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RESUMO

O  Estado  recebeu  uma  delegação  de  poderes  de  seus  integrantes  através  do
contrato social.  Um dos princípios fundamentais dos contratos no direito civil  é a
boa-fé entre as partes para que estes tenham validade.  Acredita-se que deveria
haver um conjunto de normas que aplicasse esse princípio de maneira mais eficaz
nas relações entre o Estado e seus cidadãos. No primeiro capítulo foi analisado a
evolução  histórica  do  direito  administrativo  brasileiro  inspirado  originalmente  no
direito francês e as influências do direito americano e de outros países europeus.
Em seguida, no capítulo seguinte foram explicitados as diretrizes que os gestores do
estado devem seguir para promover o bem comum conforme a Constituição Federal
de 1988 e os princípios do Direito e finalmente, no último capítulo, foi analisada a
boa-fé objetiva e sua relação com o direito administrativo. O objetivo desse trabalho
é através da análise das relações entre o Estado e seus cidadãos, levantar reflexões
acerca dessa necessidade e talvez criar debates com mudanças de paradigmas e
dogmas. Quanto a metodologia, foram feitas pesquisas descritivas e conceituais em
livros de direito e sites pertinentes e confiáveis.

Palavras-chave:  Boa  fé;  Impessoalidade;  Poder  Público,  Transparência,  Contrato

social.



ABSTRACT

The State received a power delegation from its citizens by a social contract. One of
the fundamental principles of contracts in civil law is the presence of good faith só
they are valid. It  is believed that should exist some normatizations to enforce the
good  faith  principle  between  the  State  and  its  citizens.  In  the  first  chapter,  the
historical evolution  of the brazilian administrative law has been analyzed, its origins
based on Frech law, and its influences from the american law and other european
countries. In the second chapter, it was depicted the guidelines that state managers
must obey to promote society welfare according to the 1988 brazilian constitution and
the principles of law. And finally, in the last chapter, it was analyzed the objective
good faith and its relations to the administrative law.
 This  work  hopes to  make the  readers  think  about  this  need and maybe create
debates changing dogmas and paradigms using the analysis of the relations between
the state and its citizens. About the methodology, the research about the subject was
descritive and conceptual and done on books, and sites thrustworthy and pertinent.

Keywords: Good faith, Impessoality, Public Power, Transparence, Social contract.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito, da Universidade

Federal  Fluminense,  tem por  objetivo  específico  analisar  se  as  relações entre  o

Estado e os cidadãos que o compõem (face subjetiva do Estado) são regidas sob a

égide do princípio da boa-fé objetiva. E como objetivo geral promover uma reflexão

acerca desta relação nem sempre harmônica.

Nesse  contexto,  tem-se  como  questão  nuclear  repensar  as  normas  e

regulamentos  que possam tornar  mais acessível  a  participação dos cidadãos na

gestão da coisa pública, criando-se assim uma relação mais equilibrada.

O Estado é um ente jurídico abstrato, composto de diversos outros entes

jurídicos que se relacionam com a população através de seus órgãos e agentes

públicos. Tais relações, em observância do princípio da legalidade (art. 37,  caput,

CF/88) são reguladas por normas (leis e princípios).

Conforme ensinam os contratualistas John Locke e Thomas Hobbes, o

estado nasceu de uma necessidade de a sociedade se organizar a partir  de leis

universais e de um ente que tutelasse seus direitos. Para John Locke1 “o objetivo

capital  e  principal  da  união  dos  homens  em  comunidades  sociais  e  de  sua

submissão a governos é a preservação de sua propriedade” que, para ele, abrange

a vida, a liberdade e os bens do indivíduo. Para Thomas Hobbes2,  o homem sem

leis e sem a figura do Estado viveria em constante estado de guerra, visto ser “o

homem o lobo do homem”.

Assim, o Estado foi criado a partir do contrato social, no qual a população

decidiu  criar  regras  de  convivência  social,  transformando-se  em  cidadãos.  Esta

cidadania era exercida e regulada através da figura ficta do Estado, que passou a

regular  as  relações,  e  punindo  quando  era  imposta  responsabilidade  ao

administrado (cidadão).

1 LOCKE, John.  Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Tradução Magda Lopes e
Marisa Lobo da Costa.  3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2001. p. 156 et seq. Para este pensador, os
homens necessitavam de leis para disciplinar suas condutas e de juízes imparciais  para dirimir possí -
veis conflitos.
2 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001, p. 130-140.
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Em prol  da  proteção  e  da estabilidade,  os  cidadãos  submetiam-se  as

regras impostas pelo Estado e por seus dirigentes e representantes, de forma que

para pertencer a sociedade o indivíduo deveria se adequar ao ordenamento jurídico.

O poeta romano Juvenal3 em sua obra “As Sátiras VI”, escreve em latim

“Quis Custodiet Ipsos Custodes”, traduzido livremente para o inglês como “Who will

ward the warders?” e que numa tradução livre para o português poderia ser lido

como “Quem vigiará os vigias?”. O estado impõe regras mas não necessariamente

se submete a elas já que o cidadão comum nem sempre tem meios para coagir o

estado a cumpri-las.

Nesse  contexto,  a  pesquisa  em  tela  se  justifica  na  medida  em  que

analisar se as relações entre o Estado e os cidadãos observam o princípio da boa-fé

objetiva significa demonstrar se a figura do Estado, de fato, está cumprindo o seu

papel  agregador  e  de  tutor  de  direitos  e  garantias  fundamentais.  O  intuito  é

promover uma reflexão no leitor e estimular a proposição de normas e regulamentos

que facilitem uma maior ingerência dos cidadãos sobre a gestão do Estado de forma

a criar uma relação mais equilibrada.

 

 

3 JUVENAL.  Sátira  VI,  Disponível  em  https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/juvenal-satvi.asp.
Acesso em : 26.03.2019
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1 EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1 Origens históricas

Segundo lições do administrativista brasileiro Celso Antônio Bandeira de

Mello4,  o  Direito  Administrativo,  tal  qual  o  conhecemos hoje,  nasceu  na  França.

Antes da eclosão da Revolução Francesa de 1789, o monarca regente, absolutista,

tinha  poderes  para  determinar  o  certo  e  o  “errado”,  isto  é,  não  havia  qualquer

limitação em seu poder de decisão. Desse modo, suas deliberações eram livres do

controle  de  outros  segmentos  da  sociedade. Após  a  Revolução  Francesa  foi

instituído na França, o Conselho de Estado, por meio do qual a jurisprudência ia

sendo construída ao longo do tempo, acumulada pela resolução de disputas entre o

Estado e seus cidadãos, implicando o surgimento de padrões e normas para essas

resoluções. De acordo com Celso de Mello5,  apesar de sua vinculação ao Poder

Executivo  e  não  ao  Poder  Judiciário,  esse  conjunto  de  normas,  começou  a  se

constituir como commom law judicial e suas decisões geravam coisa julgada.

Celso  de  Mello6 ensina  que,  ao  criar  sua  própria  jurisprudência,  os

revolucionários,  propositalmente  por  prevenção  e  preconceito  contra  o  Poder

Judiciário  conservador,  afastaram tal  órgão  de  poder  intervir  em suas  decisões,

utilizando a interpretação que, para preservar a separação dos poderes, o Judiciário

não podia interferir no Executivo, reformando suas decisões administrativas.

O texto da lei  francesa (Lei  nº16 de 24 de agosto de 1790.  Título  III,

art.13)  era  explícito  e  até  hoje  vigente:  “As  funções  judiciárias  são  distintas  e

permanecerão  sempre  separadas  das  funções  administrativas;  os  juízes  não

poderão,  sob  pena  de  crime  funcional,  perturbar  seja  de  que  maneira  for  as

operações dos corpos administrativos, nem citar perante si os administradores em

razão de suas funções” e posteriormente reforçado em outro decreto sem número de

02 de setembro de 1795 ( décret-loi du 16  fructidor an III) : “Proibições iterativas são

4 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, ed. 26, Malheiros,
2009, p. 38-42.
5 Ibid., p. 38-42.
6 Ibid., p. 38-42.
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feitas  aos  Tribunais  de  conhecerem  dos  atos  da  Administração,  sejam  de  que

espécie forem”.

Dessa forma, quaisquer decisões tomadas pelos diversos departamentos

administrativos  só  podiam  ser  questionadas  junto  à  própria  administração  que

originou a decisão sem ingerências externas, criando um sistema conhecido com

administrador-juiz.

Celso  de  Mello7 explica  que  foi  criada  na  França  uma  estrutura

hierárquica  onde  haviam  os  Conselhos  de  Prefeitura,  a  primeira  instância,  o

Conselho  de  Estado,  a  segunda  instância:  recursal  e  consultivo  e  o  Chefe  de

Estado, a última instância: homologatório das decisões do Conselho de Estado e

reformador, podia reformar a decisão do Conselho de Estado, através da chamada

“justiça retida” porque estaria retido em seu poder a capacidade de revisar a decisão

do Conselho de Estado. Com o decorrer dos anos, o Chefe de Estado perdeu a

necessidade de homologar as decisões do Conselho de Estado e passou apenas a

reformá-las se assim o desejasse.

Ainda  conforme Celso  de  Mello8,  inspirados  pelo  Conselho de  Estado

francês  e  suas  normatizações  do  direito  administrativo,  diversos  outros  países

europeus e de outros continentes mas que sofriam influências culturais francesas

adotaram  posições  e  tratos  semelhantes  no  que  se  relaciona  ao  direito

administrativo. De forma diversa, a Inglaterra, talvez pela rivalidade histórica, talvez

por  pura  convicção  rejeitou  o  direito  administrativo  nos  moldes  franceses

entendendo que o direito  administrativo não era compatível  com o  rule  of  law  e

inconstitucional. Que as prerrogativas atribuídas aos funcionários da administração

afrontava a common law ao fazer com que nem todos fossem iguais perante a lei.

Celso Antonio Bandeira de Mello9 entende que o direito administrativo,

não  está  privilegiando  o  Estado  mas  sim  restringindo  e  limitando  seu  poder  ao

normatizá-lo, discordando da interpretação inglesa que se propagou para os países

sobre sua esfera de influência, e dessa forma, o ramo do direito administrativo existe

para  limitar  o  poder  do  Estado  nas  relações  com  seus  cidadãos,  sendo  nesse

sentido que ele evolui.

7   MELLO, Celso de. op. cit., p. 42.
8   Ibid., p. 42.
9   Ibid., p. 42-44.
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Vale  acrescentar  que  o  direito  administrativo  surgiu  como  um  direito

excepcional, gerando a impressão errônea de que seria para privilegiar o Estado

mas  com  sua  evolução  esse  entendimento  teria  mudado10.  De  fato,  na  fase

embrionária do direito administrativo tinha-se a ideia de que o poder público, teria

prerrogativas extraordinárias em relação aos cidadãos.

Ocorre  que,  conforme lições  de  Léon  Duguit,  mencionadas  por  Celso

Antônio Bandeira de Mello11.

Surgiria, anos depois, com Léon Duguit, uma linha de pensamento
quase que inversa, pretendendo substituir a puissance publique, até
então havida como noção matriz e pólo aglutinador dos institutos de
Direito  Administrativo,  pelo  conceito  de  “serviço  público”,  proposto
como  pedra  angular  deste  ramo  jurídico.  Para  Duguit  e  seus
discípulos a noção-chave, a ideia central do Direito Administrativo,
verdadeiramente  capaz  de  explicar  as  peculiaridades  de  seus
institutos e justificar sua aplicação, seria a noção de “serviço público”,
isto é, de serviços prestados à coletividade pelo Estado, por serem
indispensáveis à coexistência social. Chegou, mesmo, o ilustre autor
a  afirmar  que  o  Estado  não  é  senão  um  conjunto  de  serviços
públicos.

A rigor, o direito administrativo nasceu junto com o estado de direito  com

vistas a disciplinar condutas envolvendo a coisa pública. Conforme assevera Maria

Sylvia Di Pietro12, existe uma tese que padece de verdade, ao afirmar que o direito

administrativo só exista na Europa em países influenciados pelas Revoluções do

século XVIII.

