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RESUMO 

 
O presente trabalho procura estudar os limites que cerceiam a atividade regulamentária da 
Administração Pública enquanto poder a ela atribuído para a melhor aplicação das leis. 
Inicialmente, foram tecidas considerações acerca da abrangência do conceito de 
Administração Pública. Posteriormente, abordou-se importante tema relativo aos princípios 
destinados à Administração. Estudou-se, ainda, o conceito de regulamento, seus fundamentos 
e suas finalidades. Por fim, foram feitas algumas conclusões sobre as limitações ao poder 
regulamentar da Administração, sintetizando-o em classificações diversas, bem como 
ressaltando a importância dos princípios administrativos e estabelecendo os devidos liames 
entre o controle dos regulamentos e sua relação com os três poderes estatais. 
 
Palavras-chave: Administração Pública. Poderes. Princípios. Regulamentos. Limitações. 
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ABSTRACT  
 
The present study intends to know the limits to the Public Administration’s regulation power 
activity, known that this power is delegated for a better application of the law. Initially, it was 
constructed some considerations of the wideness of Public Administration’s concept. After, it 
was showed the importance of Administration’s principles. Then, it was studied a possible 
regulation power concept, its foundations and its goals. Finally, some conclusions were made 
about the Public Administration’s regulation power limits, sintetizing them in different 
classifications, considering the importance of the principles for that subject, and establishing 
the relations between the regulation power and the state’s control function. 

Key-words: Public Administration. Powers. Principles. Regulations. Limits.
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INTRODUÇÃO  

A Administração Pública possui diversas formas de atuação para a consecução 

dos fins a que se propõe. A partir do surgimento do Estado legalista, com a necessária 

submissão do poder político aos ditames da lei, entendida como manifestação maior da 

vontade popular de uma nação, ocorreu a vinculação dos atos dos administradores públicos 

aos contornos traçados pelo texto legal. Por essa razão, afirmou-se que para o Estado só é 

permitido adotar conduta que esteja prevista em lei, enquanto para o particular o processo de 

raciocínio é inverso, tudo que não está proibido está permitido. 

Entretanto, constatou-se que a lei emanada diretamente do Poder Legislativo era, 

em si mesma, insuficiente para fazer atuar o direito. No mais das vezes, eram necessários 

regulamentos para auxiliar a aplicação da lei, estabelecer o modo de agir dos órgãos 

administrativos e definir a organização da Administração Pública, para melhor alcançar a 

concretização do interesse público. Visto como instituto destinado a auxiliar a aplicação da 

lei, o regulamento, por óbvio, não pode ultrapassar o disposto nesta, sendo, portanto, 

dependente, inferior e subordinado a ela. Porém, como constitui instrumento normativo que 

vincula os órgãos administrativos, é instituto detentor de grande carga de poder político que, 

muitas vezes, se afasta das limitações constitucional e legalmente impostas. 

Na atualidade, observam-se grandes abusos por parte dos responsáveis pela 

elaboração dos regulamentos, invadindo a esfera legal e estabelecendo disposições que 

exorbitam a competência atribuída aos aludidos institutos, gerando, assim, ofensa ao direito 

dos administrados e afronta à ordem constitucional vigente. Portanto, o referido estudo 

pretende sistematizar os limites ao exercício do poder regulamentar conferido aos 

administradores públicos, realçando as conseqüências das condutas que ultrapassam os 

referidos limites, e atentar para a importância de se fiscalizar a produção dos regulamentos, 

visando à proteção do interesse público. 

Iniciar-se-á expondo primeiramente traços gerais sobre o que deve ser entendido 

por Administração Pública, pois tal ultrapassa a noção dos Poderes estatais, uma vez que 

ambos desenvolvem atividade administrativa. Posteriormente, passaremos a abordar os 

princípios administrativos, focando-nos mais especificamente no princípio da legalidade e da 

moralidade. Os princípios constituem institutos de grande importância para qualquer estudo, 

de qualquer área do Direito. Em seguida, teceremos considerações acerca dos regulamentos, 

estabelecendo conceitos, espécies e finalidades. Por fim, concluiremos falando sobre os 

limites ao poder regulamentar propriamente ditos, fazendo referência ao papel dos princípios 
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neste tocante, bem como apontando para a competência dos poderes Legislativo e Judiciário 

quanto ao controle a ser exercido sobre os regulamentos em geral. 
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1. CAPÍTULO 1 – A ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE ADMINI STRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

1.1 – Breve Contextualização Histórica 

 

Para se compreender a noção do que hoje figura como Administração Pública, é 

preciso contextualizar a origem e a evolução do Direito Administrativo, ramo autônomo do 

Direito que possui metodologia de estudo própria, ainda que bastante ligado ao Direito 

Constitucional. 

Desde as mais primitivas civilizações, tornou-se necessária a organização do 

poder político e gestão dos interesses dos grupos sociais. Nasciam aí as bases da 

Administração Pública. Entretanto, há de ser dito que o conceito de Direito Administrativo, 

bem como o de Administração Pública, em sua forma, se encontrava com feições bastante 

diversas dos moldes atualmente existentes. 

Na antiguidade, o controle da organização social era principalmente baseado no 

poder teológico ou divino, exercido pelos representantes de Deus na Terra. Com a evolução 

dos povos, sobretudo com o surgimento das repúblicas helênicas, houve grande avanço da 

democracia e da forma de organizar o poder estatal. Desde aquela época já se podia observar a 

divisão de tarefas inerentes ao Estado, exercidas por seus servidores, conforme informa 

Diógenes Gasparini1: 

 

As cidades eram dotadas de serviços administrativos e, conseqüentemente, direitos e 
deveres decorrentes da respectiva fruição por parte dos administrados eram 
previstos. Em Esparta existiam servidores encarregados de orientar a formação dos 
jovens e de dirigir cultos religiosos voltados a um e a outro sexo de seus habitantes. 
Em Atenas sobressaía a legislação concernente à fiscalização dos dinheiros públicos, 
que, segundo alguns, teria sido a origem dos atuais Tribunais de Contas. 

 

Posteriormente, já no período da Idade Média, também conhecida como Idade das 

Trevas, não houve cenário político favorável ao desenvolvimento do Direito Administrativo, 

uma vez que reinava o poder absoluto dos senhores feudais. A estrutura feudal informava um 

poder político concentrado nas mãos do monarca, que submetia seus súditos aos seus 

caprichos, oferecendo em contrapartida, basicamente, o usufruto das terras feudais e a 

proteção real contra invasões externas, ou seja, a defesa do feudo. 

                                                 
1 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo . 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 38. 
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Como conseqüência da total dependência da figura do governante real, aos súditos 

cabia a obediência aos preceitos traçados pelo rei. Configurou-se o chamado Estado de 

Polícia. Dessa forma, era o rei livre para governar e impor regras de sua ilimitada 

administração. Portanto, ele estava livre para governar conforme seu alvedrio, sem que os 

governados em nada pudessem se opor, como se infere do escólio de Hely Lopes Meirelles2: 

 

Até então, o absolutismo reinante e o enfeixamento de todos os poderes 
governamentais nas mãos do Soberano não permitiam o desenvolvimento de 
quaisquer teorias que visassem a reconhecer direitos aos súditos, em oposição às 
ordens do Príncipe. Dominava a vontade onipotente do Monarca, cristalizada na 
máxima romana “quod principi placuit legis habet vigorem”, e subsequentemente na 
expressão egocentrista de Luís XIV: “L’État c’est moi. 

 

O abuso da monarquia perduraria por anos a fio, até que, em 1789, com a 

Revolução Francesa, houve uma reviravolta no curso da História que viria a modificar 

profundamente o Direito Administrativo. Agregada ao movimento iluminista, a referida 

Revolução trouxe mudanças nas mais diversas esferas: social, política, econômica e jurídica. 

Com o advento de novas idéias filosóficas, sobretudo a teoria da tripartição dos 

Poderes de Montesquieu, houve um intenso processo de constitucionalização dos Estados 

Nacionais, acarretando a submissão de todos, inclusive governantes, aos ditames legais. 

Surgia, por conseguinte, o Estado de Direito, que teve com primado maior o princípio da 

legalidade, conforme informa Maria Sylvia Zanella Di Pietro3: 

 

Mas a formação do Direito Administrativo, como ramo autônomo, teve início, 
juntamente com o direito constitucional e outros ramos do direito público, a partir do 
momento em que começou a desenvolver-se – já na fase do Estado Moderno – o 
conceito de Estado de Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade (em 
decorrência do qual até mesmo os governantes se submetem à lei, em especial à lei 
fundamental que é a Constituição) e sobre o princípio da separação dos poderes, 
que tem por objetivo assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas nas 
relações entre particulares, mas também entre estes e o Estado. 

 

O período pós-Revolução Francesa foi, certamente, o grande divisor de águas que 

marca o início de forte construção do Direito Administrativo. Neste período histórico, houve 

um notável desenvolvimento das doutrinas jurídicas defensoras dos direitos fundamentais e 

das garantias do indivíduo perante o Estado, uma vez que “Antes da afirmação do Estado de 

Direito, a atividade administrativa do Estado era pouco permeável ao direito e ao controle 

                                                 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 32 ed. São Paulo. Malheiros, 2006, p. 51. 
3 PIETRO. Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo . 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2. 
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jurisdicional. Os atos do governante não comportavam controle, sob o postulado de que o rei 

não podia errar ou que o conteúdo do Direito se identificava com a vontade do príncipe”4. 

Em decorrência do momento conturbado de seu nascedouro, permeado de 

revoluções e da luta contra as antigas instituições, este ramo do Direito foi rotulado como 

instrumento em prol do Estado, dotado de autoridade e instituído de prerrogativas destinadas 

ao Poder Público. É o que informa Celso Antônio Bandeira de Mello5: 

 

Compreende-se, então, à vista das razões enunciadas, que houvesse irrompido a 
impressão de que o Direito Administrativo seria um direito armado ao propósito de 
investir o Estado, os detentores do Poder, na posse de um instrumental jurídico 
suficientemente poderoso para subjugar os administrados. 

 

Apesar do contexto histórico em que se desenvolveu o Direito Administrativo, 

passou-se a entendê-lo de maneira diversa. Com o decorrer dos tempos, percebeu-se que não 

cabia ao Estado simplesmente não intervir na esfera de liberdade de cada um dos indivíduos. 

Tanto a economia, quanto as instituições sociais se viram profundamente carentes da atuação 

estatal. Deveria o Estado, portanto, se utilizar de suas prerrogativas para atuar em auxílio de 

seus súditos, tudo no intuito de garantir o bem-estar social.  

Abandonar-se-ia, portanto, a ideologia de total indiferença estatal, impossibilitado 

que estava de efetuar ingerências nas esferas individuais dos cidadãos em decorrência dos 

ditames legais aos quais estava obrigado. 

Elucidando e reforçando o entendimento de que o Estado passou a possuir o 

poder-dever de agir em benefício da coletividade, informa José Cretella Júnior6 que o poder-

dever da Administração é aquele em que “A autoridade administrativa é obrigada a tomar 

toda e qualquer providência em prol do interesse público.”. 

Corroborando tal entendimento, afirma Celso Antônio Bandeira de Mello7: 

 

Veja-se que esta abordagem contende a idéia de que o “poder” seja o núcleo 
aglutinante do Direito Administrativo; rejeita a adoção de uma perspectiva 
autoritária, que assenta a base deste ramo jurídico sobre uma força oriunda do alto e 
imposta aos administrados, como que, hierarquicamente. De revés, propõe uma 
visão supeditada na convicção de que o Direito Administrativo e seus institutos 
organizam-se em torno do dever de servir à coletividade, do encargo de atender as 
necessidades gerais, sendo elas e só elas as justificativas para o exercício da 
autoridade. 

 
                                                 
4 FILHO. Marçal Justen. Curso de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 10. 
5 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 
37. 
6 JÚNIOR, José Cretella. Curso de direito administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003. p. 5. 
7 Op. cit., p. 38. 
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Destarte, nascia o Estado Democrático de Direito, promotor da justiça social8, 

conhecido também como Welfare State, ou Estado do Bem-Estar, em que o Estado tem o 

dever de agir em busca da concretização do interesse público e dos anseios sociais. Nas 

palavras de Hely Lopes Meirelles: “Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para 

o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que apresente o ensejo de exercitá-lo 

em benefício da comunidade.”9 

Por tudo que foi dito, conclui-se que a Administração Pública, regida que é pelo 

Direito Administrativo, nunca deve, nem mesmo pode, perder de vista o interesse público, 

finalidade e fundamento maior de toda a estrutura do estudo do Direito Administrativo. 

 

1.2 – O princípio da tripartição das funções estatais e as funções administrativas típicas 

e atípicas 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 2°, consagra no Brasil o chamado 

princípio da tripartição dos poderes, fruto de construção doutrinária decorrente dos 

fundamentos do Estado de Direito, tendo o referido princípio ampla aplicabilidade e 

influência nas Constituições de diversos países, como ensina José Afonso da Silva10: 

 

Teve objetivação positiva nas Constituições das ex-colônias inglesas da América, 
concretizando em definitivo na Constituição dos Estados Unidos de 17.9.1787. 
Tornou-se, com a Revolução Francesa, um dogma constitucional, a ponto de o art. 
16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 declarar que não 
teria constituição a sociedade que não assegurasse a separação dos poderes, tal a 
compreensão de que ela constituiu técnica de extrema relevância para garantia dos 
Direitos do Homem, como ainda o é. 

