, 
rompendo o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. 
Por fim, é conveniente estabelecer uma comparação entre as duas variações da teoria objetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para a responsabilidade do Estado  
Para que seja indenizada, a vítima deve provar que o dano por ela suportado é originado de atuação estatal. 
 
Para isso, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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