A despeito das divergências e das diferenças históricas e estruturais entre

os países, o direito administrativo autônomo teve contribuições dos direitos alemão,

francês, e italiano.

O  direito  francês  praticamente  deu  origem  ao  direito  administrativo

formando  a  escola  legalista,  estruturando-se  pela  interpretação  de  textos  legais,

enquanto o direito  alemão, sob influência do direito  francês iniciou a elaboração

científica do direito administrativo e o direito italiano utilizando-se da influência dos

outros dois contribuiu para a sistematização do direito administrativo13.

10  MELLO, Celso de. op. cit., p. 42-44
11 DUGIT, Léon. Traité de Droit Constutionnel, 2a ed., v.II, Paris, Ancienne Librarie Fontemoing & Cie.
Editeurs, 1923, p.55  apud Mello, Celso Antonio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. São
Paulo, ed. 26, Malheiros, 2009, p. 44.
12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo,25ª ed, São Paulo, Editora Atlas, 2012, p.
3-4.
13 Ibid., p. 3-4.
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Em  relação  à  contribuição  francesa,  pontua  Di  Pietro14,  “costuma-se

indicar como termo inicial do nascimento do direito administrativo, a lei francesa de

28 pluvioso do ano VIII (1800), que organizou juridicamente a Administração Pública

na  França”  e  a  partir  desta  data  começou  a  ser  formada  a  jurisprudência  que

formaria o direito administrativo, corrobora a administrativista pátria15.

O apego ao princípio da separação dos poderes e a desconfiança em
relação aos juízes do velho regime serviram de fundamento para a
criação,  na  França,  da  jurisdição  administrativa  (contencioso
administrativo),  ao lado da jurisdição comum, instituindo-se,  dessa
forma, o sistema de dualidade de jurisdição.

Di  Pietro16 entende  que,  diferentemente  da  França,  na  Alemanha  não

houve  uma  ruptura  total  do  sistema  antecessor,  sendo  esse  ramo  do  direito

resultante  de  um  longo  processo,  sendo  evoluído  diversamente  nos  diversos

estados alemães.

Na  Idade  Média,  o  príncipe  baixava  normas  de  cunho  polícial,

administrativo e judicial, sendo que as últimas só podiam ser aplicadas pelos juízes.

As outras normas podiam ser aplicadas pelo soberano ou seus funcionários, que

agiam embasados nas regras dele emanadas. Dessas normas não haveria apelo

aos tribunais. Nesse sentido esclarece Di Pietro17

Para combater esse poder absoluto do príncipe elaborou-se a teoria
do  fisco,  em  consonância  com  a  qual  o  patrimônio  público  não
pertence  ao  príncipe  nem  ao  Estado  mas  ao  Fisco,  que  teria
personalidade  de  direito  privado,  diversa  da  personalidade  do
Estado, associação política, pessoa jurídica de direito público, com
poderes  de  mando,  de  império;  o  primeiro  submetia-se  ao  direito
privado e em consequência aos tribunais;  o segundo regia-se por
normas editadas pelo príncipe, fora Da apreciação dos tribunais.

                 [...]
Isto  fez  com  que  as  relações  jurídicas  entre  a  administração  e
terceiros fosse regulada pelas normas do direito  civil  em tribunais
independentes e em consequência fez surgir direitos contra o fisco
com  fundamentação  no  direito  privado  a  favor  do  indivíduo.
Modernamente,  o  Estado  continua  soberano  mas  foi  mantido  o
entendimento de que parte da atividade estatal é regida pelo direito
civil. Com isso, desenvolveu-se o direito público, administrativo, para
normatizar a relação entre o Estado e terceiros utilizando-se o direito
civil de forma subsidiária.

14 DI PIETRO, op. cit., p. 4.
15 Ibid., p. 4.
16 Ibid., p.8.
17 Ibid., p. 8-9.
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Ensina Di Pietro18,  que enquanto na França, o direito administrativo foi

produzido pelo Conselho de Estado  para atender a necessidades práticas baseadas

em  casos  concretos,  na  Alemanha  predominou  a  elaboração  teórica  de  forma

sistemática  e  científica  pelos  doutrinadores,  o  direito  administrativo  alemão  foi

fortemente influenciado pelo direito civil privado. Em contraste com a França onde se

rejeitava o direito privado para enfatizar uma superioridade do Estado na relação

com os cidadãos, na Alemanha houve uma interpretação do direito civil visando criar

um modelo com normas específicas para o direito público construtivamente.

Acerca do surgimento do direito administrativo italiano, explica Di Pietro19

que o mesmo teve um viés mais de direito alemão do que do francês. Até 1865 o

direito administrativo italiano sofreu influência da doutrina francesa e paralelamente

se inspirou nos esquemas do direito privado mas a partir da Lei nº 2.248/1865 que

versava sobre a unificação administrativa do reino, e até a primeira guerra mundial

foram  abandonados  gradativamente  os  métodos  de  direito  privado  e  a  escola

exegética,  assumindo  então  um  caráter  mais  científico  com  sistemática  própria

embora sofrendo influência do direito alemão. 

Nessa senda, explica Vitorio Emmanuele Orlando, citado por Maria Sylvia

Di Pietro20:

O  direito  italiano  conseguiu  uma  ‘feliz  harmonia’  entre  as  duas
tendências opostas verificadas no direito francês e no direito alemão;
o  primeiro  apegou-se  excessivamente  ao  caso  concreto  tal  como
estudado  pela  jurisprudência;  e  o  segundo  pecou  pela  excessiva
abstração e  distanciamento da realidade.

Após a primeira guerra mundial e com o surgimento do fascismo na Itália

houve  uma  adoção  de  princípios  autoritários  e  a  abolição  dos  democráticos  na

organização  dos órgãos  administrativos  permitindo a  intervenção estatal  na  vida

social, econômica e moral dos cidadãos até a derrocada do fascismo, quando então

os  princípios  democráticos  voltaram  a  limitar  novamente  os  poderes  da

Administração21.

18 DI PIETRO, op. cit., p. 9.
19 Ibid., p.10-11.
20 ORLANDO, Vitorio Emmanuele. Il sistema del diritto amministrativo. In: Primo Trattato completo di
diritto amministrativo italiano. Milão: Societá Editrice Libreria, 1900, p.47 apud DI PIETRO, Maria Syl-
via.  Direito Administrativo ed 25, São Paulo, Editora Atlas, 2012, p. 11.
21 DI PIETRO, op. cit., p.10.
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Por sua vez, o direito administrativo anglo-americano, diferentemente do

sistema de base romana, é baseado no sistema de  common law22.  Na verdade, o

que  diferencia  os  sistemas  é  que  o  primeiro  tem  como  fonte  fundamental,  os

precedentes judiciais, o direito criado por decisões judiciais e o segundo, o direito

legislado.

Nesse sentido, preleciona Di Pietro23

No  que  diz  respeito  ao  direito  administrativo  no  sistema  anglo-
americano,  o  seu  nascimento,  além  de  posterior  ao  do  sistema
europeu, não teve a seu favor as razões históricas que justificaram a
interpretação  francesa  ao  princípio  da  separação  dos  poderes  e
inspiraram  a  criação  do  contencioso  administrativo.  No  sistema
anglo-americano,  o  poder  judiciário  exerce  sobre  a  administração
pública o mesmo controle que exerce sobre os particulares.

Enquanto na França, os franceses eram contra submeter a administração

a  tutela  judicial,  para  os  anglo-americanos,  havia  um  temor  de  que  o  Estado

exacerbasse seu poder e portanto trataram de garantir um controle deste poder pelo

Legislativo e pelo Judiciário. O surgimento do direito administrativo anglo-americano

não surgiu em consequência dos princípios revolucionários mas para atender  as

necessidades  sociais,  devido  a  crescente  atuação  do  Estado  na  área  social  e

econômica, que exigiram o crescimento da máquina administrativa e a elaboração

de normas próprias24.

Di Pietro25 ensina que ainda que  por algum tempo houve certa resistência

por parte dos juristas acerca do reconhecimento do direito administrativo no sistema

anglo-americano. Entretanto a partir de estudo realizado por James W. Garner em

1929 no qual analisou as teses  de Albert Venn Dicey, representante da doutrina

vigente até então, essas resistências enfraqueceram.

Conforme James W. Garner, citado por Maria Sylvia Di Pietro26:

Do seu trabalho extrai-se  a  idéia  de que,  para  Dicey,  existem no
Direito Administrativo francês dois princípios estranhos à concepção
inglesa:  [...]  enquanto  na  Inglaterra  os  funcionários  e  os  simples
cidadãos  submetem-se  ao  mesmo  direito  comum  e  respondem
perante os tribunais ordinários, na França, os funcionários gozam de

22 DI PIETRO, op. cit., p.11.
23 Ibid., p.12.
24 Ibid., p.12.
25 Ibid., p.12.
26 GARNER, James W. La concepción anglo américaine du droit administratif. In Mélanges Maurice
Hauriou. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1929, p. 337-385 apud   DI PIETRO, Maria Sylvia.  Direito
Administrativo ed 25, São Paulo, Editora Atlas, 2012, p.12-14.
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privilégios  assegurados  por  leis  administrativas  e  não  podem  ser
processados perante a justiça comum. Para Dicey, o princípio do rule
of law (império da lei) significa:

a)  supremacia  do  direito  comum,  a  impedir  o  reconhecimento  de
privilégios,  prerrogativas  e  poderes  discricionárias  às  autoridades
administrativas e governamentais;

b) unidade da lei e da jurisdição para todos, sejam funcionários ou
particulares;

c)  existência de um  direito comum constituído pelo conjunto dos
direitos  individuais  tais  como  aplicados  e  interpretados  pelos
tribunais. (grifos no original)

Para Garner27 ainda:

O outro princípio do direito francês, diferente do anglo-americano, é o
que concerne a separação de poderes que, na França, é interpretado
de forma a impedir a apreciação, pelos juízes da jurisdição comum,
dos atos praticados pela Administração Pública e, nos Estados Unido
e Inglaterra, como separação funcional, a impedir a Administração de
exercer  função  jurisdicional  como  a  que  exerce  o  Conselho  de
Estado francês. Tais ideias são contestadas por Garner, no referido
trabalho. Ele demonstra, de um lado, que os funcionários franceses
respondem perante os tribunais administrativos, apenas quando se
trata  de  falta  cometida  em  razão  do  serviço;  pelas  suas  faltas
pessoais e pelos seus crimes, eles respondem perante a jurisdição
ordinária.  Por  outro lado,  ele observa que [...].  Além do Chefe de
Estado,  personificado  pela  Coroa,  e  dos  Ministros,  uns  e  outros
gozando de proteção e imunidades especiais, inúmeros funcionários
ingleses são total ou parcialmente liberados de responder perante os
tribunais ordinários pelas consequências de seus atos oficiais  [...].
Quanto  a  impossibilidade  de  os  tribunais  ordinários,  na  França,
apreciarem atos da Administração Pública, Garner contesta também,
mostrando que essa apreciação ocorre em vários casos, como nas
faltas pessoais cometidas por funcionários, nas desapropriações, na
responsabilização civil da Administração, na aplicação das regras de
polícia,  nos  processos  contra  a  administração  dos  correios  e
telégrafos.  Por  outro  lado,  embora  não  exista  na  Inglaterra  o
contencioso  administrativo,  foi  atribuída  função  judicial  ou  quase
judicial  a  inúmeros  órgãos  administrativos,  cujas  decisões  não
podem  em  geral,  ser  revistas  pelos  tribunais  ordinários,  [...].  O
mesmo  ocorreu  nos  Estado  Unidos,  onde  inúmeros  órgãos
administrativos  foram  investidos  de  funções  judiciais  ou  quase
judiciais,  para a solução de reclamações dos particulares contra o
Estado,  dos  empregados  contra  os  trabalhadores,  sem  as
características  essenciais  dos  tribunais  judiciários  e  sem  a
possibilidade de revisão por estes últimos, a não ser sobre questões
de direito.