 

Embora haja grande reiteração doutrinária no sentido de conceber a idealização e 

criação do referido princípio como sendo de autoria do Barão de Montesquieu, filósofo 

francês, há autores que afirmam que “o princípio da separação dos poderes já se encontra 

sugerido em Aristóteles, John Locke e Rousseau, que também conceberam uma doutrina de 

separação dos poderes, que afinal, em termos diversos, veio a ser divulgada por 

Montesquieu”11. 

                                                 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.120. 
9 Op. cit., p. 105. 
10 Op. cit., p. 109. 
11 JOSE AFONSO DA SILVA, op. cit., p. 109. 
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De fato, é a Montesquieu que se atribui a construção da teoria que explica o 

equilíbrio necessário entre os poderes, em sua obra "De l'esprit de lois", ou, em português, de 

nome "Do espírito das leis". De alcance expressivo, sendo adotada pelas Cartas Políticas de 

diversos países, a referida teoria defende não a tripartição dos poderes, como alegam alguns, 

mas, sim, o equilíbrio entre eles. Percebeu o filósofo francês que, para o bom 

desenvolvimento das funções estatais, necessário se fazia o equilíbrio entre as mesmas, de 

modo que “o poder detenha o poder”.12 Arremata ainda o filósofo13:“Tudo estaria perdido se o 

mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 

três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou 

as divergências dos indivíduos”. 

Resta claro, portanto, que as funções a que Montesquieu fazia menção seriam a 

função Legislativa, Executiva e Judiciária, vulgar e amplamente divulgadas como Poder 

Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Vozes insurgem contra esta última 

denominação, uma vez que, com razão, afirmam que o poder estatal é uno14. De qualquer 

forma, o fato é que o direito positivo tem nomeado as referidas funções de poderes, como 

aconteceu com a Constituição Federal de 1988. Ressalte-se aqui que, não obstante a 

nomenclatura, o princípio da separação do poder encontra-se nela contido e “é de tamanha 

importância que possui o status de cláusula pétrea, imune, portanto, a emendas, reformas ou 

revisões que tentem aboli-lo da Lei Fundamental.”15 

Há ainda autores que entendem imprópria a nomenclatura não somente pelos 

motivos acima expostos, mas somam ainda o argumento de que a noção tripartite do poder 

está ultrapassada também pelo fato de que existem, atualmente, não só três poderes. Não 

obstante a qualificação tradicional e formal dos três poderes (Judiciário, Legislativo e 

Executivo), existem ainda outros que, por possuírem envergadura constitucional de igual 

independência e relevância, deveriam ser qualificados como tal, conforme ensina Marçal 

Justen Filho16: 

 

No Brasil é evidente a existência de cinco Poderes, na medida em que nem o 
Ministério Público nem o Tribunal de Contas podem ser reputados como integrados 
em um dos outros três Poderes. É correto afirmar que existem, no Brasil, cinco 
Poderes, porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas recebem, por parte da 

                                                 
12 Apud CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, op. cit, p. 29. 
13 Apud. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 3 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008. p. 155. 
14 Encontramos aqui renomados autores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles e Sylvia 
Zanella Di Pietro. 
15 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 156. 
16 Op. cit., p. 27. 
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Constituição Federal, um tratamento que lhes assegura autonomia estrutural e 
identidade funcional. 

 

Independente da aceitação do entendimento, deveras inovador, do referido autor, 

cumpre trazer à baila outra questão doutrinária, essa mais pacificada, ligada à teoria da 

tripartição das funções do poder, ou como preferem outros, a teoria da tripartição do poder. 

Referida questão abrange a necessária adequação do princípio, ora em análise, à realidade 

cotidiana brasileira. 

A doutrina é uníssona quanto à necessidade do amoldamento da referida teoria à 

realidade atual. De fato, é impossível pensar na independência total dos poderes, isso porque, 

para que haja um equilíbrio entre eles, como sustentou Montesquieu, necessária a eventual 

intervenção de um no outro, a título de controle. Impossível se pensar que um poder limite-se 

a si mesmo de maneira satisfatória, pois como afirmava o iluminista francês: “todo homem 

que tem poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra limites. [...] Para que não se 

possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder.”17 

Portanto, somente com a ingerência de um poder no outro, com vistas a viabilizar 

o controle de ambos, alcançar-se-á o necessário equilíbrio. Forçoso concluir, portanto, que 

não só existe, como também é necessária, a interferência de um poder no outro. Tal 

necessidade encontra-se descrita na teoria dos freios e contrapesos, ou checks and balances, 

presente entre os ingleses e norte-americanos que, interpretando corretamente a obra de 

Montesquieu, pensaram não da divisão dos poderes, mas sim na referida teoria, conforme 

explica Hely Lopes Meirelles18: 

 

Aliás, já se observou que Montesquieu nunca empregou em sua obra política as 
expressões “separação de poderes”ou “divisão de poderes”, referindo-se unicamente 
à necessidade do “equilíbrio entre os Poderes”, do que resultou entre os ingleses e 
norte-americanos o sistema do checks and balances, que é o nosso método de freios 
e contra pesos, em que um Poder limita o outro, como sugerira o próprio autor no 
original: le pouvoir arrête le pouvoir. 

 

Em verdade, tal constatação mais condiz tanto com a idéia do filósofo francês, 

como também com a realidade fática, uma vez que não deve haver uma separação dos 

                                                 
17 No original: “toute homme qui a du pouvoir est porte à em abuser; il vá jusqu’à ce qu’il trouve dês limites. [...] 
Pour qu’on ne puísse abuser du pouvoir il faut que, par la disposition dês choses, lê pouvoir arrête le pouvoir” 
(L’Esprit des Lois, Ganier Frére, Libraires-Éditeurs, Paris, 1869 apud CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 
MELLO, op. cit., p. 29. 
18 Op. cit., p. 61. 
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poderes, mas sim, uma independência e harmonia entre eles19, no sentido de que “se de um 

lado, possuem sua própria estrutura, não se subordinando a qualquer outro, devem objetivar, 

ainda, os fins colimados pela Constituição”20. Na prática da estrutura constitucional brasileira, 

temos que ao Legislativo impõe-se, precipuamente, editar leis em sentido amplo, enquanto 

que ao Poder Judiciário cumpre o papel de solucionar conflitos e aplicar a lei. Por fim, ao 

Executivo atribui-se a função de realizar os fins estatais para satisfação dos anseios da 

coletividade. 

Tal divisão remonta a noção clássica defendida pelo Barão de Montesquieu, 

conforme informa Pedro Vieira Mota21: 

 

Montesquieu constata que existem no Estado Três Poderes: o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Sua doutrina é pois tripartida. O Legislativo “faz as leis 
para algum tempo ou para sempre, e corrige ou ab-roga as que estão feitas”. O 
Judiciário “pune os crimes ou julga as demandas dos particulares”. E o Executivo, 
sendo o restante poder, exerce as demais funções do Estado; exerce a administração 
geral do Estado, constituindo-se por isso no executor das leis em geral. 

 

Modernamente, os autores defendem que a nomenclatura correta para definir as 

atribuições confiadas a cada um dos segmentos estatais não deve ser mais ser considerada 

como os “poderes estatais”, mas sim, as funções do Estado. Trazendo as principais 

competências a cargo das funções estatais, e corroborado o entendimento acima exposto, 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro22 ensina que: 

 

Embora o poder estatal seja uno, indivisível e indelegável, ele desdobra-se em três 
funções: a legislativa, a executiva e a jurisdicional. A primeira estabelece regras 
gerais e abstratas, denominadas leis; as duas outras aplicam as leis ao caso concreto: 
a função jurisdicional, mediante solução de conflitos de interesses e aplicação 
coativa da lei, quando as partes não o façam espontaneamente; a função executiva, 
mediante atos concretos voltados para a realização dos fins estatais, de satisfação das 
necessidades coletivas. 

 

De fato, tal nomenclatura é muito mais adequada à realidade fática do Brasil. Isso 

porque, observa-se que, atualmente o que se tem é a preponderância de funções atribuídas a 

certos poderes, ou seja, ao Legislativo cabe, precipuamente, a edição de leis, enquanto que ao 

                                                 
19 É como prescreve o dispositivo constitucional contido na Carta Magna Brasileira de 1988: “Art. 2° - São 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
20 FILHO, José Dos Santos Carvalho. 17 ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. p. 2. 
21 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. O espírito das leis: as formas de governo, a 
federação, a divisão dos poderes, presidencialismo versus parlamentarismo / Montesquieu; introdução, 
tradução e notas de Pedro Vieira Mota. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 1998. 
22 Op. cit., p. 46. 
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Judiciário compete a composição de conflitos e aplicação das leis, e, por fim, ao Executivo 

atribui-se a função de gerir a administração estatal para alcançar o interesse público. 

Sendo assim, forçoso constatar que os diversos “poderes” do Estado exercem 

funções típicas e atípicas. À guisa de exemplos, observa-se que o Judiciário exerce função 

legislativa quando elabora regimentos internos dos Tribunais, ou ainda, função administrativa 

quando organiza seus serviços. 

O Legislativo também exerce funções atípicas, como informam Eduardo García 

de Enterría e Tomás-Ramón Fernández23: 

 

Há aqui uma importante distinção a fazer, segundo essas funções administrativas, do 
ponto de vista material, atuem como complementárias da função jurídica específica 
que ditos órgãos desempenham como própria [...] polícia de Câmaras, funções de 
suas Mesas ou Presidências respectivas, atividades de controle ou “proposições não 
de lei”, autorizações para que seus membros sejam processados, controle e 
disciplina do “status” destes, etc. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que ao Executivo cumpre apenas a função atípica 

legislativa, quando produz normas gerais e abstratas, através de seu poder regulamentar, ou 

quando edita leis provisórias e leis delegadas. 

José dos Santos Carvalho Filho afirma que “Por essa razão é que os Poderes 

estatais, embora tenham suas funções normais (funções típicas), desempenham também 

funções que materialmente deveriam pertencer a Poder diverso (funções atípicas), sempre, é 

óbvio, que a Constituição o autorize.24” 

Por tudo que foi exposto, fácil se constatar a importância da função 

administrativa, presente na esfera de qualquer dos poderes estatais, uma vez que constitui 

função essencial para a organização do Poder Público. 

Chega-se, portanto, a duas conclusões inarredáveis. A primeira é a de que, outros 

“poderes” que não o Executivo, usando-se aqui a nomenclatura adotada pela Constituição 

Federal de 1988, além de suas próprias funções típicas, exercem função administrativa 

atipicamente, como acima fora demonstrado. 

A segunda e, mais importante, é a de que o poder regulamentar da Administração 

Pública, que confere a esta legitimidade de editar normas gerais e abstratas, compreende 

função administrativa atípica. Entretanto, deve ser ressaltado que tal característica não mitiga 

                                                 
23 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. Curso de direito administrativo / Eduardo García de Enterría, Tomás 
Ramón Fernández ; tradução Arnaldo Setti, colaboração Almudena Marin López e Elaine Alves Rodrigues. – 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990. p. 42. 
24 Op. cit., p. 2. 
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ou prejudica de quaisquer formas o exercício desta prerrogativa conferida ao Executivo. Tal 

exercício, pelo contrário, é constitucionalmente legítimo e de grande importância para atuação 

da Administração na persecução dos interesses da coletividade, ou seja, do interesse público. 
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2. CAPÍTULO 2 – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AD MINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

2.1 – Aspectos Gerais 

 

O novo modelo constitucional adotado não somente no Brasil, mas pelo mundo 

todo, consagra a presença de princípios inseridos na ordem jurídica. Mais especificamente no 

Brasil, os princípios ora são expressamente previstos no texto do corpo constitucional, ora são 

construídos pelas leis ou pelas construções doutrinárias e jurisprudenciais. 

Não é tarefa fácil definir o que são princípios. Tanto é verdade que diversos 

autores apontam características para defini-los, uns de maneira mais concisa e outros de 

maneira mais detalhista. 

Para José Cretella Júnior25: 

 

Denomina-se princípio toda proposição, pressuposto de um sistema, que lhe garante 
validade, legitimando-o. [...] O princípio é ponto de referência de uma série de 
proposições, corolários da primeira proposição, premissa primeira do sistema. 

 

Na mesma linha, e de maneira mais simplificada, Diógenes Gasparini26 afirma 

que “constituem os princípios um conjunto de proposições que alicerçam ou embasam um 

sistema e lhe garantem eficácia”. 

Entretanto, entendendo a extrema importância dos princípios, alguns autores 

procuraram perquirir sua natureza e melhor definir seu conceito. José Afonso da Silva27 atenta 

para os diversos sentidos que a palavra pode possuir ao afirmar que: 

 

A palavra princípio é equívoca. Aparece com sentidos diversos. Apresenta a acepção 
de começo, de início. Norma de princípio (ou disposição de princípio), por exemplo, 
significa norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de 
programa, como são as normas de princípio institutivo e as de princípio 
programático. Não é esse sentido que se acha a palavra princípios da expressão 
princípios fundamentais do Título I da Constituição. Princípio aí exprime a noção 
de “mandamento nuclear de um sistema. 

 

De fato, por serem muitas vezes utilizados para expressar idéias distintas, os 

princípios, prima facie, causam certa confusão ao intérprete desatento. A doutrina jurídica e 

                                                 
25 Op. cit., p. 3. 
26 Op. cit., p. 6. 
27 Op. cit., p. 91. 
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filosófica destina seu estudo para conhecer a natureza do que seja o referido instituto para a 

ordem jurídica vigente. É o caso de Diogo de Figueiredo Moreira Neto28, que informa: 

 

Sob o ponto de vista gnoseológico, os princípios são proposições abstratas de 
segundo grau, por serem abstrações inferidas de leis, que, por sua vez, são 
proposições abstratas de primeiro grau, porque se desumem diretamente de fatos 
para evidenciar alguma invariância que os caracterize. 

 

Porém, não constitui objeto deste trabalho avançar em pesquisa aprofundada para 

adentrar em conhecimento tão específico, sob pena de desviar-se do real objeto de estudo 

proposto. Necessária se faz a rápida apresentação dos princípios para embasar as 

argumentações ao final expendidas. 

Como orientadores da atividade administrativa que são, e de observância 

obrigatória, necessário, ainda, delimitar os pontos de semelhança e diferença entre princípios 

e regras, sabido que são institutos distintos. Ressaltando tal necessidade, afirma Celso 

Antônio Bandeira de Mello29: 

 

Com efeito, se objeto do jurista é um sistema de normas e o tema específico do 
administrativista são as regras e princípios que perfazem em sua unidade o Direito 
Administrativo, a primeira tarefa que se lhe impõe, como patamar para a 
compreensão dos vários institutos, é a identificação das noções radicais que os 
embasam. 

 

Diante de tal temática, oportuno se faz mencionar o escólio de Robert Alexy30, 

que esclarece: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 
que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 

 

Quase que numa perfeita complementação do raciocínio de Alexy, Gilmar 

Ferreira Mendes31 informa: 

 

                                                 
28 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de direito administrativo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
p. 73. 
29 Op. cit., p. 78. 
30 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5 ed (alemã). São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 90. 
31 Op. cit., p. 32. 
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Daí se dizer que na aplicação aos casos ocorrentes, as regras – disjuntivamente – 
valem ou não valem, incidem ou não incidem, umas afastando ou anulando as 
outras, sempre que para uma mesma situação de fato existam conseqüências 
jurídicas antinômicas ou reciprocamente excludentes, uma solução que é lógica só 
nas aparências e não revela o intrincado jogo consigo mesmo que, em qualquer 
instância, o aplicador do direito é obrigado a disputar até descobrir e/ou eleger as 
normas que levará em conta para decidir as causas ou controvérsias submetidas à 
sua apreciação. 

 

Portanto, percebe-se que a apreciação das regras e suas antinomias é bem mais 

facilmente solucionada quando se compara a mesma situação em relação aos princípios. De 

fato, quando existem contradições entre duas regras aplicáveis a mesma situação de fato, a 

solução se limita ao expurgamento de uma delas do mundo jurídico, ainda que tal operação se 

dê temporariamente. Aqui o critério que se adota é o total afastamento, a total exclusão de 

uma delas para que a outra vigore plenamente. Por essa razão, Celso Antônio Bandeira de 

Mello32 esclarece que “as regras, justamente por serem disposições expressas, encontram-se à 

imediata disposição do intérprete e, bem por isso, não apresentam qualquer dificuldade em ser 

localizada”. 

O mesmo não ocorre com os princípios. Quando existe flagrante contraposição 

dos mesmos, não ocorre a exclusão de um para a aplicação do outro. Neste caso, deve se 

proceder a um sopesamento dos valores que estiverem em jogo para, adotando a 

preponderância de um princípio em face da mitigação de outro, chegar-se à solução do caso 

concreto. 

Por essa razão é que se afirma que “A regra traduz uma solução concreta e 

definida, refletindo escolhas instrumentais. Já o princípio indica uma escolha axiológica, que 

pode concretizar-se em diversas alternativas concretas.”33 

Diante dessa pacífica construção, sintetiza José dos Santos Carvalho Filho34: 

 

As regras são operadas de modo disjuntivo, vale dizer, o conflito entre elas é 
dirimido no plano de validade: aplicáveis ambas a uma mesma situação, uma delas 
apenas a regulará, atribuindo-se à outra o caráter de nulidade. Os princípios, ao 
revés, não se excluem do ordenamento jurídico na hipótese de conflito: dotados que 
são de determinado valor ou razão, o conflito entre eles admite a adoção do critério 
da ponderação de valores (ou ponderação de interesses), vale dizer, deverá o 
intérprete averiguar a qual deles, na hipótese sub examine, será atribuído grau de 
preponderância. Não há, porém, nulificação do princípio postergado; este, em outra 
hipótese e mediante nova ponderação de valores, poderá ser o preponderante, 
afastando-se o outro princípio em conflito. 

 

                                                 
32 Op. cit., p. 80. 
33 FILHO, Marçal Justen. Op. cit., p. 53. 
34 Op. cit., p. 16. 
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Essa característica dos princípios é de suma importância para efetivação da justiça 

e para que a interpretação não acarrete o destroçamento das regras do ordenamento jurídico, 

na medida em que se percebam as contradições que eventualmente apareçam, uma vez que as 

regras são, certamente, essenciais para a existência do Direito. 

Outra característica importante é que os princípios geram uma eterna e constante 

atualização do Direito, uma vez que, através da ponderação dos princípios, novas 

interpretações são construídas, impedindo que a norma caia em desuso diante da dinâmica 

social. Claro que o referido processo pode gerar uma certa e fundada insegurança, pois alguns 

temem que os intérpretes, alegando a aplicação de determinado princípio, adotem posição 

completamente contrária a norma, inovando ao seu alvedrio, a ordem jurídica. 

Diante de tal situação paradoxal entre regras e princípios, posiciona-se Marçal 

Justen Filho35 ao concluir: 

 

Portanto, a ampliação da influência dos princípios produz a redução da certeza do 
direito, tal como aumentar a importância das regras poderá conduzir à cristalização 
da disciplina jurídica e sua inadequação para regular a vida social. 

 

Não obstante a observação acima expendida, o certo é que os princípios 

desenvolvem importante função no ordenamento jurídico, ora servindo como ponto de partida 

para a positivação das leis, ora influindo decisivamente na conduta dos administradores 

públicos, enquanto perseguidores do interesse público. É que explicita Ruy Cirne Lima36 ao 

afirmar que “Não tem, todavia, o princípio da utilidade pública conteúdo jurídico. Certo, a sua 

realização poderá, algumas vêzes, supor ou reclamar a realização concomitante de princípios 

jurídicos”. 

De fato, os princípios são importantes referências para toda a atuação da 

Administração Pública, pois explicitam os valores do povo elevados ao status de bem jurídico 

a ser protegido, reconhecida a sua importância. Ratificando a importância dos princípios, 

Marçal Justen Filho37 explica que: 

 

Uma das maiores preocupações da doutrina dos últimos anos envolveu a natureza e 
a relevância dos princípios jurídicos. Tornou-se inquestionável sua natureza 
normativa, e os princípios deixaram de ser considerados como propostas 
irrelevantes, destituídas de cunho vinculante. Os princípios obrigam, talvez em 
termos mais intensos do que as regras. [...] os valores fundamentais são consagrados 
por meio de princípios, que refletem decisões fundamentais da Nação. 

                                                 
35 Op. cit., p. 55. 
36 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. Porto Alegre: Livraria SULINA, 1964. p. 16. 
37 Op. cit., p. 53. 
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Afora essa característica importantíssima dos princípios serem a consolidação dos 

valores adotados como essenciais pela sociedade, orientando, portanto, a formação do direito 

positivo e guiando o administrador público no desempenho de suas funções, almejando 

sempre ao alcance do interesse público, finalidade maior buscada, as funções dos princípios 

não são somente estas. 

Comentou-se acima que as regras se diferenciam dos princípios por várias razões. 

Uma delas seria referente a sua aplicação. Uma regra, quando colidente com outra, deve ou 

ser considerada, gerando, conseqüentemente o afastamento da outra, ou então o raciocínio 

inverso, deve ser afastada para que a outra passe a ter vigência. 

Já em relação aos princípios, tal problema não ocorre, uma vez que eles podem 

coexistir, devendo um ser mitigado e o outro adotado, sem que necessária se faça a sua 

expurgação da ordem jurídica. Portanto, podem ser ora viáveis, ora inviáveis, dando, assim, 

uma certa plasticidade na sua aplicação. Tal característica faz com que eles se sedimentem na 

ordem jurídica por muito tempo, e que, ainda com eventuais mudanças, permaneçam 

presentes, reafirmando, pois, seu caráter de perpetuidade. No mesmo sentido, ensina Gilmar 

Ferreira Mendes38: 

 

A sua gênese e o modo como são positivados nos textos constitucionais evidenciam, 
por outro lado, que os princípios jurídicos possuem, igualmente, uma importante 
dimensão institucional, como fatores de criação e manutenção de unidade política, à 
medida que, nos momentos constituintes, por exemplo, graças à amplitude e à 
indeterminação do seu significado, eles viabilizam acordos ou pactos de convivência 
sem os quais as disputas ideológicas seriam intermináveis, e os conflitos delas 
resultantes não permitiriam a promulgação consensual das leis fundamentais. 

 

Demonstrada a tamanha importância dos princípios, forçoso reconhecer a 

gravidade de sua violação. Tão séria é a ocorrência de tal fenômeno que, muitas vezes, gera a 

inconstitucionalidade de leis, ou ainda, a aplicação de conseqüências legais ao agente que 

infringe determinados princípios. 

É o que ocorre, por exemplo, com a Lei n° 8.429/1992, que dedica seção para 

definir os atos que se constituem como típicos atos de improbidade. Na Seção III, mais 

especificamente no art. 11, sete incisos determinam as condutas caracteristicamente ímprobas 

por atentarem contra os princípios da Administração Pública. Há de se ressaltar, ainda, que 

tamanha é a importância de se apurar os atos de improbidade que o legislador, no caput do art. 

                                                 
38 Op. cit., p. 35. 
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1139, deixa claro que não são somente os atos contidos nos incisos que se configuram como 

atos de improbidade, uma vez que ao usar a palavra “notadamente”, deixou claro que o rol 

expendido nos incisos do referido artigo é meramente exemplificativo. 

A notável importância dos princípios foi lembrada também na obra de Eduardo 

García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández40, que afirmam: 

 

Nenhuma norma subordinada – e todas o são para a Constituição – poderá 
desconnhecer esse quadro de valores básicos e todas deverão interpretar-se no 
sentido de fazer possível com sua aplicação o serviço precisamente a ditos valores. 
[...] Esses valores não são pura retórica, não são – de novo temos de impugnar esta 
falaz doutrina, de tanta força ineficaz entre nós – simples princípios 
“programáticos”, sem valor normativo de aplicação possível; pelo contrário, são 
justamente a base inteira do ordenamento, a que há de prestar a este seu sentido 
próprio, a que a de presidir, portanto, toda sua interpretação e aplicação. 

 

Em verdade, a violação de princípios é muito mais preocupante do que o 

descumprimento ou violação de regras. Tal afirmação encontra respaldo na justificativa de 

que a negação de determinado princípio é, verdadeiramente, a negação das bases, dos 

fundamentos, do ordenamento jurídico. Conseqüentemente, o desrespeito aos princípios é o 

desrespeito de toda a ordem jurídica. Assim explica Diogo de Figueiredo Moreira Neto41: 

 

Como os princípios são normas portadoras de valores e dos fins genéricos do 
Direito, em sua forma mais pura, explica-se porque sua violação tem repercussão 
muito mais ampla e grave do que uma transgressão de normas preceituais, que os 
aplicam às restritas espécies definidas pelos legisladores. 

 

Mais especificamente ao que toca ao objetivo deste trabalho, nos limitaremos a 

estudar os princípios da Administração Pública. Referidos princípios estão contidos no art. 

3742 da Carta Magna de 1988. São eles os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Dedicar-se-á maiores considerações aos princípios da 

legalidade e da moralidade. No tocante aos demais, faremos breves considerações. 

O princípio da impessoalidade em muito se aproxima da moralidade 

administrativa. A impessoalidade significa que o administrador público é obrigado a se abster 

de favorecimentos pessoais a particulares que, neste tocante, aproxima-se também do 

                                                 
39 Na íntegra: “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente:” 
40 Op. cit., p. 140-141. 
41 Op. cit., 74. 
42 Na íntegra: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, e eficiência e, também o seguinte:” 
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princípio constitucional da igualdade. Isso porque o fim a ser perseguido pela Administração 

é o fim público, proibida que está de beneficiar particulares, pois tal conduta se desviaria da 

finalidade pública. 

Já o princípio da publicidade é essencial tanto para a legitimidade da 

Administração, enquanto gestora do interesse de todos, como para a segurança jurídica do 

administrado. Ressalte-se ainda que, ao publicizar seus atos, os gestores públicos possibilitam 

a fiscalização da Administração Pública pela sociedade. 

Por fim, a eficiência informa que a Administração deve estar o máximo equipada 

para proporcionar a melhor prestação de serviços de qualidade à sociedade. Tal princípio 

sofreu tamanha valoração que foi elevado ao status de garantia fundamental, inserido no rol 

do art. 5°, da Constituição de 1988, em seu inciso LXXVIII 43, pela Emenda Constitucional n° 

45 e no rol do caput do art. 3744 da CF/88 pela EC 19/98. 

Entretanto, não se pode olvidar de que existem outros princípios informadores da 

Administração Pública que não estão contidos no texto constitucional, mas que são de grande 

relevância. 

É o que informa Celso Antônio Bandeira de Mello45: 

 

Fácil é ver-se, entretanto, que inúmeros outros mereceram igualmente consagração 
constitucional: uns, por constarem expressamente da Lei Maior, conquanto não 
mencionados no art. 37, caput; outros, por nele estarem abrigados logicamente, isto 
é, como conseqüências irrefragáveis dos aludidos princípios; outros, finalmente, por 
serem implicações evidentes do próprio Estado de Direito e, pois, do sistema 
constitucional como um todo. 