27 GARNER, op.cit. p.337-385 apud DI PIETRO, op.cit., p.12-14.
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Di Pietro28 afirma que no cenário norte-americano o direito administrativo

tem uma amplitude menor, já que a relação entre a administração e seus integrantes

é regida pelo direito civil. De modo que o seu alcance se resume às relações entre

os tutelados e a administração.

John Clarke Adams, trazido por Di Pietro, faz uma comparação entre o

direito norte-americano e os direitos francês e italiano29:

a)  a  doutrina  norte-americana  da  separação  dos  poderes está
fundada  em  critérios  funcionais,  em  decorrência  dos  quais  a
Administração  Pública  deve  limitar-se  a  exercer  funções
administrativas, não podendo assumir funções jurisdicionais, como a
que exerce o Conselho de Estado francês;

b)  falta  no  direito  norte-americano,  o  conceito  de  interesse
legítimo que delimita,  na Itália,  as competências  do Conselho de
Estado e da magistratura ordinária;

c) a doutrina norte-americana da judicial supremacy dá aos tribunais
ordinários  um  poder  genérico  de  controle  sobre  qualquer  ato
administrativo, por questões de legalidade, sempre que um particular
tenha um direito de ação garantido pelo commom law ou pelas leis;

d) a doutrina da irresponsabilidade do Estado no commom law opõe-
se a da responsabilidade no direito francês e italiano;

e)  é  limitado  o  uso  da  execução  forçada  no  direito  norte-
americano,  onde,  a  não  ser  em  casos  excepcionais,  em  que  o
interesse  coletivo  esteja  em  perigo,  a  execução  dos  atos  da
Administração depende de autorização dos tribunais;

f) falta um regime jurídico de emprego público nos Estados Unidos;

g) inexiste um corpus de jurisprudência administrativa;

h)  é escasso o  desenvolvimento e  importância  da doutrina no
direito anglo-americano;

i)  a  predominante  posição  da  jurisprudência no  Direito
Administrativo  norte-americano  leva  a  um  método  de  ensino
universitário  diverso,  baseado  quase  só  em textos  de  decisões
judiciais. (grifos no original)

28 DI PIETRO, op. cit., p.16
29 ADAMS, John Clarke, El derecho administrativo norteamericano. Bueno Aires: Editorial Universitá-
ria de Buenos Aires, 1964, p.36  apud DI PIETRO, Maria Sylvia.  Direito Administrativo  ed 25, São
Paulo, Editora Atlas, 2012, p.17.
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Di Pietro30 esclarece que em relação à responsabilidade do Estado, houve

mudanças. De modo que a regra da irresponsabilidade (the king can do no wrong)

deixou de ser  absoluta permitindo-se ações contra representantes do Estado ao

admitir  a  responsabilidade  do  Estado  diretamente.  Em  caso  de  ilegalidade  o

representante deverá responder pelos danos causados tal como no direito privado.

Existem  exceções  para  casos  de  representantes  que  gozam  de  imunidade,  a

exemplo dos parlamentares, no exercício de sua função precípua, e os juízes, os

quais têm funções jurisdicionais ou com competências discricionárias. Conforme a

autora31,  existe  uma  lei  americana,  a  “Federal  Tort  Claims  Act”  de  1948,

estabelecendo a  regra  de que os  Estados Unidos são responsáveis,  desde que

culpados, da mesma forma e com a mesma amplitude que um particular. Órgãos

administrativos, as comissions, offices, agencies e boards surgiram com atribuições

semi judiciais e relativamente independentes do presidente.

Os  serviços  de  utilidade  pública,  que  na  Europa  são  delegados  a

particulares através de concessões ou permissões, nos EUA são deixados a cargo

da iniciativa privada mas dependem de licenciamento público para funcionar e são

regulados pela administração pública. Ainda, segundo Di Pietro32,  os contratos, a

partir  de  1940,  deixaram de  ser  regidos  exclusivamente  pelas  regras  do  direito

privado, com o surgimento de leis e jurisprudências que reconhecem prevalências

para o Estado frente as outras partes do contrato.  

 Há  ainda  os  “Boards  of  Contracts  Appeal”,  órgãos  de  apelação

administrativas com poder de decidir sobre os conflitos em contratos com o governo

americano e através de suas decisões, constituírem jurisprudência para utilização

em argumentos perante o judiciário posteriormente. Também houve a adoção do

princípio  da  publicidade que assegurava ao público  em geral  a  possibilidade de

conhecer os atos administrativos de seu interesse. Estes fatos provam sem margem

de dúvida que o sistema de “commom law” também tem o seu direito administrativo,

embora sua formação e desenvolvimento sejam mais lentos do que na Europa33.

30 DI PIETRO, op. cit., p.17.
31 Ibid., p.17.
32 Ibid., p.17.
33 Ibid., p,19.
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Entretanto, ainda segundo Di Pietro34 não há dúvidas do predomínio nas

relações americanas entre a administração e os administrados do regime do direito

privado.

1.2 Direito administrativo em solo brasileiro

Antes do Período Imperial a administração pública seguia as regras do

direito privado e assim permaneceu durante o Império sob a tutela do Conselho de

Estado.  Por  volta  de  1856  começou-se  a  desenvolver  a  doutrina  do  direito

administrativo com a criação da cadeira na Faculdade de Direito de São Paulo e

com o advento da República e a extinção do Conselho de Estado o entendimento

mudou gradativamente mas somente com o advento da Constituição de 1934 que

expandia a atividade estatal junto a sociedade e a economia, o direito administrativo

progrediu,  inclusive  devido  a  criação  de  um  tribunal  de  direito  administrativo

federal35.

A  Constituição  Federal  de  1934,  com  seu  caráter  fortemente

intervencionista,  ampliou  a  máquina  estatal  criando  autarquias,  territórios  e

consequentemente  o  número  de  funcionários  públicos  aumentou  para  prover  os

novos serviços estatais.

De acordo com Di Pietro36, nosso direito administrativo brasileiro sofreu

influências tanto dos direitos administrativos com base romanística, francês, alemão,

italiano, etc., assim como do direito anglo-saxônico com base na commom law.

O art. 386 do Decreto-lei nº 848 de 11/10/1890 estabelecia que37:

[...] os estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as
relações jurídicas da República dos Estados Unidos da América, os
casos  de  commom  law  e  equity  serão  também  subsidiários  da
jurisprudência e processo federal.

Dessa forma, este ramo do direito público em terra brasilis passou a ser

construído também pela jurisprudência nessa época.

34 DI PIETRO, op. cit.., p.19.
35 Ibid., p,20-21.
36 Ibid, p,22-23.
37 Brasil. Decreto-Lei nº 848 de 11 de outubro de 1890, Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto/1851-1899/D848.htm. Acesso em 06.05.2019.
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Entretanto, conforme Di Pietro38, apesar disso, - e de parecer contraditório

-, o direito francês era a influência maior do nosso direito ao fornecer as teorias e

princípios dominantes. Gradativamente os casos concretos foram criando um regime

próprio que se tornou o direito administrativo em detrimento das regras do direito

privado.

O  ato  administrativo,  de  origem  francesa,  foi  absorvido  pelo  direito

brasileiro,  com todas as teorias  inerentes  a ele:  legalidade,  auto-executoriedade,

prerrogativas do Estado, serviço público, etc. Para Di Pietro39

Se  for  analisada  a  fundo  a  evolução  do  direito  administrativo
brasileiro,  poder-se-á  caminhar  no  seguinte  sentido:  trabalho  da
doutrina  (fortemente  inspirada  no  direito  francês),  acolhido  pela
jurisprudência  e  consagrado  no  direito  positivo.  Doutrina,
jurisprudência e direito positivo. Esse foi o sentido da evolução.

Conforme Di Pietro40, a doutrina atual do direito administrativo encontrada

nos manuais é baseada em princípios e institutos que receberam contribuições das

mais  diversas  origens.  Da  França,  veio  o  conceito  de  serviço  público,  os  atos

administrativos  auto-executáveis,  a  responsabilidade  civil  do  Estado,  o  regime

jurídico próprio administrativo, o princípio da legalidade, os contratos administrativos

e  a  delegabilidade  de  execução  dos  serviços  públicos.  Da  Itália,  o  direito

administrativo pátrio absorveu conceitos como: mérito, as autarquias e as entidades

paraestatais,  o  interesse  público  e  parte  da  sua  estruturação.  Já  da  Alemanha

importou-se a ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Também se reconhece a

contribuição germânica no tocante à sistematização do direito administrativo, e os

conceitos  jurídicos  indeterminados.  Ainda,  cabe  mencionar  as  contribuições  a

Espanha e de Portugal, em relação à positivação do direito, além da definição sobre

bens públicos.

Por  fim,  da  Inglaterra  e  dos  Estados  Unidos,  importou-se  a  tese  da

unidade de jurisdição, os mandados de segurança e injunção, o devido processo

legal, e mais recentemente as agências e a regulação41.

Ainda  segundo  a  autora42 existem  outras  influências  de  inspiração

ideológica que também podem ser notados no direito administrativo, tais como: a
38 DI PIETRO, op. cit., p.23.
39 Ibid., p.24.
40 Ibid., p.25.
41 Ibid., p.25
42 Ibid., p.25
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função social da propriedade que permite desapropriações, a subsidiariedade que

impele o Estado a ajudar o particular quando este não tiver condições pra tal, as

parcerias público-privadas, a mudança na definição de serviço público, entre outras.

Atualmente, o direito  brasileiro apresenta algumas tendências, baseadas

em inovações europeias que ainda estão “em teste” - como proposições - , visto não

necessariamente serem concordantes com as demais legislações43.

Uma  tendência  diz  respeito  ao  direito  administrativo  econômico,  cuja

função é dar ênfase nos princípios liberais, com vistas a proteger mais a economia

do que o bem comum, quando há interesses em conflito.

  Algumas dessas tendências enumera por Di Pietro44:

1.  Alargamento  do  princípio  da  legalidade,  pela  adoção  dos
princípios  do  Estado  Democrático  de  Direito,  trazendo  como
consequência a maior  limitação à discricionariedade administrativa
(em decorrência da submissão da Administração Pública a princípios
e valores) e a ampliação do controle judicial. […] Com a Constituição
de 1988, optou-se pelos princípios do Estado Democrático de Direito.
Duas ideias são inerentes a esse tipo de Estado:  uma concepção
mais ampla do princípio da legalidade e a ideia de participação do
cidadão na gestão e no controle da Administração Pública.[...]

2. Fortalecimento da  democracia participativa, com a previsão de
inúmeros instrumentos de participação do cidadão no controle e na
gestão de atividades da Administração Pública, o que nem sempre se
efetiva na prática. […] A idéia é reforçada com a introdução do §3º no
artigo  37º  da Constituição pela  emenda Constitucional  19/98,  que
prevê  lei  que  discipline  as  formas  de  participação  do  usuário  na
administração direta e indireta.

3.  Intimamente relacionada com a ideia de participação ocorreu a
processualização do direito administrativo, especialmente com a
exigência constitucional do devido processo legal, que exige, entre
outras coisas, a observância de formalidades essenciais a proteção
dos  direitos  individuais,  como  a  ampla  defesa,  o  contraditório,  o
direito de recorrer, a publicidade.