 

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho46 atenta para a existência de princípios 

implícitos, ou seja, que não constam explicitamente no texto constitucional, mas que são 

amplamente aplicados: 

 

Portanto, os princípios são produzidos pelas instituições sociais, e é usual estarem 
explicitamente consagrados na Constituição. Mas isso não é obrigatório. Existem 
princípios implícitos, que são aqueles derivados ou pressupostos em face da ordem 
legislativa. Assim se passa com o princípio da proporcionalidade, por exemplo. 

 

                                                 
43 Na íntegra: “Art. 5° (omissis).  
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 
44 Na íntegra: “Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e do Municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 
45 Op. cit., p.86. 
46 Op. cit., p. 54. 
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Afora os princípios implícitos, existem aqueles criados por leis, que apesar de não 

terem status constitucional, são igualmente aplicáveis. 

Nesse tocante, informa Maria Sylvia Zanella Di Pietro47: 

 

A Lei n° 9.784, de 29-1-99 (Lei do Processo Administrativo Federal), no artigo 2°, 
faz referência aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. [...] Além disso, outras leis esparsas fazem expressa 
referência a princípios específicos de determinados processos, tal como ocorre com 
a Lei n° 8.666, de 21-6-93, sobre licitação e contrato, e com a Lei n° 8.987, de 13-2-
95, sobre concessão e permissão de serviço público. 

 

Dessarte, conclui-se que os princípios são institutos de grande importância para o 

direito pátrio. São encontrados na Constituição Federal, nas leis e na construção 

jurisprudencial e doutrinária. Formam o núcleo do sentimento jurídico social no que se 

relaciona aos valores a serem protegidos e garantidos aos indivíduos integrantes do grupo 

social. 

Apesar de existirem diversos, limitaremos-nos, principalmente, ao estudo do 

princípio da legalidade e do princípio da moralidade administrativa, por serem 

demasiadamente importantes para o estudo pretendido por este trabalho. 

De qualquer sorte, cumpre ressaltar, ainda mais uma vez, que todos os princípios 

se relacionam entre si, sendo todos importantes. Dada a infinidade de detalhes que permeiam 

cada um destes, e a impossibilidade de compactar todos em um mesmo trabalho, só nos restou 

fazer breves considerações e apenas aprofundar os estudos em relação aos acima 

mencionados. 

 

2.2 – O princípio da legalidade como limite da atuação da Administração Pública 

 

O princípio da legalidade, desde sua criação, foi sempre concebido como freio à 

atividade do Poder do governante, que, indiscriminada e ilimitadamente, agia ao seu alvedrio, 

submetendo todos os governados aos seus caprichos. 

Celso Antônio Bandeira de Mello48 afirma que: 

 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido profundo 
cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um propósito político: 

                                                 
47 Op. cit., p. 58. 
48 Op. cit., p. 91. 
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o de submeter os exercentes do poder em concreto – o administrativo – a um quadro 
normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. [...] 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, desde o absolutista, contra o qual irrompeu, até as manifestações 
caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. 

 

De fato, foi a partir da construção do princípio da legalidade que o Estado, 

enquanto organização política, passou a submeter-se às leis feitas pelos representantes do 

povo, ou seja, pela vontade popular. Explica José dos Santos Carvalho Filho49 que “tal 

postulado consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a 

criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita”. 

A organização do Estado de Direito tem estreita vinculação com a idéia do 

império das leis. Só a lei obriga, e obriga não somente os administrados, mas principalmente a 

Administração, uma vez que sua conduta está completamente vinculada à previsão legal, 

como se verá abaixo. 

Arremata Diogo de Figueiredo Moreira Neto50 que: 

 

A submissão do agir à lei, condição de convivência, de imemorial concepção no 
processo civilizatório e essência do princípio da legalidade, é de todos exigida, 
quando e apenas se determinada conduta ou inação estiverem nela prescritas, pois a 
regra geral para as pessoas em sociedade é a liberdade de ação. Todavia, a 
submissão do agir do Estado à lei é sempre e onimodamente exigida, pois o Poder 
Público não pode atuar, sob hipótese alguma, contra ou praeter legem, obrigando-se 
à ação legalmente vinculada. 

 

Observa-se, portanto, a importância da lei na estrutura do Estado, na orientação da 

conduta dos gestores públicos e na segurança dos administrados. Ressalte-se, ainda, que a lei 

é essencial para a solidificação do regime democrático, e para o bem estar social. É o que 

explica José Afonso da Silva51: 

 

A lei é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida política. Ato de decisão 
política por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação da vontade 
popular, que o poder estatal propicia ao viver social modos predeterminados de 
conduto, de maneira que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-
se na realização de seus interesses. 

 

                                                 
49 Op. cit., p. 17. 
50 Op. cit., p. 81. 
51 Op. cit., p. 121. 
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Ponto curioso no tocante ao princípio da legalidade em relação à Administração 

Pública, que inclusive já foi tratado acima, é o que se refere à conduta da Administração e a 

conduta do administrado, ambas diante do princípio ora em análise. 

Já é conhecido que, em relação à conduta a ser adotada, para os administrados 

vigora o princípio da liberdade, e para a Administração Pública o da legalidade. Se 

pudéssemos resumir toda a atuação administrativa do Estado em uma só frase, tal seria, sem 

sombra de dúvida, submissão à legalidade. Nesse sentido, impende, necessariamente, 

colacionar o escólio de Hely Lopes Meirelles52, que ensina: 

 

A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 
civil, criminal, conforme o caso. [...] Na Administração Pública não há liberdade 
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a 
lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A 
lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público 
significa “deve fazer assim. 

 

No mesmo sentido, Diógenes Gasparini53 conclui que “Seu campo de ação, como 

se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei permite e tudo 

que a lei não proíbe; aquela, só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como 

autoriza.” 

Como se constatará, tal imposição acarreta uma série de conseqüências lógicas 

que, em muitas vezes, são ignoradas e desrespeitadas pelos administradores públicos que, ao 

arrepio da disposição legal, inovam sem que a conduta esteja positivada, acarretando 

inevitável ofensa ao princípio da legalidade. 

Daí se dizer que a liberdade de ação da Administração se encontra limitada pelas 

rédeas da legalidade. Ainda sobre o tema, detalham Eduardo García de Enterría e Tomás-

Rámon Fernández54: 

 

O Direito não é, pois, para a Administração, um limite externo que assinale para fora 
de uma zona de proibição e dentro da qual possa ela produzir-se com sua só 
liberdade ou arbítrio. Pelo contrário, o Direito, condiciona e determina, de maneira 
positiva, a ação administrativa, a qual não é válida se não responde a uma previsão 
normativa. 

 

                                                 
52 Op. cit., p. 88 e 89. 
53 Op. cit., p. 8. 
54 Op. cit., 375 e 376. 
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Afora tudo que já fora exposto, não se pode olvidar que o princípio da legalidade 

possui, ainda, a característica de ser uma garantia aos administrados. A noção de segurança se 

mostra bastante presente quando do estudo do referido princípio. Sob o manto da legalidade 

que, de fato, a Administração se encontra envolta, os administrados possuem uma certa 

segurança, não-surpresa e previsibilidade em relação a conduta dos administradores públicos, 

uma vez que aqueles têm conhecimento que estes estão limitados pelos ditames legais. 

Tamanha é a importância deste princípio em particular que José Cretella Júnior55 

afirma: 

 

Todos esses princípio estão fundamentados num princípio maior – o princípio da 
legalidade –, resumido na proposição “suporta a lei que fizeste”. [...] Constitui o 
princípio da legalidade ou de legalidade uma limitação do poder administrativo, 
sendo, sob esse aspecto, um princípio liberal, um elemento de liberalismo no regime 
administrativo. 

 

O maior instrumento dos particulares para se resguardar contra possíveis abusos 

da Administração Pública é exatamente o princípio da legalidade, sob o qual se apoiará 

quando desejar se negar a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei. A 

Constituição de 1988 prevê o referido princípio, também conhecido como princípio da reserva 

legal, como cláusula pétrea constante no rol dos direitos e garantias fundamentais, em seu art. 

5°, inciso II56. 

Uma observação importante deve ser feita. O referido princípio, garantido para a 

defesa dos administrados, tem também o condão de controle da Administração Pública pelos 

cidadãos através do Poder Judiciário. De fato, subordinada que está a Administração aos 

ditames legais, passa a se sujeitar ao controle efetuado pelos mesmos, que dispõem de 

instrumentos para a cessação da ilegalidade. 

Nessa esteira, lembra Maria Zanella Di Pietro57: 

 

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 isso sem falar no controle pelo 
Legislativo, diretamente ou com auxílio do Tribunal de Contas, e no controle pela 
própria Administração. 

 

                                                 
55 Op. cit., p. 6. 
56 Na íntegra: “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” 
57 Op. cit., p. 59. 
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Em verdade, não se poderia concluir diferentemente. A Administração Pública foi 

criada exatamente para perseguição do interesse público, que no fim das contas, é constituído 

pelos anseios da sociedade. Se a referida instituição passa a oprimir os administrados, indo de 

encontro às leis criadas pela vontade do povo através de seus representantes, ocorrerá 

flagrante contradição do próprio sistema em relação a sua finalidade, sem falar na inevitável 

ilegalidade. 

Em assim sendo, concluem Eduardo García de Enterría e Tomás-Rámon 

Fernández58: 

 

A Administração, é uma criação abstrata do Direito e não uma emanação pessoal de 
um soberano e atua submetida necessariamente à legalidade, a qual, por sua vez, é 
uma ilegalidade objetiva, que se sobrepõe à Administração e não um simples 
instrumento ocasional e relativo da mesma, e por isso também tal legalidade pode 
ser invocada pelos particulares mediante um sistema de ações, expressão do 
princípio da liberdade que a Revolução instaura, e que revela como tal legalidade 
chega a descompor-se em verdadeiros direitos subjetivos. 

 

Apesar de toda a atividade administrativa ter de se pautar pela previsão de lei, 

existem casos em que a Administração deverá agir mesmo sem previsão legal. Porém, até 

mesmo aqui, encontramos previsão constitucional para tanto. Ou seja, por fim, sempre haverá 

autorização legal (lei latu sensu). 

A favor deste entendimento, encontramos Celso Antônio Bandeira de Mello59: 

 

A integral vigência do princípio da legalidade pode sofrer transitória constrição 
perante circunstâncias excepcionais mencionadas expressamente na Lei Maior. Isto 
sucede em hipóteses nas quais a Constituição faculta ao Presidente da República que 
adote providências incomuns e proceda na conformidade delas para enfrentar 
contingências anômalas, excepcionais, exigentes de atuação sumamente expedita, ou 
eventos gravíssimos que requerem atuação particularmente enérgica. 

 

Há autores que defendem ainda possibilidade de atuação da Administração sem 

que exista lei específica para tanto. É o caso de Diógenes Gasparini60, que elucida que 

“Todavia não carece existir lei estabelecendo se, como e quando a Administração Pública 

deve agir, pois muitas vezes o interesse público, a moralidade administrativa e o dever de agir 

permitem sua atuação sem a existência de uma específica lei.” 

Por fim, insta citar a questão relacionada às autorizações legislativas. São 

situações em que o Poder Legislativo delega ao Poder Executivo a criação do real conteúdo da 

                                                 
58 Op. cit., p. 369. 
59 Op. cit., p. 96. 
60 Op. cit., p. 8. 
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lei. Assim, vê-se que, na prática, o Poder Executivo cria direito, dever, obrigação ou restrição 

através de decreto. O referido tema será objeto de estudo abaixo. 

Tal conduta é flagrantemente ilegal. Viola o princípio da legalidade, uma vez que 

somente à lei cabe conceder, extinguir e modificar direitos e obrigações, daí se dizer-se que 

delegações legislativas que concedam amplos espaços para o Poder Executivo legislar 

incorrem em inevitável afronta ao princípio da legalidade. 

Sobre o tema, afirma Gilmar Ferreira Mendes61: 

 

Assinale-se, a propósito, que a utilização de fórmulas legais exageradamente 
genéricas e a outorga de competência para sua concretização a órgãos 
administrativos, mediante expedição de atos regulamentares (regulamentos, 
instruções portarias), podem configurar ofensa ao princípio da legalidade estrita, 
caracterizando, ademais, ilegítima delegação legislativa. 

 

Ainda sobre o tema, e ratificando o entendimento de que a expedição de decretos 

esbarra no princípio da legalidade, encontramos a doutrina de Celso Antônio Bandeira de 

Mello62, que preleciona: 

 

Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou 
seja lá que ato for para coartar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já 
existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha a 
minudenciar. 

 

O referido tema será estudado com mais detalhes nos tópicos abaixo. Feitas essas 

considerações, percebe-se que a atuação da Administração Pública se encontra cercada pelos 

limites que o princípio da legalidade impõe. Passemos, então, a análise dos princípios da 

finalidade e da moralidade. 

 

2.3 – Os princípios da finalidade e da moralidade como orientadores da 

discricionariedade administrativa. 

 

Para uma melhor didática começaremos falando do princípio da finalidade ou, 

como apontam alguns autores, do interesse público, que são a mesma coisa. 

                                                 
61 Op. cit., p. 834. 
62 Op. cit., p. 94. 
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Como foi visto anteriormente, a Administração Pública é uma criação do Direito, 

com uma justificativa própria de existir. Tal justificativa é exatamente a busca da 

concretização do interesse público, que, por sua vez, visa ao bem comum de um povo. 

Neste diapasão, conclui-se que, qualquer atividade pública deve ser movimentada 

pela finalidade a que se presta, ou seja, pelo interesse público. Neste sentido, afirma José dos 

Santos Carvalho Filho63 que: “As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado 

para benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal 

imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público”. 