4.  Pressão  no  sentido  de  ampliação  da  discricionariedade
administrativa, fazendo  renascer,  inclusive,  a  ideia  de
discricionariedade técnica, para reduzir o controle judicial sobre atos
da Administração. (grifos no original)

Ainda, na linha de intelecção de  Di Pietro45, haveria certo conflito entre a

tendência ao princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa já que o

43 DI PIETRO, op. cit., p.27
44 Ibid., p.29-30
45 Ibid., p.30-32.
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aumento  do  uso  do  princípio  diminui  a  discricionariedade  e  vice-versa.  O

neoliberalismo  prega  pela  ampliação  da  discricionariedade  ao  pretender  uma

administração gerencial que precisaria de uma maior liberdade normativa sem as

amarras  do  princípio  da  legalidade  enquanto  que  os  conservadores  defendem

limitações a discricionariedade com base na Constituição e no direito positivo, de

forma a permitir a anulação dos atos administrativos caso a discricionariedade seja

abusiva ou exacerbada. Também há um conflito entre a discricionariedade técnica e

a judicialização do direito  administrativo.  A ideia  era  alegar  a  existência  de  uma

discricionariedade  técnica  para  dizer  que  uma  decisão  foi  tomada  por  motivos

técnicos  e  portanto  não  haveria  alternativa  a  tomar,  entretanto  este  argumento

também é utilizado para afirmar que a técnica pode ou não ser confirmada por uma

perícia técnica judicial e portanto o ato administrativo continuaria sob a possibilidade

de escrutínio judicial. Algumas outras tendências seriam46:

5. A pretensa “crise na noção de serviço público”, pela tendência
de transformar serviços públicos exclusivos do Estado em atividades
privadas abertas à livre iniciativa e à livre concorrência. [...]

6.  Movimento  de  agencificação,  com  a  outorga  de  função
regulatória às agências reguladoras instituídas como autarquias
de regime especial. [...]

7.  Aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade,  com as  seguintes
consequências:  privatização de empresas estatais,  privatização de
atividades   antes  consideradas  serviços  públicos,  ampliação  de
atividade  de fomento,  ampliação das formas de  parceria  do  setor
público com o setor privado, crescimento do terceiro setor.[...]

8. Tentativa (em grande parte frustrada) de instauração da chamada
Administração  Pública  Gerencial,  que  envolve  maior
discricionariedade para as autoridades administrativas,  substituição
do  controle  formal  pelo  controle  de  resultados,  autonomia
administrativa,  financeira  e  orçamentária;  o  principal  instrumento
seria o contrato de gestão, que não tem tido o alcance pretendido
pelos  idealizadores,  da  reforma  administrativa,  pela  falta  de
promulgação da lei prevista no artigo 37, §8, da Constituição.[...]

9. Reação contra o princípio da supremacia do interesse público,
seja para bani-lo do mundo do direito, seja para reconstruí-lo. O que
se  alega  é  a  inviabilidade  de  falar  em  supremacia  do  interesse
público  sobre  o  particular,  diante  da  existência  dos  direitos
fundamentais  constitucionalmente  garantidos.  Fala-se  em
indeterminação do conceito.  Fala-se em ponderação de interesses
para substituir a ideia de supremacia do interesse público. Defende-

46 DI PIETRO, op. cit., p.32-39.
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se a aplicação do princípio da razoabilidade também em substituição
ao da supremacia do interesse público.[...]

10. Tentativa de fuga do direito administrativo, tendência que não
tem como concretizar-se com a extensão que se possa pretender,
tendo  em  vista  que  o  direito  privado,  quando  utilizado  pela
Administração Pública, é sempre derrogado parcialmente por normas
de  direito  público,  muitas  delas  com  fundamento  constitucional.
(grifos no original)

A  administrativista  em  tela47,  acentua  que  a  ideia  de  transformar

atividades exclusivas estatais em atividades privadas vêm dos países europeus que

passaram  a  ter  o  entendimento  que  serviço  público  é  serviço  de  interesse

econômico geral  privatizando o máximo possível às atividades estatais, entretanto

isso  não  é  tão  fácil  de  ser  importado  para  o  Brasil  porque  está  expresso  na

Constituição a competência exclusiva do Estado para diversas atividades, permitindo

apenas  privatizações  através  de  legislações  ordinárias  que  não  sejam

flagrantemente inconstitucionais.

Em relação à atividade fiscalizatória por meio de agências reguladoras, a

influência  vem do  direito  anglo-americano que  possui  agências  semi-legislativas,

porque emitem normas, e semi-judiciais, porque decidem sobre conflitos sob sua

competência48.

A  importação  desse  modelo  também  enfrenta  problemas  porque  a

delegação  legislativa  só  é  permitida  pela  Constituição  em  casos  determinados

limitando a capacidade normativa das agências e dessa forma gerando insegurança

jurídica de seus atos, mesmo com a capacidade restrita de questionamento destes

atos.

Quanto ao princípio da supremacia do interesse público, não há como

extingui-lo, visto a própria razão de ser do Estado é promover o bem-estar social, o

bem-estar  coletivo,  o  bem-estar  público.  Evidentemente  os  direitos  individuais

devem ser respeitados mas em primeiro lugar está a coletividade, caso contrário

como  evitar  que  alguém  represe  um  rio  que  abasteça  uma  comunidade,  como

prender um homicida sem restringir seu direito de ir e vir, etc49.

47 DI PIETRO, op. cit., p.32-39.
48 Ibid., p.32-39.
49 Ibid., p.32-39.
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O que se infere é a existência uma tendência a flexibilizar e mitigar o

poder arbitrário e discricionário da Administração sobre o particular e, ainda, sobre a

sociedade de forma geral, o que não significa dizer que tal princípio está esvaziado.

No tópico seguinte buscar-se-á discorrer acerca da base constitucional

dos princípios norteadores do agir do administrador público.
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2 DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO AGIR DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

2.1 Princípios basilares: art. 37 da Constituição Federal de 1988

Neste  capítulo  serão  analisados  os  princípios  através  dos  quais  os

agentes do Estado devem se guiar e se restringir ao agir em nome do Estado.

O administrador  público  deve  se  limitar  em suas  ações  pelas  normas

previamente estabelecidas,  sua iniciativa deve ser  direcionada,  motivada,  ter  um

propósito em prol da sociedade e não completamente arbitrária ou com interesses

escusos.  Trata-se  afinal  do  bem-estar  público,  o  seu  alvo  principal,  não

necessariamente o melhor para sua administração ou seus administrados e seus

resultados. Pelo menos essa deveria ser a ideia. Uma autarquia que gere lucros não

deve  almejar  o  máximo  possível  de  lucros  mas  sim  buscar  um  equilíbrio  que

mantenha a empresa saudável  e auto suficiente e ao mesmo tempo beneficie a

sociedade  que  a  mantém.  Somente  por  isso  seria  tolerável  a  existência  de

monopólios estatais.

A Constituição  Federal  de  1988,  estabelece,  em seu  artigo  37,  cinco

princípios fundamentais da administração pública, estipulados pelos constituintes: a

legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência.

Vale  destacar  também  a  normativa  da  Lei  nº  9.784/99  (processo

administrativo federal), a qual prescreve outros princípios norteadores da atividade

estatal, como: finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,

contraditório,  segurança  jurídica,  interesse  público,  entre  outros  já  previstos  no

indigitado art. 37 da CF/88.

O princípio da legalidade conforme Celso de Mello50 é a base pelo qual se

forma o direito administrativo, e é através dele que o Estado pode ser reconhecido

como um Estado de Direito. Nesse sentido, pontua o estudioso51

É o fruto da submissão do Estado à lei. […] O princípio da legalidade
contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de
exacerbação  personalista  dos  governantes.  Opõe-se  a  todas  as
formas  de  poder  autoritário.  […]  O  princípio  da  legalidade  é  o
antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como

50 MELLO, op. cit., p. 95-99.
51 Ibid., p.100-101.
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raiz a ideia de soberania popular de exaltação da cidadania. […] Por
isto se diz, na conformidade da máxima oriunda do Direito inglês, que
no  Estado  de  Direito  quer-se  o  governo  das  leis,  e  não  o  dos
homens, impera a rule of law, not of men.

Ainda,  na  trilha  de  Celso  de  Mello52,  este  princípio  encontra-se

fundamentado no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal de 1988, ao afirmar que

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da

lei”, e portanto nenhuma conduta comissiva nem omissiva pode ser praticada pela

administração a qualquer um senão estiver previamente prevista em lei e conforme o

que a lei estipular.

Para Di Pietro53, o princípio da legalidade nasceu ao mesmo tempo que o

Estado de Direto e com o controle judicial da Administração, e é o que garante que o

cidadão tenha seus direitos preservados. Como a Administração nada pode fazer

que não esteja estipulado em lei,  não pode por ato administrativo criar  deveres,

restrições,  impedimentos  ou direitos  aos cidadãos que não estejam previamente

estipulados em lei.

A observância  do  referido  preceito  constitucional  é  garantida  por
meio de outro direito assegurado pelo mesmo dispositivo,  em seu
inciso  XXXV,  em  decorrência  do  qual  “a  lei  não  excluirá  da
apreciação do Poder  Judiciário  lesão ou ameaça de lesão”,  ainda
que a  mesma decorra de ato  da Administração.  E a Constituição
ainda  prevê  outros  remédios  específicos  contra  a  ilegalidade
administrativa,  como a ação popular,  o  habeas corpus,  o  habeas
data, o mandado de segurança e o mandado de injunção; tudo isto
sem falar no controle pelo Legislativo, diretamente ou com auxílio do
Tribunal de Contas, e no controle pela própria Administração54.

O princípio  da impessoalidade,  conforme Celso de Mello55,  implica em

que o tratamento dispensado pela Administração aos seus administrados não pode

ser diferente entre eles independentemente de simpatias, posições políticas, laços

sanguíneos,  afinidades,  grupos  sociais,  etc.  De  acordo  com  o  artigo  5º  da

Constituição  todos  são  iguais  perante  a  lei  e  por  consequência  óbvia,  também

perante a administração.  

Para Di Pietro56, a impessoalidade implicaria em que a Administração não

pode favorecer ou prejudicar os administrados de forma seletiva, sendo o interesse
52 MELLO, op. cit., p.102-105.
53 DI PIETRO, op. cit., p. 64-65.
54 Ibid., p.65.
55 MELLO, op. cit., p. 114.
56 DI PIETRO, op. cit., p.68.
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público o objetivo maior e, desde que respeitado validaria até atos praticados por

pessoas que não fossem totalmente legitimadas para praticá-lo já que o ato seria da

Administração e não do administrador ou de seu agente, e invalidariam o mesmo ato

se houvesse parcialidade ou motivo de suspeição omitido, independentemente da

legitimidade do praticante do ato.

O  princípio  da  publicidade,  segundo  Celso  de  Mello57,  implica  em

transparência, em obrigar a administração a tornar públicas todas as informações e

assuntos  de  interesse  público  e  tornar  acessível  os  assuntos  e  informações  de

interesse particular ao particular. A Constituição permite o sigilo mas somente em

casos excepcionais conforme o artigo 5º inciso XXXIII, quando o referido sigilo for

imprescindível a manutenção da segurança pública.

Conforme Di Pietro58, o princípio da publicidade determina que todos os

atos da Administração devem ser divulgados exceto nos casos em que a lei permita

ou determine o sigilo. Conforme esclarece59

Para proteger a intimidade, como direito individual, o direito positivo
limita  a  atuação  de  determinados  órgãos  e  instituições  e  de
determinados profissionais que, por força das funções que lhe são
próprias,  têm  conhecimento  de  informações  relativas  a  terceiros,
impondo-lhes o  dever de sigilo.  […] Vale dizer que existe o sigilo
como  direito fundamental,  ao qual corresponde o  dever de sigilo
imposto a todos aqueles, sejam particulares, sejam agentes públicos,
que tenham conhecimento de dados sigilosos que não lhe pertencem
e em relação aos quais  fica  vedada a  divulgação ou publicidade.
(grifos no original)

A Administração deve prestar as informações disponíveis ao interessado

tanto de caráter particular quanto de interesse público conforme disciplinado em lei

que  estabelecerá  exceções  caso  afetem  a  segurança  pública.  O  habeas  data,

presente  no  artigo  5º  inciso  LXXII  da  Constituição,  determina  o  acesso  a

informações constantes em bases de dados públicas ou de entes governamentais

ou a correção destas informações caso negado o pedido administrativamente.