Somente quando há interesse público é que a atuação administrativa se justifica e 

se legitima, uma vez que, tal atividade a ser executada está embasada em uma valoração feita 

pela própria sociedade. Pode-se até afirmar que a atuação da Administração é uma expressão 

da vontade popular, uma vez que a Administração só atua dentro dos limites legais, como 

acima exposto, e as leis são feitas conforme a vontade deste mesmo povo. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto64 explica que: 

 

A legitimidade, no Direito Administrativo, só se realiza pela mais rigorosa 
fidelidade do agir da pública administração à finalidade que lhe for adscrita por lei. 
Pode-se conceituar o princípio da finalidade como a orientação obrigatória, de toda 
a atividade administrativa pública, ao interesse público que se disponha, 
especificamente explícito ou implícito na lei, para ser por ela atendido. 

 

Portanto, quando atuar, o administrador, além de atentar para a legalidade, deve se 

voltar sempre para a finalidade da norma. Toda norma possui uma finalidade específica 

embasada em uma finalidade genérica (interesse público). Daí a afirmação de que se deve 

sempre considerar a finalidade da norma para bem interpretá-la e aplicá-la. 

Celso Antônio Bandeira de Mello65 informa: 

 

O que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade 
que a anima. A partir dela é que se compreende a racionalidade que lhe presidiu a 
edição. Logo, é na finalidade da lei que reside o critério norteador de sua correta 
aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere competência aos 
agentes da Administração. 

 

Assim, pode-se concluir que uma lei só será corretamente aplicada se estiver em 

conformidade com sua finalidade. Muitas vezes, alguns administradores alegam a aplicação 

                                                 
63 Op. cit., p. 26. 
64 Op. cit., p. 94. 
65 Op. cit., p. 97. 



34 
 

de determinada lei para se beneficiarem direta ou indiretamente. Tal conduta constitui 

anomalia a ser fortemente combatida, dotada que está de vícios. 

Ainda aqui, colacionamos a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello66 que 

sintetiza: 

 

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 
o 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. [...] Em suma,: a finalidade legal é um elemento da 
própria lei, é justamente o fator que proporciona compreendê-la. Por isso não se 
pode conceber o princípio da legalidade sem encarecer a finalidade, quer de tal 
princípio em si mesmo, quer das distintas leis em que se expressa. 

 

Ocorre desvio de finalidade sempre que o administrador público, sob o manto de 

plena legalidade em sua conduta, destina-a a fim diverso do previsto na norma. Na maioria 

das vezes, tal desvio não se dá em decorrência de ignorância ou erro quando da interpretação 

da norma jurídica. É até difícil imaginar uma interpretação equivocada da lei que se desvie da 

finalidade específica da norma, mas que esteja justificada em outro motivo, este sim legítimo, 

porque atendente do interesse público. 

A verdade é que administradores se utilizam de normas mal elaboradas, ou, ainda, 

interpretam normas segundo seu entendimento, tudo para garantir locupletamento ilícito que 

pode se operar de diversas formas. 

Diógenes Gasparini67 informa que: 

 

O desvio de finalidade pode ser genérico ou específico. Diz-se genérico quando o 
ato simplesmente deixa de atender ao interesse público, como ocorre na edição de 
atos preordenados a satisfazer interesses privados, a exemplo da desapropriação de 
bens para doá-los a particular como medida de mera vingança. Diz-se específico 
quando o ato desatende a finalidade indicada na lei, como se dá quando é usado um 
instrumental jurídico (Carteira de Identidade), criado para um fim (segurança 
pública) para alcançar outro (aumento de arrecadação). 

 

A doutrina é cediça ao afirmar que o desvio de finalidade constata-se através de 

condutas que visam ao interesse próprio do administrador, que se utiliza de sua posição para 

satisfazer seus desejos. Referida conduta inquinada de desvio de finalidade constitui atentado 

                                                 
66 Op. cit., p. 97 e 98. 
67 Op. cit., p. 14. 
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à moralidade administrativa, e vem explicitamente exposta no art. 2°, alínea “e”68da Lei 

4.717, de 29 de junho de 1965, que regula a ação popular. 

Hely Lopes Meirelles69 arremata: 

 

O que o princípio da finalidade veda é a prática de ato administrativo sem interesse 
público ou conveniência da Administração, visando unicamente satisfazer interesses 
privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob forma de 
desvio de finalidade. Esse desvio de conduta dos agentes públicos constitui uma das 
mais insidiosas modalidades de abuso de poder. 

 

Considerando as disposições acima e o dispositivo legal informado, sem prejuízo 

de outros, percebe-se que uma conduta eivada de desvio de finalidade acaba impregnada 

também por vício de legalidade. Como conseqüência, a ilegalidade da conduta do 

administrador pode, como qualquer outra, ser apreciada pelo Poder Judiciário, sujeitando as 

condutas administrativas não somente ao controle exercido pela própria Administração, como 

também por este último. 

Em decorrência desta constatação, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello70: 

 

Pelo quanto se disse, já se nota que a raiz constitucional do princípio da finalidade 
encontra-se na própria consagração do princípio da legalidade, estampado no art. 37 
da Lei Magna. Na verdade, só se erige o princípio da finalidade em princípio 
autônomo pela necessidade de alertar contra o risco de exegeses toscas, 
demasiadamente superficiais ou mesmo ritualísticas, que geralmente ocorrem por 
conveniência e não por descuido do intérprete. 

 

Feitas essas considerações, passemos à análise do princípio da moralidade 

administrativa. 

O referido princípio é igualmente essencial para garantir que a ação administrativa 

seja legítima. No direito privado, muito se fala da necessidade de boa-fé nas relações 

estabelecidas entre os particulares. Aqui, encontramos a lição de Caio Mário da Silva 

Pereira71 que informa: 

 

O Código de 2002 preencheu essa lacuna e dispôs no seu art. 422 que os 
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios da probidade e boa-fé. (...) O princípio da boa-fé, apesar de 
consagrado em norma infraconstitucional, incide sobre todas as relações jurídicas na 

                                                 
68 Na íntegra: Art. 2°. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos 
casos de: e) desvio de finalidade. 
69 Op. cit., p. 92. 
70 Op. cit., p. 98. 
71 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol III. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 
20. 
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sociedade. Configura cláusula geral de observância obrigatória, que contém um 
conceito jurídico indeterminado, carente de concretização segundo peculiaridades de 
cada caso. 

 

No Direito Administrativo, mais especificamente, a noção de boa-fé deve ser 

entendida como o dever da Administração de agir sempre em prol do bem-estar dos 

administrados, facilitando o exercício de seus direitos. 

Celso Antônio Bandeira de Mello72 afirma: 

 

Segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, a Administração haverá de proceder em 
relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer 
comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, 
dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos. 

 

Entretanto, não é só perante os administrados que os gestores públicos devem 

guardar o zelo, a boa-fé e a honestidade. Também dentro dos órgãos administrativos deve 

haver o cuidado com a coisa pública, para que não seja desvirtuada sua finalidade. De fato, o 

gestor público atua à frente dos interesses de toda sociedade. Tem ele, portanto, o dever de 

boa administração, procurando sempre a atuar de maneira a evitar desperdícios, atrasos, 

ineficiências. 

Diogo Figueiredo Moreira Neto73 aponta que: 

 

Para bem entender o correto alcance dessa regra moral na Administração Pública, é 
preciso considerar que o dever de seus agentes não é apenas o da mera gestão dos 
interesses públicos a eles confiados, mas, além dele, como se afirmou, o de bem 
administrá-los. Enquanto a observância da moral comum é suficiente para qualquer 
administrador privado, o administrador público se sujeita, por acréscimo, a regras, 
estejam elas escritas ou não, que dele exigem fidelidade ao fim institucional de cada 
ato praticado na gestão da coisa pública. 

 

Por isso se afirmar que os atos dos administradores não são suficientemente 

satisfatórios quando somente atendem a legalidade. Cabe, ainda ao administrador, agir 

conforme o sentimento de que a coisa pública sua fosse, com zelo e carinho que dedicaria 

àquilo de sua propriedade. Tal sentimento, tão raro nos dias de hoje, nunca pode ser perdido. 

De fato, tal princípio contém grande proximidade com a Moral. Esta, como é 

cediço, sempre andou ao lado do Direito, situação que levou alguns juristas a conceituar o 

Direito como o mínimo exigível de Moral para a convivência em sociedade. 

                                                 
72 Op. cit., p. 109. 
73 Op. cit., p. 97. 
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Diógenes Gasparini74 afirma que “O ato e atividade da Administração Pública 

devem obedecer não só a lei, mas à própria Moral, porque nem tudo que é legal é honesto, 

como afirmavam os romanos.” 

Cumpre, ainda, atentar para o fato de que o princípio da moralidade administrativa 

se relaciona intimamente com outros princípios, de forma que a sua violação acarreta, 

inevitavelmente, a violação de outro. 

Da mesma forma que quando ocorre desvio de finalidade (afronta ao princípio da 

finalidade, portanto) temos conseqüente ilegitimidade do ato (para não dizer afronta ao 

princípio da legalidade também), no desrespeito à moralidade o resultado é o mesmo. 

Qualquer ato administrativo que não obedeça aos princípios da finalidade e da moralidade é 

ato ilegítimo. 

Nesse sentido, informa Hely Lopes Meirelles75: 

 

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se 
com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua 
atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade 
administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se 
conforma com os preceitos da instituição pública. 

 

Em alguns casos, é difícil até identificar qual o princípio está sendo desobedecido, 

uma vez que uma mesma conduta pode ser ilegítima sem que se possa apontar, ao certo, qual 

dos princípios foi desrespeitado. De fato, é desnecessária a caracterização específica de qual 

princípio foi malferido em qual situação. O fato é que, se desobedecido um ou ambos, a 

conduta estará igualmente impregnada de ilegitimidade. 

Por essa razão, Diogo de Figueiredo Moreira Neto76 afirma que: 

 

Por isso, além do desvio de finalidade, pode ocorrer imoralidade administrativa nas 
hipóteses de ausência de finalidade e de ineficiência grosseira da ação do 
administrador público, tendo em vista, também, a finalidade, a que se propunha 
atender. 

 

Impende destacar igualmente que, com advento de diplomas legais que visam a 

combater a imoralidade no âmbito da Administração, uma conduta imoral de um 

administrador público é, por mera aplicação legal, ilícita. Em razão disso, temos que muitas 

                                                 
74 Op. cit., p. 10. 
75 Op. cit., p. 88. 
76 Op. cit., p. 96. 
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condutas administrativas imorais serão fatalmente ilegais, uma vez que, ao agir imoralmente, 

o administrador estará agindo contra a lei que combate a referida imoralidade. 

José dos Santos Carvalho Filho77 afirma: 

 

Em algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na ofensa direta à lei e aí violará, 
ipso facto, o princípio da legalidade. Em outras, residirá no tratamento 
discriminatório, positivo ou negativo, dispensando ao administrado; nesse caso 
vulnerado estará também o princípio da impessoalidade, requisito, em última 
análise, da legalidade da conduta administrativa. 

 

Para o controle da moralidade na Administração Pública, existem muitos 

diplomas legais, alguns deles de estatura constitucional, outros de natureza legal. Assim, os 

meios de apuração de imoralidade são previstos nas leis n° 8.429, de 2 de junho de 199278, n° 

4.717, de 29 de junho de 196579 e n° 7.347, de 24 de julho de 198580. Outra recente conquista 

em prol da moralidade administrativa foi a Resolução n° 7, de 18 de outubro 2005, expedida 

Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o disposto no art. 103-B, §4°, II, da 

Constituição Federal, que veda a prática de nepotismo, que constitui flagrante afronta à 

moralidade administrativa81. 

Por essa razão é que Lúcia Valle Figueiredo82 afirma que “Podemos dizer que a 

Constituição de 1988 abre várias portas para que seja controlado o princípio da moralidade no 

exercício da função administrativa.” 

Por fim, cumpre ressaltar que, embora uma conduta imoral seja inevitavelmente 

ilegal, tal constatação não tem o condão de fazer com que o princípio da legalidade abarque o 

princípio da moralidade a ponto de que este último desapareça na frente daquele. 

Assim, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro83: 

 

É evidente que, a partir do momento em que o desvio de poder foi considerado como 
ato ilegal e não apenas imoral, a moralidade administrativa teve seu campo 

                                                 
77 Op. cit., p. 19. 
78 Lei de Improbidade Administrativa. 
79 Lei que regula a Ação Popular. 
80 Lei que regula a Ação Civil Pública. 
81 Neste tocante, importante colacionar a Súmula Vinculante nº 13 do STF: “A nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração 
Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
 
82 Op. cit., p. 56. 
83 Op. cit., p. 70. 
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reduzido; o que não impede, diante do direito positivo brasileiro, o reconhecimento 
de sua existência como princípio autônomo. 

 

Tecidas essas considerações, adentremos na questão em que se relaciona 

finalidade e moralidade como essenciais para a discricionariedade administrativa. 

Numa definição simplista, discricionariedade é o espaço de liberdade, autorizado 

pela própria lei, para que o administrador possa decidir qual a melhor forma e momento para 

atuar, observando os critérios de oportunidade e conveniência. Nesse caso, a lei autoriza que o 

administrador julgue a melhor forma de concretizar aquilo que a lei autoriza, ou impõe que 

seja feito. 