O princípio da moralidade administrativa para Celso de Mello60, envolve a

ética e o respeito aos seus ditames. Envolve ainda a lealdade e a boa-fé. Violar a

moralidade administrativa é cometer uma ilicitude e, portanto, tornar o ato passível

57 MELLO, op. cit., p. 114.
58 DI PIETRO, op. cit., p. 72-77.
59 Ibid., p.75.
60 MELLO, op. cit., p. 119-120.
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de anulação. A administração deve se relacionar com os cidadãos sem utilizar de

subterfúgios que visem a cercear ou minimizar direitos, ensina De Mello61.

Quanto a nós,  também entendendo que não é qualquer  ofensa à
moral  social  que se considerará idônea para dizer-se ofensiva  ao
princípio jurídico da moralidade administrativa, entendemos que este
será havido como transgredido quando houver uma violação a uma
norma de moral  social  que traga consigo menosprezo a  um bem
juridicamente valorado. Significa, portanto, um reforço ao princípio da
legalidade,  dando-lhe  um  âmbito  mais  compreensivo  do  que
normalmente teria.

Di Pietro62, entende que o princípio da moralidade administrativa, apesar

de rejeitado por parte da doutrina que não o individualiza, existe e é o que impede o

abuso de poder. “Nem tudo que é legal é honesto”, e dessa forma a Administração

não pode ser apenas fiel à lei mas também evitar o abuso da mesma. O agente da

administração  ao  abusar  de  sua  autoridade  fere  a  moralidade  administrativa  ao

utilizar  a  lei  de  forma lícita  mas com propósitos  e  fins  inadequados.  Também o

particular ao interagir com a Administração pode ferir a moralidade administrativa ao

induzir a erro a administração, por exemplo ao fraudar uma licitação. Conforme Di

Pietro63:

Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o
comportamento do administrador ou do administrado que com ela se
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a
moral,  os  bons  costumes,  as  regras  da  boa  administração,  os
princípios da justiça e da equidade, a ideia comum de honestidade,
estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa.[…]
Embora não se identifique com a legalidade (porque a lei pode ser
imoral  e  a  moral  pode ultrapassar  o âmbito da lei),  a  moralidade
administrativa produz efeitos jurídicos, porque acarreta a invalidade
do ato, que pode ser decretada pela própria administração ou pelo
Poder  Judiciário.  A  apreciação  judicial  da  imoralidade  ficou
consagrada  pelo  dispositivo  concernente  à  ação  popular  (art.  5º,
LXXIII, da Constituição) e implicitamente pelos já referidos artigos 15,
V,  37,  §  4º,  e  85,  V,  este  último  considerando  a  improbidade
administrativa como crime de responsabilidade.

Quanto ao princípio da eficiência, entendido como aspecto do princípio da

boa administração italiano por Celso de Mello64, o autor não se aprofunda muito,

meramente assinalando que o princípio da eficiência deve ser perseguido mediante

61 MELLO, op. cit., p. 120.
62 DI PIETRO, op. cit., p.77-80.
63 Ibid., p.79.
64 MELLO, op. cit., p. 122-123.
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o  uso  da  discricionariedade  sem  que  esta  busca  comprometa  o  princípio  da

legalidade e que estes procedimentos constituiriam uma boa administração.

Para  Di  Pietro65 o  princípio  da  eficiência  poderia  ser  divido  em  dois:

eficiência  do  agente,  que  maximizaria  o  desempenho  funcional  e  eficiência  da

Administração que maximizaria a prestação do serviço ao público.

Vale  dizer  que  a  eficiência  é  princípio  que  se  soma  aos  demais
princípios  impostos  à  Administração,  não  podendo  sobrepor-se  a
nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob penas de sérios
riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito66.

Dessa forma deve ser buscado um ponto de equilíbrio, maximizando a

eficiência sem provocar a desconsideração dos outros princípios.

2.2 Princípios  constitucionais  implícitos:  Razoabilidade,  proporcionalidade,
distinções

Existem alguns princípios constitucionais do direito administrativo que são

implícitos,  não tendo sido citados textualmente na Constituição Federal  de 1988,

mas nem por isso são menos importantes, - conforme já mencionado – tendo sido

citados na Lei nº 9.784/99.

Para Celso de Mello67,  o princípio da razoabilidade é a ideia de que a

administração ao usar da discricionariedade usará critérios racionais e baseados no

bom senso comum para atingir os objetivos finais propostos pela lei68.

Vale  dizer:  pretende-se  colocar  em  claro  que  não  serão  apenas
inconvenientes,  mas  também  ilegítimas  –  e  portanto,
jurisdicionalmente  invalidáveis  --,  as  condutas  desarrazoadas,
bizarras,  incoerentes  ou  praticadas  com  desconsideração  às
situações  e  circunstâncias  que  seriam  atendidas  por  que  tivesse
atributos  normais  de  prudência,  sensatez  e  disposição  de
acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada.

Nos  casos  em  que  uma  decisão  administrativa  ferir  o  princípio  da

razoabilidade também o propósito da lei será atingido tornando a decisão ilegal e por

conseguinte a decisão torna-se passível de anulação judicial mediante manifestação

do interessado.

65 DI PIETRO, op. cit., p.83-85.
66 Ibid., p.85.
67 MELLO, op. cit., p.108-111.
68 Ibid., p. 108.
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Em relação ao princípio da proporcionalidade, o autor ensina69:

as  competências  administrativas  só  podem  ser  validamente
exercidas  na  extensão  e  intensidade  correspondente  ao  que  seja
realmente demandado para o cumprimento da finalidade de interesse
público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos
ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso
da  competência  ficam  maculados  de  ilegitimidade,  porquanto
desbordam do âmbito da competência; ou seja, superam os limites
que naquele caso lhes corresponderiam.

Dessa  forma  a  proporcionalidade  pode  ser  entendida  como  uma

dosimetria da decisão administrativa, onde se avalia a adequação, ou aplicabilidade

da  lei  no  caso  concreto;  a  necessidade,  onde  se  avalia  o  interesse  público  na

aplicabilidade da  lei  no  caso concreto  e  a  proporcionalidade,  onde se  avalia  os

efeitos gerados versus os resultados obtidos no caso concreto.

Tais  princípios  se  relacionam  intimamente  porque  é  razoável  que  a

sanção seja proporcional ao dano. Por analogia, a razoabilidade estipula o remédio

adequado,  sem  exageros  nem  invencionices  para  curar  a  doença  e  a

proporcionalidade estipula a dose para alcançar o efeito pretendido e possível sem

matar o paciente de overdose.

Segundo Di Pietro70, o princípio da proporcionalidade não seria diferente

da razoabilidade mas sim faria parte intrínseca da razoabilidade, já que a existência

da  razão,  do  bom  senso,  exigiria  a  proporção,  a  dosimetria  entre  os  objetivos

administrativos e forma pelos quais eles serão alcançados. E esta proporção teria

parâmetros definidos não pelo executor mas pelo senso comum social, pelo que o

“homem médio” acharia razoável e não exagerado ou ínfimo. Nesse sentido ensina

Di Pietro71

O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre
meios  e  fins,  está  contido  implicitamente  no  artigo  2º,  parágrafo
único,  da  Lei  nº  9784/99,  que  impõe  à  Administração  Pública:
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições  e  sanções  em  medida  superior  àquelas  estritamente
necessárias  ao  atendimento  do  interesse  público  (inciso  VI);
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados  (inciso  VIII);  adoção  de  formas  simples,  suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos  dos  administrados  (inciso  IX);  e  também está  previsto  no
artigo 29, § 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a

69 MELLO, op.cit., p. 110.
70 DI PIETRO, op. cit., p.80-82.
71 Ibid., p.81.
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atuação  dos  interessados  devem  realizar-se  do  modo  menos
oneroso para estes”.

Assim  a  autora  não  diferencia  o  princípio  da  razoabilidade  e  o  da

proporcionalidade mas interpreta que o primeiro abrange o outro.

De acordo com Celso de Mello72, a Administração tem um propósito, uma

finalidade,  e  por  força  deste  princípio  da  finalidade deve curvar-se  ao que a  lei

estipula como objetivo final. Assim, assevera o autor73:

Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio
da  legalidade.  É  mais  que  isto:  é  uma  inerência  dele:  está  nele
contido pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na
conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi
editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para
a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é
desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os
atos incursos neste vício -denominado “desvio de poder” ou “desvio
de finalidade” - são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à
própria lei.

Cirne Lima, por sua vez esclarece74:

A relação de administração somente se nos depara no plano das
relações  jurídicas,  quando  a  finalidade,  que  a  atividade  da
administração se propõe,  nos aparece defendida e protegida pela
ordem jurídica contra o próprio agente e contra terceiros.

Dessa maneira, a finalidade está inserida na lei, e através dela pode-se

entender  o  objetivo  da  lei  em  questão  para  que  o  princípio  da  legalidade  seja

respeitado.

Para  Carvalho75,  o  princípio  da  finalidade  obriga  a  Administração  a

atender  o  interesse  público  ao  agir,  proibindo  as  ações  que  tenha  objetivos

diferentes e tornando anuláveis quaisquer atos que tenham finalidade divergente e

não exclusiva de interesse público por caracterizar desvio de finalidade, um abuso

de poder.

Segundo  Celso  de  Mello76,  o  princípio  da  motivação  determina  que  o

Estado deve agir impulsionado por uma justificativa para tanto. Seus atos devem

estar  fundamentados  em leis  previamente  criadas  e  fatos  que  caracterizem sua

72 MELLO, op. cit. p.106-107.
73 Ibid., p.106.
74 CIRNE LIMA, Ruy. Princípios de Direito Administrativo, 3ª ed, Porto Alegre: Ed. Sulina, 1954, p.52.
75 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, 3ª ed., Salvador: Editora Jvspodium, 2016,
p.72.
76 MELLO, op. cit. p.112-113
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necessidade de intervir.  Suas intervenções também pelo mesmo princípio devem

estar  justificadas  pelos  objetivos  almejados.  Este  princípio  reforça  a  posição  do

cidadão perante o Estado ao obrigar este último a explicar seus atos, permitindo

então  questionamentos  administrativos  e  judiciais  acerca  destas  explicações  em

caso de arbitrariedades. Celso de Mello77 explica:

Assim, atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente
motivação são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez
que  sua  fundamentação  tardia,  apresentada  apenas  depois  da
impugnação em juízo, não possa oferecer segurança e certeza de
que os motivos aduzidos efetivamente existiam ou foram aqueles que
embasaram a providência contestada.

Conforme  Di  Pietro78,  o  princípio  da  motivação  é  a  justificativa  da

Administração perante a sociedade sobre seus atos. A existência da motivação é

obrigatória em qualquer ato administrativo, discricionário ou vinculado, para que haja

legalidade no ato conforme previsto na Lei nº 9784/99, artigo 2º, caput, e artigo 50º

da mesma lei citada acima.

Os  princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  preceitua  Celso  de

Mello79:

Estão  aí  consagrados,  pois,  a  exigência  de  um  processo  formal
regular  para  que  sejam atingidas  a  liberdade  e  a  propriedade  de
quem  quer  que  seja  e  a  necessidade  de  que  a  Administração
Pública,  antes  de  tomar  decisões  gravosas  a  um  dado  sujeito,
ofereça-lhe oportunidade de contraditório e de defesa ampla, no que
se  inclui  o  direito  a  recorrer  das  decisões  tomadas.  Ou  seja:  a
Administração Pública não poderá proceder contra alguém passando
diretamente à decisão que repute cabível,  pois terá desde logo, o
dever  jurídico  de  atender  ao  contido  nos  mencionados  versículos
constitucionais80.

Em casos excepcionais, em que seja imperativa a urgência para que o

direito  não  pereça,  a  Administração,  assim como o  particular,  deve  demandar  à

justiça para que autorize liminarmente o feito, sem análise prévia do mérito através

do contraditório e da ampla defesa e em caso de abuso ou erro, o poder judiciário

responsabilizará o Estado ou seus agentes se houver dolo ou culpa.

77 MELLO, op. cit., p. 113
78 DI PIETRO, op. cit., p.82
79 MELLO, op. cit. p.115-119
80 Ibid., p.115.
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Segundo Carvalho81, os princípios da ampla defesa e do contraditório se

definiriam da seguinte forma: o contraditório garante que o administrado tenha direito

de se manifestar e tenha obrigação de ser ouvido acerca dessa manifestação para

que o ato da Administração não seja passível de anulação, enquanto a ampla defesa

é absolutamente necessária para a existência do Estado de Direito ao permitir que o

administrado consiga se defender das ações da Administração com as quais não

concordar,  estando  englobados  no  conceito  de  ampla  defesa  o  direito  a  defesa

prévia, o direito a uma defesa técnica e ao duplo grau de jurisdição.

O princípio da segurança jurídica conforme Celso de Mello82, representa o

cerne  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  é  parte  integrante  do  sistema

constitucional  brasileiro.  Através  do  Direito  almeja-se  a  estabilidade  social,  uma

certeza sobre os resultados dos atos e relações entre os participantes da sociedade,

dessa  forma  a  segurança  jurídica  eliminaria  o  inesperado,  trazendo  paz  a

comunidade.

Por  força  mesmo  deste  princípio  (conjugadamente  com  os  da
presunção de legitimidade dos atos administrativos e da lealdade e
boa-fé),  firmou-se  o  correto  entendimento  de  que  orientações
firmadas  pela  Administração  em  dada  matéria  não  podem,  sem
prévia e pública notícia, ser modificadas em casos concretos para
fins de sancionar, agravar a situação dos administrados ou denegar-
lhes pretensões, de tal sorte que só se aplicam aos casos ocorridos
depois de tal notícia83.

Para Di Pietro84 em relação ao princípio da segurança jurídica e a lei nº

9784/99:

permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse dispositivo foi o
de  vedar  a  aplicação  retroativa  de  nova  interpretação  de  lei  no
âmbito  da  Administração  Pública.  Essa  ideia  ficou  expressa  no
parágrafo  único,  inciso  XIII,  do  artigo  2º,  quando impõe,  entre  os
critérios a serem observados, “interpretação da norma administrativa
de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação85.”

A lei não é imutável, a própria evolução do Direito traz mudanças na lei e

na forma como ela é interpretada entretanto para que a segurança jurídica exista, as

mudanças na lei  ou a sua reinterpretação não podem alterar  coisa julgada,  não

81 CARVALHO, op. cit., p.72-75.
82 MELLO, op. cit. p.123-125.
83 Ibid., p.125.
84 DI PIETRO, op. cit., p.85-86.
85 Ibid., p.81.
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podem retroagir no tempo e mudar uma decisão já tomada perante o status quo no

momento da decisão. A autora86 ainda menciona um aspecto subjetivo da segurança

jurídica, o princípio da proteção à confiança, o qual preconiza a boa-fé do cidadão

que  acredita  na  licitude  dos  atos  praticados  pela  Administração  e  que  por

consequência estes serão perenes.

Na linha do direito português, preleciona Canotilho87

O  homem  necessita  de  segurança  para  conduzir,  planificar  e
conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde
cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e proteção
à confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito.[…]
Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada
com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia da estabilidade
jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto
a  proteção  da  confiança  se  prende  mais  com  as  componentes
subjetivas  da  segurança,  designadamente  a  calculabilidade  e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos
atos.

Celso de Mello88 renomeia o princípio do interesse público citado na lei

9784/99  para  o  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  interesse

privado,  o  qual  seria  a  condição  básica  da  existência  de  qualquer  sociedade.

Baseado  na  existência  deste  princípio,  o  Estado  pode  determinar  atos

unilateralmente, dentro da lei, e dessa forma coagir terceiros a realizar obrigações.

Tais atos administrativos são dotados de autoexecutoriedade desde que previstos

em lei  e quando imbuídos de urgência,  a qual  se não for  prontamente satisfeita

gerará prejuízo ao interesse público.  Conforme Celso de Mello89,  evidentemente,

estes atos podem e devem ser revogados e anulados em caso de erro ou melhor

juízo de acordo com os limites legais pela própria administração que os instituiu.

Ainda assim, se for o caso de anulação ou revogação mas a administração não

concordar, o terceiro pode procurar uma solução judicial de forma preventiva ou a

posteriori,  através de habeas corpus,  mandado de segurança ou ainda medidas

possessórias.  O interesse público  deve ser  o  interesse coletivo  e este  deve ser

almejado pelos  administradores e seus agentes.  Qualquer  extrapolação de seus

86 DI PIETRO, op. cit., p.85-86.
87 CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000,
p.256 apud DI PIETRO, Maria Sylvia.  Direito Administrativo ed 25, São Paulo, Editora Atlas, 2012, p.
87.
88 MELLO, op. cit. p.96-99.
89 Ibid., p. 96-99.



36

poderes  e  competências  são  abusos  e  serão corrigidos pelo  judiciário  mediante

provocação.

Conforme Di Pietro90, o princípio do interesse público está presente desde

a elaboração da lei  até o momento de sua execução, ao nortear o legislador na

elaboração  da  lei  e  direcionar  a  Administração  na  execução.  Este  princípio

estabelece que o bem comum, o interesse público, tem primazia sobre o particular.

Merecem destaque as palavras de Di Pietro91:

Se a lei dá à Administração os poderes de desapropriar, de requisitar,
de intervir, de policiar, de punir, é porque tem em vista atender ao
interesse geral, que não pode ceder diante do interesse individual.
Em  consequência,  se,  ao  usar  de  tais  poderes,  a  autoridade
administrativa objetiva prejudicar um inimigo político, beneficiar um
amigo,  conseguir  vantagens  pessoais  para  si  ou  para  terceiros,
estará  fazendo prevalecer o interesse individual sobre o interesse
público  e,  em  consequência,  estará  se  desviando  da  finalidade
pública prevista na lei. Daí o vício do desvio de poder ou desvio de
finalidade que  torna  o  ato  ilegal.  […]  o  interesse  público  é
irrenunciável pela autoridade administrativa. (grifos no original)

Celso de Mello92 cita ainda alguns princípios que embora não constem da

carta constitucional nem da legislação complementar merecem reparo, um deles, o

princípio do controle judicial dos atos administrativos o qual garantiria a unicidade de

jurisdição, afirmada pela Constituição no artigo 5º, inciso XXXV que determina que

nenhuma disputa sobre direitos está isenta de apreciação judicial, a qual tem poder

de anular atos inválidos, determinar procedimentos para a Administração e impor

punições e reparações se necessárias. Além deste, o autor93 também cita o princípio

da responsabilidade do Estado por atos administrativos, estabelecido no artigo 37º §

6 da Constituição Federal de 1988, o qual vale trazer, in verbis:

a)  a  responsabilidade  do  Estado  aplica-se  indistintamente  a
quaisquer  das  funções  públicas,  não  estando  restrita  a  danos
provenientes de atos administrativos;

b) posto que existe direito de regresso contra o agente responsável
nos casos de dolo ou culpa – e não em outros –,  é porque cabe
responsabilização estatal  também em hipóteses nas quais inexista
dolo ou culpa.[…]

90 DI PIETRO, op. cit., p.65-68.
91 Ibid., p.67-68.
92 MELLO, op. cit. p.120-122.
93 Ibid., p. 121-122.
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c)  dita  responsabilidade  objetiva,  entretanto,  só  está  consagrada
constitucionalmente para atos comissivos do Estado, ou seja para os
comportamentos  positivos  dele.  […]  A  omissão,  rigorosamente
falando,  não é  causa de dano,  […]  salvo  casos excepcionais  […]
quando o Estado, devendo legalmente agir para evitar um dano e,
podendo  fazê-lo,  não  o  fez  ou  não  o  fez  tempestivamente  ou
eficientemente;

d) estes mesmos critérios de responsabilidade concernem também
[…] às pessoas de Direito Privado prestadoras de serviço público.  

Há também alguns princípios não explicitamente discriminados no texto

constitucional nem na lei do processo administrativo, mas que merecem realce, são

eles94:

*o  princípio da presunção da veracidade,  o  qual  permite  que decisões

administrativas  tenham  de  ser  cumpridas  imediatamente  pelo  particular

independente de concordância e inverte o ônus probatório baseado na ideia que a

Administração é coagida pela lei a respeitá-la e se pautar pela verdade.

*o  princípio da especialidade  95  ,  o qual é empregado para descentralizar

os atos administrativos ao delegar para pessoas jurídicas instituídas legalmente e

que fazem parte da Administração indiretamente, uma parcela de atos específicos

que ficam sob sua gerência. Atos esses que são norteados pelo interesse público.

*o princípio da tutela, que segundo  a autora objetiva96:

Para  assegurar  que  as  entidades  da  Administração  Indireta
observem o princípio da especialidade […] a Administração Pública
direta fiscaliza as atividades dos referidos entes, com o objetivo de
garantir a observância de suas finalidades institucionais. Colocam-se
em confronto, de um lado, a independência […] e, de outro lado, a
necessidade de controle.[…] A regra é a autonomia; a exceção é o
controle;  este  não  se  presume;  só  pode  ser  exercido  nos  limites
definidos em lei. (grifos no original)

*o  princípio  da  autotutela,  a  autora97 explica  que  enquanto  controla  a

Administração Indireta, a própria Administração direta exerce esse controle sobre si

mesma  ao  poder  anular  os  atos  administrativos  ilegais,  inoportunos  ou

inconvenientes, independente da existência do controle externo pelo judiciário.

94 DI PIETRO, op. cit., p.69-71.
95 Ibid., p. 70.
96 Ibid., p. 70.
97 Ibid., p. 69-71.
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*o princípio da hierarquia  98  , pelo qual existe uma estrutura hierárquica de

coordenação  e  subordinação  entre  os  diversos  órgãos  administrativos  de  forma

prevista  em  lei  que  disciplina  a  competência  revisional  e  recursal  dos  atos

administrativos, da competência repressora de ilegalidades e uma obediência dos

subordinados.

*o  princípio  da  continuidade  do  serviço  público  99  ,  em  razão  do  qual

resultam outros sub-princípios, quais sejam:

1. a proibição da greve nos serviços públicos[…]

2.  necessidade  de  institutos  como  a  suplência,  a  delegação  e  a
substituição  para  preencher  as  funções  públicas  temporariamente
vagas;

3. a impossibilidade, para quem contrata com a Administração, de
invocar  a  exceptio  non  adimpleti  contractus nos  contratos  que
tenham por objeto a execução de serviço público;

4.  a  faculdade  que  se  reconhece  à  Administração  de  utilizar  os
equipamentos e instalações da empresa que com ela contrata, para
assegurar a continuidade do serviço;

5.  com  o  mesmo  objetivo,  a  possibilidade  de  encampação  da
concessão de serviço público.

Assim,  conforme Di  Pietro100,  intimamente  relacionado com a ideia  do

interesse público, e em prol da não interrupção dos serviços públicos, é concedida a

administração poder para negar direitos de particulares.

No  capítulo  seguinte  examinar-se-á  a  regra  principiológica  da  boa-fé

objetiva e, bem assim, a sua vinculação às relações público-privadas.

98 DI PIETRO, op. cit., p. 69-71.
99 Ibid., p.71-72.
100 Ibid., p.71-72.
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3 A BOA FÉ OBJETIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS

3.1 Boa fé objetiva: aspectos semânticos

Neste  capítulo  será  analisada  especificamente  o  princípio  da  boa  fé

objetiva e sua aplicabilidade no direito civil e no direito administrativo.

A boa fé encontra-se entranhada no direito civil e faz parte das relações

entre os componentes de uma sociedade. Espera-se que em um Estado de Direito,

as relações sociais e comerciais sejam realizadas de forma honesta, de boa-fé. O

contrário,  o  engano,  a  trapaça,  a  má-fé,  geram  danos  a  sociedade  e  são  tão

repulsivos que até o direito penal veio a tipificá-lo para reprimi-lo.