De antemão, há de se dizer que a conveniência e a oportunidade administrativas 

constituem o que se conhece por mérito administrativo. Aqui, não pode o juiz julgar as razões 

que levaram o administrador, baseado em sua prerrogativa de discricionariedade, a adotar 

certa conduta. Ao juiz, cabe somente julgar se houve ilegalidade ou não na conduta, uma vez 

que o mérito administrativo é privativo da Administração Pública. Caso o juiz adentre na 

apreciação do mérito administrativo - e aqui a doutrina é pacífica neste ponto - incorre ele em 

flagrante ofensa ao princípio da tripartição dos poderes (já apontamos para a impropriedade 

da expressão, mas é como a doutrina a ela se refere). 

José dos Santos Carvalho Filho afirma84: 

 

A lei não é capaz de traçar rigidamente todas as condutas de um agente 
administrativo. Ainda que procure definir alguns elementos que lhe restringem a 
atuação, o certo é que em várias situações a própria lei lhes oferece a possibilidade 
de valoração da conduta. Nesses casos, pode o agente avaliar a conveniência e a 
oportunidade dos atos que vai praticar na qualidade de administrador dos interesses 
coletivos. Nessa prerrogativa de valoração é que se situa o poder discricionário. 

 

Percebe-se, portanto, que a discricionariedade é de grande importância, uma vez 

que é impossível se prever todas as normas para que a Administração possa atuar. 

Sobre o tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro85: 

 

É no campo do direito administrativo que o tema tem maior importância, pelas 
dificuldades de delimitar o campo da discricionariedade para fins de admissão ou 
exclusão do controle pelo Poder Judiciário. [...] É à Administração Pública que 
incumbe a tarefa de atender às necessidades coletivas; nessa tarefa, o poder 
discricionário é da mais alta relevância. 

 

                                                 
84 Op. cit., p. 42. 
85 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. 
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A discricionariedade administrativa existe em diversas situações. Podemos citar 

alguns exemplos como: situações em que a lei expressamente autorize, situações em que a lei 

é insuficiente e a Administração deverá decidir de acordo com os princípios, situações em que 

a lei prevê determinada competência sem estabelecer as condutas a serem adotadas, ou ainda 

situações em que a lei utiliza conceitos indeterminados. Existem, ainda, outras possibilidades, 

dada a grande variedade de fatos que o caso concreto pode evidenciar. 

Constata-se assim que, não raro, mas, pelo contrário, corriqueiramente, a 

Administração Pública se utiliza de sua prerrogativa discricionária para alcançar o interesse 

público. 

Entretanto, tem que, em Direito, para toda prerrogativa existe um limite. 

Especificamente, em matéria de discricionariedade, facilmente se constata que os princípios 

que norteiam a conduta dos administradores públicos servem também para limitar as condutas 

discricionárias, uma vez que a conduta administrativa discricionária é espécie do gênero 

conduta administrativa, esta que, como já exaustivamente explicitado, está limitada pelos 

princípios. 

Germana de Oliveira Moraes86 lembra que: 

 

A noção de juridicidade, além de abranger a conformidade dos atos com as regras 
jurídicas, exige que sua produção (a desses atos) observe – não contrarie – os 
princípios gerais do Direito previstos explícita ou implicitamente na Constituição. 
[...] A construção jurisprudencial e doutrinária e conseqüente normatização dos 
princípios jurídicos suscitou a eclosão de diversas abordagens da discricionariedade 
administrativa, tendentes ora a alargar os aspectos vinculados dos atos 
administrativos, ora a subtrair do âmago da discricionariedade, situações 
tradicionalmente nela inseridas. 

 

Constata-se, portanto, que os princípios são decisivos quando da auferição da 

legalidade e legitimidade da discricionariedade administrativa. Tal observação é importante 

para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que o poder regulamentar se encontra, na 

maioria das vezes, dentro de típicas situações em que a Administração exerce sua prerrogativa 

de discricionariedade. 

Em alguns casos, cabe à Administração decidir qual o melhor caminho para, 

regulando situações concretas, alcançar-se a finalidade pública dentro das opções que a norma 

oferece. O espaço aberto de opções para que o administrador regule, da melhor forma, 

referida situação, é sempre limitado pelos princípios. 

                                                 
86 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. 2 ed. São Paulo: 
Dialética, 2004. p. 30 e 36. 
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Corroborando tal entendimento, particularmente em relação à moralidade 

administrativa, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro87: 

 

É principalmente no âmbito dos atos discricionários que se encontra campo fértil 
para a prática de atos imorais, pois é neles que a Administração Pública tem 
liberdade de opção entre várias alternativas; todas elas válidas perante o direito. Ora, 
pode perfeitamente ocorrer que a solução escolhida pela autoridade, embora 
permitida pela lei, em sentido formal, contrarie valores éticos não protegidos 
diretamente pela regra jurídica, mas passíveis de proteção por estarem subjacentes 
em determinada coletividade. [...] nessa apreciação, terão que prevalecer os valores 
éticos da instituição, que constituem limites à discricionariedade administrativa, os 
quais, se transpostos, ensejam correção pelo Poder Judiciário. 

 

Por fim, em relação ao princípio da finalidade arremata a autora88: 

 

Ainda que a lei não use expressamente a expressão interesse público, sabe-se que, 
em toda a atividade administrativa, deve ele ser observado. [...] se a lei dá à 
Administração certa margem de discricionariedade, é precisamente porque quer que 
ela escolha, para cada caso concreto, a solução mais adequada para atingir os 
objetivos fixados pelo legislador [...] Daí a idéia de que o interesse público, ao invés 
de implicar, necessariamente, discricionariedade administrativa, constitui um dos 
princípios limitadores dessa discricionariedade. 

 

Portanto, provado está que os princípios acima minudenciados, assim como os 

demais, funcionam como limitadores da discricionariedade administrativa. Entretanto, aqueles 

são mais importantes, uma vez que se relacionam diretamente com o assunto em questão (atos 

de grande discricionariedade que são os decretos e regulamentos), razão pela qual se fez 

necessária uma reflexão mais atenta e detalhada sobre o tema. Feitas essas considerações, 

passaremos a tratar do poder regulamentar da Administração Pública no Brasil. 

                                                 
87 “Discricionariedade administrativa na Constituição De 1988”, p. 161, 163 e 164. 
88 “Discricionariedade administrativa na Constituição De 1988”, p. 230 e 231. 
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CAPÍTULO 3 – O PODER ADMINISTRATIVO REGULAMENTAR NO  DIREITO 

BRASILEIRO 

 

3.1 – Os poderes administrativos 

 

O poder administrativo regulamentar, ou simplesmente poder regulamentar, 

inclui-se no rol dos chamados poderes administrativos. A doutrina especializada no ramo 

administrativo algumas vezes diverge acerca da classificação ou natureza de alguns poderes, 

como por exemplo, uns afirmam existir o chamado poder administrativo vinculado89, 

enquanto outros negam a essa característica a qualidade de poder, afirmando ser, em verdade, 

uma restrição90. 

Entretanto, a doutrina é uníssona em afirmar que a Administração Pública 

necessita de certas prerrogativas para atuar com eficiência e, assim, alcançar os fins a que se 

presta que, em última análise, constituem o interesse público91. 

Hely Lopes Meirelles92 afirma que: 

 

Tais poderes são verdadeiros instrumentos de trabalho, adequados à realização das 
tarefas administrativas. Daí o serem considerados poderes instrumentais, 
diversamente dos poderes políticos, que são estruturais e orgânicos, porque 
compõem a estrutura do Estado e integram a organização constitucional. [...] Esses 
poderes são inerentes à Administração de todas as entidades estatais – União, 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – na proporção e limites de suas 
competências institucionais, e podem ser usados isolada ou cumulativamente para a 
consecução do mesmo ato. 

 

Há de ser dito, ainda, que essas prerrogativas (que constituem os poderes 

administrativos) além de se fundamentarem na necessidade do Estado de ter instrumentos que 

o ajudem no desenvolvimento das atividades administrativas para que alcance suas 

finalidades, não se pode esquecer que tais poderes também se fundam no princípio da 

supremacia do interesse público. De fato, tal princípio justifica a legitimação que o Estado 

possui para ser detentor de tais “privilégios” perante os administrados. 

Os referidos poderes são demasiadamente importantes para a estruturação do 

Estado, sua organização, suas tarefas e sua eficiência. Tamanha é a sua importância que 

                                                 
89 É o caso de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro. 
90 Encontramos aqui Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com sua obra Direito Administrativo. 
91 Essa também é a opinião de José dos Santos Carvalho Filho, expressa em sua obra Manual de Direito 
Administrativo. 
92 Op. cit., p. 116 e 117. 
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alguns autores afirmam que “os poderes funcionais que integram a competência devem ser 

exercidos sempre que os interesses servidos o imponham”93. 

De forma mais detalhada e corroborando o mesmo entendimento, explica Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro94: 

 

Embora o vocábulo poder der a impressão de que se trata de faculdade da 
Administração, na realidade trata-se de poder-dever, já que reconhecido ao poder 
público para que o exerça em benefício da coletividade; os poderes são, pois, 
irrenunciáveis. 

 

Conclui-se que os poderes administrativos servem, em última análise, como 

instrumentos para consecução do interesse público, e, não, como meras faculdades dos 

administradores que só os utilizam quando bem entenderem. Cabe-lhes, sempre que o 

interesse público reclamar, utilizá-los. 

Diversos são os poderes, ou prerrogativas, se assim se preferir, atribuídos à 

Administração Pública. A doutrina diverge acerca das classificações. En passant, e a título de 

exemplo, podemos citar os poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 

regulamentar e de polícia95. 

Restringiremos-nos somente ao estudo do poder regulamentar devido a sua 

extrema importância para o estudo do tema que nos propusemos analisar. 

 

3.2 – O regulamento 

 

3.2.1 – Conceito e Características 

 

O regulamento é o instituto que permite que a Administração Pública se valha de 

seu poder regulamentar para fazer atuar as leis. O poder regulamentar pode ser entendido 

como a faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo (Presidente da República, 

Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta execução96. 

                                                 
93 CAETANO. Marcello. Princípios fundamentais do direito administrativo. Coimbra-Portugal: Livraria Medina, 
1996. p. 119.  
94 DIREITO ADMINISTRATIVO (op. cit., p. 77). 
95 Adotamos aqui a doutrina de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito administrativo brasileiro, op. cit. 
96 HELY LOPES MEIRELLES, op. cit., p. 127. 
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O poder regulamentar e a conseqüente expedição de regulamentos encontram sua 

origem histórica no poder dos antigos monarcas de impor normas a serem respeitadas por 

todos, tendo o status de lei97. 

Entretanto, com o fortalecimento da noção de Estado de Direito, ou seja, Estado 

submetido às próprias leis que edita, o poder da Administração de editar normas com força de 

lei esbarrou no princípio da legalidade, ou seja, tais normas não poderiam ir de encontro ao 

que estava previsto em lei. 

Tomando como ponto de partida essas noções e considerando o impedimento de 

se editarem regulamentos que sejam contrários à lei, foquemo-nos no que se entende por 

regulamento. 

Celso Antônio Bandeira de Mello98 ensina: 

 

[...] pode-se conceituar o regulamento em nosso Direito como ato geral e (de regra) 
abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a 
estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras 
necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração 
Pública. É que os dispositivos constitucionais caracterizadores do princípio da 
legalidade no Brasil impõem ao regulamento o caráter que se lhe assinalou, qual 
seja, o de ato estritamente subordinado, isto é, meramente subalterno e, ademais, 
dependente de lei. 

 

Diante de tal ensinamento, percebe-se de logo o caráter de dependência, 

subordinação, vinculação ao que está previsto em lei. Dentro das balizas que limitam a sua 

atuação, o regulamento deverá precisar as ausências e limites para que a atuação da 

Administração se dê de forma igual, para que se respeite o princípio da igualdade perante os 

administrados. 

Acerca dessa característica integrativa dos regulamentos, Hely Lopes Meirelles99 

lembra que: 

 

Os vazios da lei e a imprevisibilidade de certos fatos e circunstâncias que surgem, a 
reclamar providências imediatas da Administração, impõem se reconheça ao Chefe 
do Executivo o poder de regulamentar, através de decreto, as normas legislativas 
incompletas, ou de prover situações não previstas pelo legislador, mas ocorrentes na 
prática administrativa. 

 

                                                 
97 Eduardo García de Enterría e Tomás-Rámon Fernández (op. cit., p. 197) informam que: Durante muito tempo 
se viu no regulamento uma “lei em sentido material”, segundo a teoria montada pelos juristas das Monarquias 
germânicas do século XIX, aplicando em conseqüência a esta figura normativa toda a teoria da Lei, sem mais 
que observar que não podia contradizer às leis formais propriamente dita. 
98 Op. cit., p. 315. 
99 Op. cit., p. 128. 



45 
 

De fato, constitui mera ilusão se pensar que o legislador, por mais arguto e 

sensível à dinâmica social que seja, possa precisar todos os aspectos da prática cotidiana no 

corpo das leis. Atento a isso é que o constituinte de 1988 previu dispositivo na Constituição 

Federal100 que autoriza o exercício do poder regulamentar, ou seja, a expedição de 

regulamentos com força de lei. 

Por mais que o referido dispositivo esteja contido dentro da Seção II, que informa 

as atribuições do Presidente da República, tal prerrogativa deve ser entendida como inerente a 

todos os chefes do Executivo, respeitando-se o princípio da simetria das formas e a 

necessidade de se outorgar também às administrações estaduais, distrital e municipais a 

referida prerrogativa regulamentar, para que desenvolva satisfatoriamente os encargos 

confiados à Administração Pública. 

Nesse sentido, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro101 que: 

 

Insere-se, portanto, o poder regulamentar como uma das formas pelas quais se 
expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como o que 
cabe ao Chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de 
editar normas complementares à lei, para sua fiel execução. 

 

Tal conclusão não podia ser diferente dentro do contexto da federação brasileira, 

em que nenhum dos entes é hierarquicamente superior a outro. Nesse sentido, é de todo 

razoável entender que tal prerrogativa constitucional é também endereçada às administrações 

dos outros entes federados. 

E não é só. A maioria da doutrina entende, também, que aos ministros de Estado, 

e por simetria das formas aos secretários estaduais e municipais, cabe a emissão de atos 

normativos de caráter geral com vistas à execução das leis, embora não sejam verdadeiros 

regulamentos. 

Neste diapasão, afirma Diógenes Gasparini102 que: 

 

Embora a atribuição normativa regulamentar esteja entre as privativas do Presidente 
da República (art. 84, VI, da CF) e, por simetria, aos Chefes dos Executivos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tem-se admitido que outros agentes 
públicos, como são os Ministros de Estados (art. 87, II, da CF) emitam atos 

                                                 
100 O dispositivo constitucional que se caracteriza como a base que fundamenta toda a atividade regulamentar da 
Administração é o constante no art. 84, inciso VI, alíneas “a” e “b”, que dispõem: “Art. 84. Compete 
privativamente ao Presidente da República: VI – dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos público; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.” 
101 Op. cit., p. 78. 
102 Op. cit., p. 121. 
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normativos em geral visando a execução de lei e regulamentos. Não são, no entanto, 
verdadeiros regulamentos. 

 

Algumas características dos regulamentos devem ainda ser ressaltadas. 

Primeiramente, há de se ter em mente que os regulamentos, por mais que sejam disposições 

normativas, gerais e abstratas, não podem ser considerados como leis. Tal afirmação se dá por 

vários motivos que, mais a frente, explicaremos, mas não se pode olvidar, já neste momento, 

de que os regulamentos são feitos para a fiel execução das leis, sendo, como já visto acima, 

delas dependentes e subordinados. 

Ainda neste tocante, outro detalhe importante é que a prerrogativa da 

Administração de editar normais gerais, abstratas e que a todos vincula (característica típica 

das leis) constitui verdadeira atividade “legislativa atípica”, uma vez que a edição de leis cabe 

ao Legislativo. Nesse sentido, uma das diferenças dos regulamentos e das leis, é que estes 

emanam da Administração103. 

Uma segunda característica a ser lembrada diz respeito à competência para editar 

regulamentos. De fato, regulamentar leis é uma atribuição do Chefe do Executivo, como 

outras tantas que lhe cabem, nos termos do ordenamento jurídico.104 

Nunca é demais lembrar que os regulamentos são completamente dependentes de 

lei. Tal constatação é retirada inclusive dos mandamentos constitucionais constantes no art. 

5º, inciso II, no art. 37, caput, art. 84, IV e art. 150, II ambos da Constituição Federal. Tal 

dispositivo informa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude 

de lei. Portanto, o regulamento não excetua tal regra. 

É o que demonstra, em relação a esse preceito constitucional, Celso Antônio 

Bandeira de Mello105: 

 

Note-se que o preceptivo não diz “decreto”, “regulamento”, “portaria”, “resolução” 
ou quejandos. Exige lei para que o Poder Público possa impor obrigações aos 
administrados. É que a Constituição brasileira, seguindo tradição já antiga, firmada 
por suas antecedentes republicanas, não quis tolerar que o Executivo, valendo-se de 
regulamento, pudesse, por si mesmo, interferir com a liberdade ou a propriedade das 
pessoas. 

 

                                                 
103 MARCELLO CAETANO, (op. cit., p. 80) afirma que: O regulamento é, como a lei, formado por normas de 
carácter geral e execução permanente. Distingue-se formalmente dela por ser proveniente de órgãos executivos e 
lhe estar subordinado, devendo corresponder ao exercício da competência administrativa para a boa execução 
das leis. 
104 DIOGÉNES GASPARINI, op. cit., p. 122. 
105 Op. cit., p. 316. 



47 
 

Outras características dos regulamentos podem ainda ser apontadas. A doutrina é 

uníssona em classificá-los como institutos normativos, abstratos, gerais, com força de lei, 

sendo de competência reservada aos Chefes do Poder Executivo. Essas são as linhas gerais 

pacificamente reconhecidas e apontadas pela doutrina, sem embargos de outras opiniões106. 

Há de ser lembrada, ainda, a importância do instituto em estudo. O regulamento é 

essencial para a suficiente e satisfatória execução das leis que, em muitos casos, não definem, 

com a precisão desejada, o que se pretende normatizar. 

Em relação à importância e a função dos regulamentos, ensinam Eduardo García 

de Enterría e Tomás-Ramón Fernández107 que: 

 

Por força, a lei não pode governar ela mesma senão recorrendo a colaboração (cada 
vez mais estreita e generalizada) dos regulamentos. Agrade ou desagrade, sejam ou 
não grandes riscos de uma normação secundária deste caráter, a potestade 
regulamentária da Administração é hoje absolutamente imprescindível. [...] O 
regulamento tem também neste âmbito uma função, sumamente importante, mas 
essa função nem é nem pode ser a de suprir a lei, a de adiantar-se a esta, a de tentar 
pôr-se a seu nível, mas a de complementá-la, a de desenvolvê-la ou executá-la, a de 
colaborar com ela nas diversas formas que as técnicas de delegação habilita. 

 

Portanto, conclui-se que a missão dos Chefes do Executivo é exatamente se 

utilizar dos regulamentos para minudenciar os detalhes necessários à aplicação as leis, 

explicando-as ou estabelecendo o modus operandi a ser utilizado pela Administração para sua 

fiel execução, mas nunca indo contra os dispositivos legais. 

Neste raciocínio, torna-se evidente que nos casos em que a lei não preveja espaço 

para que a Administração atue, ou ainda, nas situações em que não houver lugar para a 

discricionariedade do administrador público, aí não poderão os gestores públicos estabelecer 

quaisquer novidades, uma vez que se limitarão, no caso de expedirem regulamentos, a repetir 

o que está previsto em lei, ou explicá-las. 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello108: 

 

                                                 
106 José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira em Noções fundamentais de direito administrativo, 
Coimbra-Portugal: Edições Almedina, 2006. p. 123 e 124, ensinam que: “Do ponto de vista material os 
regulamentos são normas jurídicas. Isto significa que os regulamentos administrativos têm as notas de 
generalidade e de abstracção típicas dos actos normativos. Com a nota da generalidade pretende afirmar-se ser o 
regulamento um comando que se aplica a uma pluralidade (número indeterminado) de destinatários. Por seu 
turno, a característica da abstracção traduz-se na circunstância de ele se aplicar a um número indeterminado de 
casos ou situações. [...] Do ponto de vista formal, os regulamentos podem apresentar-se sob formas variadas. No 
que concerne aos regulamentos do Governo eles podem assumir a forma de decretos-regulamentares, de 
resoluções (do Conselho de Ministros), de portarias (dos Ministros em nome do Governo) e despachos 
normativos (dos Ministros em nome do Ministério respectivo).” 
107 Op. cit., p. 201, 231 e 232. 
108 Op. cit., p. 323 e 324. 
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Onde não houver espaço para uma atuação administrativa, não haverá cabida para 
regulamento. (...) Onde não houver liberdade administrativa alguma a ser exercitada 
(discricionariedade) – por estar prefigurado na lei o único modo e o único possível 
comportamento da Administração ante hipóteses igualmente estabelecidas em 
termos de objetividade absoluta –, não haverá lugar para regulamento que não seja 
mera repetição da lei ou desdobramento do que nela se disse sinteticamente. 

 

Tamanha preocupação em relação à adstrição da Administração àquilo que está 

veiculado em lei se justifica nos grandes gravames que os regulamentos, sobretudo os 

decretos, enquanto atos administrativos normativos, podem impor aos administrados. Como 

qualquer outro ato administrativo, estes também são dotados das características, ou atributos 

se assim se preferir, dos atos administrados, quais sejam a imperatividade, presunção de 

legitimidade e auto-executoriedade. Tais qualidades armam os regulamentos, e especialmente 

os decretos, de força cogente e exigibilidade, denotando a capacidade deste instituto de 

interferir na esfera dos particulares. 

Explicando os atributos acima informados, explica José dos Santos Carvalho 

Filho109: 

 

Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos são 
cogentes, obrigando a todos quanto se encontrem em seu círculo de incidência. [...] 
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, 
ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas 
legais. [...] Das mais relevantes é a característica da auto-executoriedade. Significa 
ela que o ato administrativo, tão logo seja praticado, pode ser imediatamente 
executado e seu objeto imediatamente alcançado. 

 

Por fim, mas não concluindo que aqui se esgota o assunto, ou que tal ressalva é de 

menor relevância, há de se ressaltar que a publicidade dos regulamentos é requisito 

obrigatório e necessário. Como se sabe, os atos administrativos necessitam de publicação para 

que sejam não só válidos, mas considerados existentes. Portanto, quando o chefe do 

Executivo emite regulamentos, que na maioria das vezes o faz através de decretos, como 

adiante se verá, precisa publicá-los para que possam começar a ter validade e sejam, assim, 

exigíveis. 

Hely Lopes Meirelles110 ensina que: 

 

Os regulamentos, destinando-se à atuação externa (normatividade em relação aos 
particulares), devem ser publicados pelo mesmo modo por que o são as leis, visto 
que a publicação é que fixa o início da obrigatoriedade dos atos do Poder Público a 
serem atendidos pelos administrados. Daí a necessidade de publicação integral do 
regulamento e do decreto que o aprova. 

                                                 
109 Op. cit., p. 110, 111, 112. 
110 Op. cit., p. 181. 
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Feitas essas considerações inicias, adentremos nas espécies de regulamentos. 

 

3.3.2 – Espécies de regulamentos 

 

No que se relaciona às espécies de regulamentos, a doutrina em muito diverge. 

Cada autor, levando em conta um critério seu, ou uma ordem que entende ser a mais adequada 

para enumerá-los, acaba trazendo sua definição pessoal, gerando grandes diferenças entre as 

classificações entre um autor e outro111. 

Apesar da grande diversidade que permeia o assunto ora em análise, os autores 

tendem a convergir entendimentos acerca de algumas classificações. Atualmente a doutrina se 

pacifica no sentido de considerar as seguintes espécies: decretos, instruções normativas, 

regimentos, resoluções, portarias e deliberações112. 

Vamos nos ater apenas a traçar as linhas gerais sobre cada tipo de espécie de 

regulamento, nos focando mais no decreto, por ter mais relevância ao tema a que se propõe 

este trabalho. 

As instruções normativas são atos normativos da Administração Pública, 

geralmente expedidos por Ministros de Estado, para execução de leis e decretos, sendo 

inferiores hierarquicamente aos decretos. Tal instituto encontra-se previsto na Constituição de 

1988, seu art. 87, parágrafo único, inciso II113. 

Os regimentos são também atos normativos, sendo que suas disposições se 

destinam às estruturas internas da Administração, não se direcionando a particulares. Os 

regimentos são bastante utilizados pelos órgãos colegiados do Poder Judiciário para sua 

organização interna, como também pelo Legislativo também com vistas à organização de suas 

Casas. 

As resoluções são atos também dotados de normatividade, expedidos pelas altas 

autoridades do Poder Executivo, ou pelos presidentes dos tribunais, ou ainda pelos órgãos 

legislativos, visando à disciplina das matérias de sua competência privativa. 

                                                 
111 JOSÉ DIAS e FERNANDA OLIVEIRA, (op. cit.) adotam especificações levando em consideração critérios 
de classificação tendo como base o âmbito da respectiva eficácia, a relação de sua dependência com a lei, e, 
ainda em gerais e específicos, internos e externos. 
112 Adotou-se aqui a doutrina de HELY LOPES MEIRELLES, (op. cit.) 
113 Na íntegra: “Art. (omissis) 
Parágrafo único – Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e 
na lei: 
II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.” 
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Por fim, as deliberações são atos normativos ou decisórios emanados de órgãos 

colegiados, podendo ser gerais ou individuais a depender do caso concreto. 

Propositadamente, deixamos o decreto por último para que possamos analisar 

mais aprofundadamente. O decreto é o ato regulamentar por excelência. É o instrumento pelo 

qual o chefe do Executivo exerce seu poder regulamentar com vistas a viabilizar a aplicação 

das leis. 

Entretanto, o decreto não se resume somente a isso. Na verdade, o decreto é 

essencial para que o chefe do Executivo movimente a máquina administrativa, podendo 

caracterizar-se como ato individual ou geral, emanado pelo presidente, pelos governadores ou 

pelos prefeitos. 

Individualmente o decreto é considerado como ato administrativo, pois seu efeito 

é concreto, ou seja, gera uma mudança no mundo dos fatos com destinatário e medidas 

específicos. Já o decreto geral deve ser encarado como ato normativo, uma vez que seu 

conteúdo e efeitos em muito se assemelham às leis. 

Sobre essas características dos decretos, informa Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro114: 

 

Ele pode conter da mesma forma que a lei, regras gerais ou abstratas que se dirigem 
a todas as pessoas que se encontram na mesma situação (decreto geral) ou pode 
dirigir-se a pessoa ou grupo de pessoas determinadas. Nesse caso, ele constitui 
decreto de efeito concreto (decreto individual); é o caso de um decreto de 
desapropriação, de nomeação, de demissão. 

 

A doutrina não é unânime quanto à classificação das espécies de decretos. Porém, 

a grande maioria dos autores faz remissão a duas espécies: os decretos regulamentares ou de 

execução, e os decretos independentes ou autônomos115. 