Conforme  Farias  e  Rosenwald101,  o  conceito  da  boa  fé  divide-se  em

objetiva e subjetiva. A boa fé subjetiva seria uma crença, uma ideia, uma concepção

de que o ato estaria revestido de legalidade. Uma das partes envolvidas acredita

que está agindo corretamente, por falta de informação adequada, ou incorreta, ou

por ser induzida a erro pela outra parte. O Código Civil brasileiro, a Lei nº 10.406 de

2002 reconhece essa subjetividade e a importância da boa fé de forma explícita nos

seus artigos 1.201, 1.202, 1.203, 1.214 e 1.219.

artº 1.201 . É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o
obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção
de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente
não admite esta presunção.

Artº 1.202 A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o
momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor
não ignora que possui indevidamente.

Artº 1.203 Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida.

Artº 1.214 O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos
frutos percebidos.

101 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENWALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos, 7ª ed. 2017,
Salvador, Editora Jvspodium, p. 174-179.
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Parágrafo único.  Os frutos pendentes  ao tempo em que cessar  a
boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da
produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos
com antecipação.

Artº  1.219  O  possuidor  de  boa-fé  tem  direito  à  indenização  das
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias,
se  não  lhe  forem  pagas,  a  levantá-las,  quando  o  puder  sem
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor
das benfeitorias necessárias e úteis.

A boa fé objetiva seria uma expectativa, um pré-requisito em que uma das partes 

presume que esteja sendo praticada pela outra parte, se refere a conduta da parte, sendo 

dispensável a apuração da intenção da parte assim como no direito penal nos tipos penais 

referentes. O ato de deslealdade, de induzir a erro, determina a falta de boa fé objetiva. Para a 

doutrina102:

O princípio da boa fé encontra sua justificação no interesse coletivo
de que as pessoas pautem seu agir  na cooperação e na retidão,
garantam  a  promoção  do  valor  constitucional  do  solidarismo,
incentivando o sentimento de justiça social, com repressão a todas
as condutas que importem em desvio aos parâmetros sedimentados
de honestidade e lisura.  Seria,  em última instância, a tradução no
campo jurídico do indispensável cuidado e da estima que devemos
conceder ao nosso semelhante.

A exigência da presença da boa fé nos contratos promove a segurança

jurídica  ao  estabelecer  regras  de  comportamento  e  promover  expectativas  que

devem ser atingidas. Na trilha de Farias e Rosewald103:

Em  outras  palavras,  conforme  os  tribunais  proferem  decisões
indicando  os  comportamentos  esperados  para  as  relações
econômicas, naturalmente o mercado e os particulares tenderão a
adaptar os seus procedimentos, conformando a condução de seus
usos e negócios às expectativas sociais, propiciando estabilidade no
tráfego.

[…]

Para descobrir a boa fé no caso concreto, objetiva-se a situação –
livrando-a  dos  aspectos  subjetivos  –  indagando-se:  qual  seria  a
conduta confiável e leal conforme os padrões culturais incidentes no

102 FARIAS; ROSENWALD, op. cit., p.177.
103 Ibid., p.178-179.
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tempo  e  no  lugar?  Diante  da  resposta,  cumpre  observar  se  os
contratantes observaram ou não o aludido padrão.

Para Moraes Mello104, a diferença entre boa fé subjetiva e boa fé objetiva

é que a primeira estaria relacionada a intenção do agente e seu estado cognitivo

acerca do fato,  enquanto que na segunda procura-se analisar  se o agente  agiu

dentro das normas de conduta esperadas dele, pela norma e pelo senso comum. As

partes devem ao agir, proceder de boa fé.

Conforme o Código Civil Brasileiro de 2002:

Art. 113º: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art.  422º:  os  contratantes  são  obrigados  a  guardar,  assim  na
conclusão  do  contrato,  como  em  sua  execução,  os  princípios  de
probidade e boa-fé.

Conforme Rosenwald e Farias105,  o  Código de Defesa do Consumidor

mudou paradigmas ao inserir a boa fé como um modelo a ser seguido no direito

brasileiro  nas  relações  de  consumo.  A  boa  fé  passou  a  ter  uma  importância

fundamental não só nas relações de resolução imediata mas também nas relações

de longo prazo.

No Código Civil/2002, as partes são consideradas relativamente em pé de

igualdade, mas no Código do Consumidor as partes são consideradas desiguais,

entrando em ação, várias normas para restabelecer uma relação mais igualitária.

Dessa forma acentua-se o dever de informar de quem tem mais recursos materiais,

fortalecendo o hipossuficiente, o cliente, ao inverter o ônus da prova, inclusive de

provar sua boa fé.

Os autores106 citam ainda o enunciado 24 do Conselho de Justiça Federal

para reforçar a importância da boa fé. Nele está assinalado, “em virtude do princípio

da boa fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres anexos

constitui espécie de inadimplemento, independente da culpa”.

104 MORAES MELLO, Cleyson de. Direito civil: contratos, 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Edito-
ra, 2017 p.76-80.
105 FARIAS; ROSENWALD, op. cit., p.180-194.
106 Ibid., p.180-194.
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Para Moraes Mello107,  a  presença da boa fé  no Código de Defesa do

Consumidor, a Lei federal nº 8.078/90 está clara: especialmente nos artigos 4 e 51

do referido diploma legal. Assim dispõe:

Art.  4º  A  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por
objetivo  o  atendimento  das  necessidades  dos  consumidores,  o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como  a  transparência  e  harmonia  das  relações  de  consumo,
atendidos os seguintes princípios:

[…]

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo  e  compatibilização  da  proteção  do  consumidor  com  a
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.
170,  da  Constituição  Federal),  sempre  com  base  na  boa-fé  e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

[…]

Art.  51º.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[…]

V  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que
coloquem  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada,  ou  sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Obrigando as partes a se portarem com boa fé e impedindo as empresas

a abusarem do direito nas relações consumeristas. Em relação ao abuso de direito e

a boa fé, Farias e Rosenwald108, explicam:

No abuso de direito a leitura é diversa. Aqui, alguém aparentemente
atua no exercício de um direito subjetivo. O agente não desrespeita a
estrutura  normativa,  mas  ofende  a  sua  valoração.  Conduz-se  de
forma  contrária  aos  fundamentos  materiais  da  norma,  por
negligenciar  o  elemento  ético  que  preside  a  sua  adequação  ao
ordenamento.  Em  outras  palavras,  no  abuso  do  direito  não  há
desafio  à  legalidade  estrita  de  uma  regra,  porém  à  sua  própria
legitimidade,  posto  vulnerado  o  princípio  que  a  fundamenta  e  lhe
concede  sustentação  sistemática.  O  ilícito  típico  é  uma  conduta

107 MORAES MELLO, op. cit., p.95-96.
108 FARIAS; ROSENWALD, op. cit., p.195-211
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contrária  a  uma regra;  o  abuso  é  um comportamento  contrário  a
princípios.

Dessa forma, o abuso de direito só se caracterizaria quando a motivação

do agente é ilegítima, sendo o objetivo almejado diferente do previsto na elaboração

da norma. O abuso de direito seria então evidenciado pela análise da boa fé objetiva

do ato.

O  abuso  de  direito  poderia  ser  dividido  em  três  subtipos:  o  desleal

exercício de direitos, o desleal não exercício de direitos e a desleal constituição de

direitos.

Em relação ao desleal exercício de direitos os autores109 explicam que se

caracteriza pelo inciviliter agere, o agir de forma não civilizada. Aquele que exercita o

direito age contra a boa fé objetiva ao exercer o direito apenas prejudicando a outra

parte sem contrapartida razoável.    

Em  relação  ao  desleal  não  exercício  de  direitos,  os  autores110 o

subdividem em venire contra factum proprium,  supressio e surrectio.  O primeiro se

refere a um tipo de situação quando uma das partes tenta fazer valer um direito

contraditoriamente  a  sua  própria  postura  anterior  em relação  a  este  dito  direito

tentando  mudar  uma  interpretação  sobre  uma  situação  de  fato  previamente

pacificada. O segundo se refere a um tipo de situação quando uma das partes deixa

de exercer um direito espontaneamente criando uma expectativa na outra parte de

que este não será exercido e depois decide exercê-lo contrariando a boa fé da parte

prejudicada. O terceiro se refere a um tipo de situação quando uma das partes deixa

de exercer o direito, e a outra parte acredita de boa fé que o direito não poderia ser

exercido pois esta última seria a sua legítima detentora em decorrência do tempo

decorrido do status quo mesmo que ao arrepio da norma.

Em relação à desleal constituição de direitos, os autores111 explicam que a

ideia é de que constitui  uma violação a boa fé objetiva quando a parte baseada

numa falsa  premissa tenta  conscientemente  exercer  um direito  que não tem (tu

quoque).

109 FARIAS; ROSENWALD, op. cit., p.195-211.
110 Ibid., p.195-211.
111 Ibid., p.195-211.
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Um exemplo prático seria um cidadão que possuidor de uma carteira de

habilitação  falsificada  a  apresentasse  como  legítima  e  tentasse  pressionar  um

funcionário público a renová-la alegando que teria esse direito.

Para  Moraes Mello112,  o  abuso de direito  e  o princípio  da  boa fé  são

intimamente relacionados, ao determinar a presença da ética na aplicação do direito.

Em relação aos tipos de abuso do direito Moraes Mello113 declara, em

relação ao  venire contra factum proprium, que este se fundamenta na confiança

entre  as  partes  em  não  ter  suas  expectativas  frustradas  para  proibir  tal

comportamento  e é assegurado pela  tutela  jurídica.  Em relação ao  tu  quoque  o

fundamento reside no equilíbrio  das partes.  Uma parte não pode exigir  da outra

aquilo que ela mesma descumpriu.

Em relação a surrectio e supressio114,  

A surrectio […] representa a criação de um direito em virtude de sua
prática reiterada e aceita pelo outro contratante, ainda que haja sido
convencionada em sentido contrário. […]

A supressio […], ao contrário, é a extinção de um direito em razão da
constante ausência de seu exercício.

Ainda  cabe  ressaltar  que  segundo  Farias  e  Rosenwald  115,  a  boa  fé

objetiva foi também inserida no normativo processual brasileiro com o advento do

Código de Processo Civil implementado pela Lei nº 13.105/15 o qual estipulou:

Art.  5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que  se  obtenha,  em  tempo  razoável,  decisão  de  mérito  justa  e
efetiva.

Na trilha da normativa supra citada, cabe ao Poder Judiciário apreciar a

boa fé das partes no âmbito do processo para alcançar uma decisão justa e efetiva,

equilibrando  e  ponderando  a  produção  de  provas,  considerando  o  suposto

desequilíbrio entre as partes.

E no âmbito administrativo, como se dá a dinâmica do princípio da boa-fé

objetiva? É o que se buscará demonstrar no tópico seguinte.
112 MORAES MELLO, op. cit., p.96-97.
113 Ibid., p.80-84.
114 Ibid., p.84.
115 FARIAS; ROSENWALD, op. cit., p.220-221.
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3.2 A boa fé objetiva no direito administrativo

A boa fé  objetiva  também deve ser  um dos princípios norteadores do

relacionamento  entre  a  Administração  e  seus  administrados,  e,  bem  assim,  no

momento em que pratica seus atos.

No  âmbito  doutrinário  há  pelo  menos  duas  correntes  de  pensamento.

Nesse sentido, na linha de preleção de Celso Antônio Bandeira de Mello116, tem-se o

entendimento de que a Administração Pública é o centro do direito administrativo em

torno  do  qual  os  administrados  gravitam.  Assim  com  base  no  princípio  da

supremacia  do  interesse  público,  (a  Administração  só  age  motivada  pela

necessidade do bem-estar social),  no princípio da legalidade (a Administração só

pode  agir  dentro  dos  parâmetros  normativos  previamente  estabelecidos),  no

princípio da moralidade (o qual  abarcaria a boa fé e a lealdade e o princípio da

impessoalidade),  o  Poder  Público  deve se  guiar  sempre de forma ética  e  justa,

independente de quem for. De tal modo que estariam justificadas, por exemplo: a

inversão  do  ônus  da  prova  ou  a  dispensa  de  licitação  em  casos  específicos

admitidos conforme interpretação da própria administração, ou ainda as eventuais

obrigações  impostas  ao  particular  que  possuem  autoexecutoriedade  e  cujos

recursos  são  analisados  primeiramente  pela  própria  autoridade  que  gerou  a

obrigação.

Oportuno destacar também, conforme lições de Carvalho117, que os atos

administrativos têm presunção de veracidade por causa da fé pública, que é seu

atributo, implicando na admissão de sua legitimidade e, por conseguinte, impondo a

inversão do ônus da prova ao particular. De tal maneira que em caso, por exemplo,

de desapropriação, multa de trânsito ou cobrança feita pela receita federal, cabe ao

administrado trazer a prova do alegado.  

Já  a  segunda  corrente,  mais  influenciada  pelos  direitos  anglo-saxão,

alemão e italiano, capitaneada por Maria Sylvia de Pietro, defende o entendimento

de que a boa-fé deve existir nos atos administrativos, e que ambas as partes tem

direito  a  presunção  de  boa-fé.  Para  esta  corrente  o  poder  discricionário  tem
116 MELLO, op. cit. p. 37-126.
117 CARVALHO, op. cit., p.262-263.
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limitações que devem ser respeitadas, sob pena de judicialização da questão. Tal

linha de pensamento traz o direito administrativo mais próximo do direito civil.

Para  Di  Pietro118,  o  princípio  da  boa-fé  já  influenciava  o  direito

administrativo antes mesmo de ser normatizado, conforme os artigos 2º e 4º da Lei

nº  9.784/99.  Segundo a  administrativista,  a  despeito  de  anteriormente  não estar

expressamente previsto tal princípio, o mesmo poderia ser extraído dos princípios da

moralidade  administrativa  e  da  probidade  administrativa,  -  ambos  plasmados  na

Carta Magna de 1988, art. 37 e na Lei federal nº 8.429/92 artigo 11.

 Nessa senda, pontua a autora Di Pietro119:

O princípio da boa fé abrange um aspecto objetivo, que diz respeito
a conduta leal, honesta, e um aspecto subjetivo, que diz respeito à
crença do sujeito  de que está  agindo corretamente.  Se a  pessoa
sabe que a atuação é ilegal, ela está agindo de má-fé.[…] Pode-se
dizer  que  o  princípio  da  boa  fé  deve  estar  presente  do  lado  da
Administração e do lado do administrado.  Ambos devem agir  com
lealdade, com correção. (grifos no original)

Para Di Pietro120 a boa fé encontra-se inter-relacionada com os princípios

da  segurança  jurídica  e  da  proteção  à  confiança.  O  primeiro  garantiria  que  a

administração não poderia retroagir  para mudar decisões em caso de mudanças

posteriores de interpretação, fazendo uma espécie de coisa julgada administrativa.

O segundo preserva a crença e esperança do administrado em que os  atos da

Administração estejam dentro da legalidade e portanto válidos.

Nos  últimos  anos  essa  segunda  corrente  proporcionou  mudanças  de

paradigmas  nas  relações  entre  a  Administração  e  os  administrados  nos  mais

diversos setores. Nesse sentido, é possível apontar como mudanças, por exemplo: 

  -  Obras  motivadas,  legais  e  que  observem  todos  os  princípios  da

administração, ainda assim devem se submeter a obtenção de um RIMA (Relatório

de Impacto do Meio Ambiente) favorável ao ato. O meio ambiente também deve ser

levado em conta por coerção social, que “forçou” a administração a levar isso em

conta.

-  Multas  de  trânsito,  hoje  em  dia,  ao  serem  recorridas  sofrem  efeito

suspensivo, ou seja, não acarretam consequências para o administrado enquanto

estiverem “sub judice”, sendo recorridas junto à Administração.
118 DI PIETRO, op. cit., p.86-91.
119 Ibid., p.88.
120 Ibid, p.86-91.
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- Pontos na CNH que acarretavam imediata suspensão da mesma, só tem

efeito após trânsito em julgado do processo.

-  Multas  de  radar  automático  sofreram  inúmeras  restrições  na  sua

aplicação quando o cidadão não toma conhecimento no ato, precisando não só da

autenticação de um funcionário mas de um registro fotográfico para comprovação do

ato administrativo.

- Ao prestar informações para a Administração, órgãos públicos devem

acreditar  na  boa  fé  dos  cidadãos  e  aceitar  declarações  de  próprio  punho  do

administrado acerca de residência, pobreza ou etnia por exemplo.

- Legislações propostas pelos administrados, de iniciativa popular, mudam

decisões da Administração e normas legais previamente estabelecidas.

Existem exemplos onde a Administração adequou seus procedimentos a

favor  dos cidadãos mediante  a  judicialização de suas decisões.  Dessa forma,  a

apreciação  judicial  dos  atos  administrativos  vêm  promovendo  uma  espécie  de

reequilíbrio entre as partes.



48

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  trabalho  pretendeu  apurar  se  o  princípio  da  boa-fé  objetiva  seria

aplicado no âmbito do direito administrativo.

A pesquisa de revisão bibliográfica e de análise de legislação constatou

que o princípio da boa-fé objetiva está inserido na sistemática do direito público.

 Entretanto,  seu escopo semântico é diferente daquele do direito  civil,

uma vez que no caso da Administração Pública, a boa-fé está objetivamente firmada

na legislação, onde todos os atos do poder público devem buscar seu fundamento

de validade.

Analisando a relação entre uma grande empresa e um cliente de acordo

com o Código Civil e o Código do Consumidor, observa-se que o desequilíbrio entre

as  partes  promoveu  uma  legislação  que  favorece  o  hipossuficiente,  no  caso  o

consumidor, e inverte o ônus da prova para este último. Dessa forma enfatizando a

boa-fé deste último.

Por analogia, a Administração se assemelha muito mais a uma grande

empresa  e  o  administrado  a  um  cliente  mas  mesmo  assim,  a  legislação  é

desfavorável ao hipossuficiente sendo a inversão do ônus da prova concedida ao

mais “forte”.

Desta forma, a boa fé é inteiramente depositada no lado da Administração

e  cabe  ao  administrado  tentar  provar  seu  direito,  via  de  regra.  A presunção  de

inocência do direito penal, onde cabe ao Estado provar a culpabilidade e onde a boa

fé  subjetiva  pode  isentar  um  réu,  também  não  existe  no  direito  administrativo

tradicional.

Se a Administração afirmar que o administrado incorreu em erro, cabe ao

administrado provar que não errou, e se não conseguir provar, responde pelo erro.

A Constituição Federal de 1988, ao afirmar que nenhuma causa poderia

deixar  de  ser  apreciada  pelo  Judiciário,  restringiu  o  poder  discricionário  da

Administração, e assim também modificou a relação de desequilíbrio flagrante entre

a Administração e os administrados, reformando decisões arbitrárias e modificando

entendimentos através de jurisprudências.
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Dessa forma,  lentamente,  as  decisões da Administração ao longo dos

anos  parecem  ser  emitidas  de  forma  a  evitar  a  judicialização  dos  atos

administrativos,  adaptando-se  a  decisões  emitidas  pelo  judiciário  a  casos

semelhantes.  Um exemplo  seriam os  editais  de  concurso  público  que  foram se

modificando  ao  longo  do  tempo,  incluindo  cláusulas  que  atendem  melhor  a

questionamentos judiciais prévios em processos similares.

Nos dois julgados a seguir, o judiciário interviu em editais de concurso

público oriundos do poder executivo, modificando o entendimento da administração

sobre o assunto e seus efeitos sobre os administrados:

0092202-03.2014.8.19.0001121 -  APELAÇÃO  -  1ª  Ementa  Des(a).
PATRÍCIA  RIBEIRO  SERRA VIEIRA -  Julgamento:  04/07/2018  -
DÉCIMA  CÂMARA  CÍVEL  APELAÇÃO  CÍVEL.  Mandado  de
segurança. Concurso público para provimento de cargo de oficial de
cartório policial de 6ª classe - 2013. Polícia Civil. Candidato aprovado
na  1ª  etapa  do  certame  (prova  de  conhecimentos),  porém,  não
convocado  para  a  seguinte  (prova  de  capacidade  física).  Regra
editalícia  que  previu  a  convocação  para  a  2ª  etapa  de  todos  os
candidatos  classificados  até  a  1.500ª  posição.  Impetrante
classificado em 1.423ª.  Eliminação do candidato,  ante a aplicação
pela autoridade coatora da reserva de vagas aos cotistas na listagem
de  classificação.  Descabimento.  Omissão  no  edital  do  concurso
quanto  à  tal  restrição.  Sistema de  cotas  que deverá  ser  aplicado
apenas  na  nomeação  dos  candidatos  aprovados.  Inteligência  do
artigo 3º, §1º, da Lei estadual nº 6.067/2011. Impetrante que possui
direito líquido e certo. Concessão da ordem que se impõe para que
possa prosseguir no certame. Parecer da Procuradoria de Justiça em
consonância. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Íntegra do
Acórdão - Data de Julgamento: 04/07/2018

0085078-61.2017.8.19.0001122 -  APELAÇÃO  -  1ª  Ementa  Des(a).
CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA - Julgamento: 03/07/2018
-  VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Mandado de segurança.
Apelação Cível.  Constitucional  e Administrativo.  Concurso Público.
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Candidato eliminado do
certame na última etapa, em virtude de não estar dentro do limite
etário previsto no edital à época do término do período de inscrição.
Impetrante que pretende suspender os efeitos da sua eliminação do
concurso  público  em  questão,  e,  por  conseguinte,  garantir  sua
participação na respectiva turma do Curso de Formação de Oficiais
da PMERJ. Critério de limite de idade fixado em edital. Na esteira do

121 BRASIL. TJRJ. Apelação nº 0092202-03.2014.8.19.0001. Relator Des(a) Patícia Ribeiro Serra Viei-
ra. Rio de Janeiro, 04.07.2018. Disponível em http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/elimina-
cao-etapas-concurso.pdf?=v02. Acesso em 06.07.2019.
122 BRASIL. TJRJ. Apelação nº 0085078-61.2017.8.19.0001. Relator Des(a) Carlos Eduardo Moreira
da Silva. Rio de Janeiro, 03.07.2018. Disponível em http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/eli-
minacao-etapas-concurso.pdf?=v02. Acesso em 06.07.2019.
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Enunciado da Súmula 683 do STF, a limitação etária só se legitima
quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo
a ser preenchido. No caso em exame, constata-se que o candidato já
ocupa o cargo de 2º Sargento da PMERJ e possui mais de 18 anos
de  contribuição  previdenciária.  Outrossim,  após  ultrapassadas  as
etapas  de  prova  teórica,  exames  físicos,  exames  psicológicos-
psicotécnicos e exames médicos, o Impetrante chegou à etapa de
pesquisa  social  e  documental  como  1º  colocado  geral.  Recurso
provido. Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/07/2018

Dessa  forma,  ao  forçar  a  administração  a  reconhecer  seu  erro,  o

judiciário mostra o caminho a ser seguido pela administração.

Acredita-se que com o passar do tempo, e a ingerência do Judiciário, o

princípio  da  boa-fé  objetiva  será  cada  vez  mais  efetivo  no  direito  administrativo

brasileiro. A rigor, isso propiciará que a Administração Pública comece a pautar suas

ações  nos  princípios  a  ela  inerentes  e,  bem  assim,  prestar  contas  aos  órgãos

públicos e à sociedade.

Assim, o abuso do direito, quando houver, será mais facilmente reprimido.

A fé pública dos agentes da Administração não acabará, mas será mais restrita, a

supremacia do interesse público não acabará,  mas terá que ser  documentada e

provada a exaustão.

Independente do motivo, acredita-se que a Administração, que é pródiga

em elaborar manuais de conduta mas sem abrir mão de suas prerrogativas, deveria

receber um código elaborado pelo legislativo que reconhecesse a hipossuficiência

do cidadão, impondo-a não só a provar sua boa fé, por meio de estudos tornados

públicos justificando suas decisões, mas que também fosse possível observar outros

aspectos, como os impactos econômicos e sociais a serem provocados por essas

decisões.
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