Os decretos regulamentares têm a função de explicar ou viabilizar a execução das 

leis. Esta última característica não existe somente nos decretos gerais, pois é através dos 

decretos que o chefe do Executivo nomeia, exonera, concede diárias a servidores, dentre 

outras atividades, que são, indubitavelmente, de caráter pessoal. 

                                                 
114 Op. cit., p. 216. 
115 Há, ainda, autores que entendem existir decretos de necessidade para os casos excepcionais previstos nas 
constituições dos Estados (ENTERRÍA, op. cit., 232), como aqueles que decretam o estado de defesa, ou estado 
de sítio experimentados por uma nação. Com a máxima devida vênia, entendemos não ser essa a melhor 
nomenclatura uma vez, embora sejam excepcionais, tais situações, bem como a expedição de decreto para sua 
declaração, estão previstas no texto constitucional, como acontece no caso da Carta Magna brasileira. Como 
qualquer outro decreto regulamentar, este encontra sua razão de ser em um dispositivo legal existente. Portanto, 
em última análise, o referido decreto serve para a execução do que está previsto em lei, sendo, assim, em 
verdade, um decreto regulamentar ou de execução. 
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Tratando dos decretos executivos ou regulamentares, ensinam Eduardo García de 

Enterría e Tomás-Ramón Fernández116: 

 

Com muita freqüência a lei contrai sua regulação a enunciar alguns princípios 
básicos, na que podem marcar sistematicamente as grandes linhas diretivas, 
deixando à Administração que, por meio de um regulamento, precise todo o 
casuísmo de desenvolvimento que pode exigir a situação ou a complexa atuação 
administrativa sobre ela. [...] por outra parte, o concurso das normas paralelas pode 
permitir a mais solene de ambas, a lei, uma concentração de princípios mais imune 
ao passar do tempo, em tanto que o casuísmo regulamentário pode ser objeto de 
adaptações constantes. 

 

A segunda espécie de regulamento constitui os chamados decretos autônomos ou 

regulamentos autônomos. Os estudiosos ainda divergem muito acerca da possibilidade dos 

referidos institutos existirem. Os decretos autônomos são fortemente rejeitados por parte da 

doutrina porque, quem os defende, entende ser possível, através de decreto, regular situação 

não prevista em lei, ou não expressamente reservada em lei, ou ainda na chamada reserva da 

Administração, ou seja, matéria constitucionalmente reservadas ao Executivo. 

O fundamento maior para os que negam a possibilidade de existirem decretos 

autônomos é o princípio da legalidade. As condutas da Administração são aquelas previstas 

expressamente em lei, ou seja, não pode ela agir onde não exista lei que a autorize. Lembram, 

ainda, que o decreto se presta apenas para explicar ou garantir a aplicação da lei, razão pela 

qual só podem existir os chamados decretos regulamentares ou de execução.117 

Aqueles que entendem ser possível a edição de decretos autônomos se fundam 

basicamente na idéia de que a perseguição do interesse público justificaria o suprimento de 

situação não prevista em lei, ou seja, tal conduta estaria baseada nos poderes implícitos da 

Administração.118 

Há ainda um terceiro entendimento que afirma existir a possibilidade da 

expedição do chamado regulamento autônomo somente nos casos que se enquadrem nas 

disposições contidas no art. 84, VI e art. 237, da Constituição Federal. 

É como informa Maria Sylvia Zanella Di Pietro119: 

 

Portanto, no direito brasileiro, excluída a hipótese do artigo 84, VI, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, só existe o regulamento de execução, 

                                                 
116 Op. cit., p. 229. 
117 Com este mesmo pensamento, encontramos aqui doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello e José 
dos Santos Carvalho Filho. 
118 Comungam desse entendimento Hely Lopes Meirelles e Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 
119 Op. cit., p. 80. 
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hierarquicamente subordinado a uma lei prévia, sendo ato de competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo. 

 

Com a devida vênia, discordamos do posicionamento acima esposado, uma vez 

que o próprio texto constitucional informa que a expedição de tal regulamento será na forma 

da lei. 

Assim esclarece José Afonso da Silva: 

 

O sistema constitucional brasileiro não admite o chamado regulamento 
independente ou autônomo, fora o regulamento de organização que a doutrina, às 
vezes, também considera um tipo autônomo; agora, em face do inc. VI do art. 84, 
não pode ser considerado autônomo, porque se prevê que seja expedido “na forma 
da lei”; fica, pois, sujeito a uma reserva relativa de lei. 

 

Por tudo exposto, conclui-se que melhor razão se encontra com aqueles que 

defendem a impossibilidade da existência de regulamentos autônomos, garantindo-se 

coerência do sistema constitucional e o respeito ao primado da legalidade. 

 

3.3.3 – Fundamentos e finalidades 

 

Todo poder se fundamenta em algo, razão pela qual necessitamos aqui, ainda que 

sucintamente, apontar as razões pelas quais a Administração possui a prerrogativa de 

regulamentar leis, pois “não vale tampouco afirmar que a potestade regulamentária constitui 

um poder próprio e inerente de toda a Administração, enquanto uma manifestação mais do 

poder de mando da qual a Administração está dotada”120. 

O fundamento jurídico do poder regulamentar encontra-se basicamente na 

Constituição Federal. Uma vez autorizada pela Carta Magna, a expedição de regulamentos é 

completamente legítima e legal. Tal autorização já serve para embasar as condutas dos 

administradores públicos no desempenho desta função. 

Entretanto, é óbvio que o mandamus constitucional é reflexo das concepções, 

experiências sociais e relações de poder do legislador constituinte. Alguns doutrinadores 

apontam, portanto, outros fundamentos para o exercício de tal poder121. 

                                                 
120 ENTERRÍA, (op. cit., p. 202). 
121 JOSÉ DIAS E FERNANDA OLIVEIRA (op. cit., p. 133) informam : “O poder regulamentar externo da 
Administração, como aliás todos os seus poderes, não é um poder originário mas um poder derivado, conferido 
pela Constituição ou pela lei. Isto é: trata-se de um poder que se baseia exclusivamente nas normas 
constitucionais ou legais que, em cada caso, atribuem competência regulamentar a dada autoridade 
administrativa. Se a Constituição ou a lei nada disserem a respeito, então a competência regulamentar não existe. 
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Neste tocante, interessante a ressalva feita por Diógenes Gasparini122: 

 

Os fundamentos políticos residem na conveniência e oportunidade que se reconhece 
ao Executivo, para dotar a lei de certos pormenores, com o fim de dispor 
internamente sobre a estrutura da Administração Pública ou com o intuito de 
disciplinar algumas matérias, porque mais bem aparelhado que o Legislativo. [...] 
Entre nós, o fundamento constitucional é o inciso IV do art. 84 da Lei Maior, em 
relação à União. No que diz respeito aos Estados-Membros e Municípios, são 
dispositivos semelhantes consignados nas Constituições estaduais e nas Leis 
Orgânicas municipais. 

 

Aspecto importante a ser informado é o que diz respeito à justificativa da 

existência dos regulamentos. É impossível se pensar que as leis conseguiriam por si só prever 

tanto as condutas relevantes para a sociedade, como a melhor forma que a Administração 

deve atuar para que estas sejam executadas nas peculiaridades do caso concreto. 

Em relação ao tema, Celso Antônio Bandeira de Mello preleciona123: 

 

A Constituição prevê os regulamentos executivos porque o cumprimento de 
determinadas leis pressupõe uma interferência de órgãos administrativos para a 
aplicação do que nelas se dispõe, sem, entretanto, predeterminar exaustivamente, 
isto é, com todas as minúcias, a forma exata da atuação administrativa pressuposta. 
Assim, inúmeras vezes, em conseqüência da necessidade de uma atuação 
administrativa, suscitada por lei dependente de ulteriores especificações, o 
Executivo é posto na contingência de expedir normas a ela complementares. 

 

Por fim, há de tecer rápidos comentários sobre a finalidade dos regulamentos, uma 

vez que tal assunto já foi, ainda que indiretamente, abordado. 

O finalidade maior do regulamento, seja, para que aqueles que defendem apenas a 

possibilidade de regulamentos de execução, ou ainda para aqueles que asseguram existir 

regulamentos autônomos, é garantir aplicação da lei, pois, “Em ambos os casos, a 

Administração procura a fiel execução das leis. Esse é o objecto fundamental dos 

regulamentos administrativos”124. 

Entretanto, outras finalidades existem, uma vez que os regulamentos servem para 

limitar a discricionariedade administrativa (como se verá abaixo), dispor sobre a maneira pela 

qual a Administração deverá proceder, caracterizar fatos ou situações previstas em lei que 

contém conceitos vagos, ou ainda, explicar detalhadamente conceito demasiadamente 

sintéticos. 

                                                                                                                                                         
Já a competência regulamentar interna se fundamenta no poder de auto-regulamentação da Administração, 
designadamente no poder que as autoridades superiores têm para disciplinar as autoridades subalternas”. 
122 Op. cit., p. 122. 
123 Op. cit., p. 323. 
124 MARCELLO CAETANO, (op. cit., p. 81). 
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3.3.4 – O regulamento e as leis 

 

Já foi dito, e trataremos apenas de detalhar mais cuidadosamente o tema, que a lei 

é superior aos regulamentos, sendo estes subordinados, vinculados e limitados a tudo quanto a 

lei dispõe, por isso afirmar-se que “A lei tem absoluta prioridade sobre os regulamentos”125. 

Tal constatação pode ser feita a partir do princípio da legalidade, que como se 

sabe, vincula toda a Administração Pública. De fato, os administradores públicos só estão 

autorizados a “andar nos trilhos que o princípio da legalidade traça”, não podendo se desviar 

sua conduta das balizas da lei. 

Sobre o assunto, lembra Marcello Caetano126: 

 

A Administração Pública num regime de legalidade está submissa à lei. A sua 
actividade tem de ser legal, isto é, de decorrer nos termos traçados em lei. [...] Um 
regulamento não pode conter disposições que contrariem a doutrina consagrada em 
lei. E a ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui um vício que afecta a 
validade deles. 

 

Como compete ao Executivo expedir decretos para o fiel cumprimento das leis, 

conclui-se que a ele se atribui a responsabilidade de não invadir a esfera da lei, sob pena de 

incorrer em patente ilegalidade. Do ponto de vista lógico, inclusive, não há como se pensar 

que um regulamento, que é algo que se destina a explicar ou facilitar a atuação da lei, possa 

ser contra ela ou ir além dela. 

Na esteira desta linha de raciocínio deduz-se que o regulamento por poder ir além 

da lei, não pode, igualmente, inovar as disposições daquela, sob pena de desrespeito ao que já 

está legalmente pactuado. 

Celso Antônio Bandeira de Mello127 afirma: 

 

Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico 
direito, dever, obrigação, limitação ou restrição já estavam estatuídos e identificados 
na lei regulamentada. Ou, reversamente: há inovação proibida quando se possa 
afirmar que aquele específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição 
incidentes sobre alguém não estavam já estatuídos e identificados na lei 
regulamentada. 

 

                                                 
125 JOSÉ DIAS E FERNANDA OLIVEIRA, (op. cit., p. 127). 
126 Op cit., p. 79 e 84. 
127 Op. cit., p. 327. 
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A referida afirmação se justifica ainda devido a garantia que as leis proporcionam 

aos administrados, característica de presença mitigada nos regulamentos. O órgão a quem é 

confiada a elaboração das leis (Legislativo) é impregnado de forte carga de democracia. São 

representantes do povo que, ao elaborar as leis, expressam os valores preciosos à vida social. 

Já em relação ao regulamento, quem é responsável por sua elaboração, tomando 

aqui como exemplo o decreto por ser o mais importante instrumento regulamentar, é 

igualmente um representante do povo (chefe do Executivo eleito pelo povo). Entretanto, aqui 

temos a vontade de um representante, enquanto que na atividade legislativa temos a vontade 

expressa por vários representantes do povo, que representam diferentes camadas da sociedade, 

diversas concepções de moral, de justiça e de desenvolvimento social. Portanto, muito mais 

legítima, do ponto de vista essencialmente democrático, é a lei. 

É o que informam Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández128: 

 

A Administração não é representante da comunidade, é uma organização servidora 
da mesma, o que resulta algo em essência distinto; no regulamento não se expressa 
por isso uma hipotética “vontade geral”, senão uma simples regra técnica, 
“ocorrência dos funcionários” à que órgãos simplesmente administrativos deram 
expressão definitiva. 

 

Outro aspecto importante a ser ressaltado entre os regulamentos e as leis é o que 

diz respeito à discricionariedade. Considerada como o espaço de liberdade, autorizado pela 

própria lei, que o administrador dispõe para agir segundo critérios de conveniência 

oportunidade (formam o mérito administrativo), a discricionariedade é exercida mediante a 

expedição de regulamento, na maioria das vezes, decreto. 

Marcos Juruena Villela Souto129 afirma: 

 

É o que se denomina função discricionária, isto é integração da lei por força da 
liberdade atribuída por ela ao administrador para avaliar a conveniência e 
oportunidade na prática de atos da administração; diante da variedade de opções 
previstas em lei à disposição do administrador, ele vai poder escolher a que 
considere mais adequada ao caso concreto. 

 

A discricionariedade possui essa importante característica de unificar a aplicação 

da lei, uma vez que iguala os entendimentos eventualmente discrepantes que possam existir 

entre os diversos órgãos da Administração. Tal assegura o fiel cumprimento da lei e 

estabelece maior segurança jurídica para a conduta administrativa. 

                                                 
128 Op. cit., p. 198. 
129 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 
30. 
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Por essa razão se afirma que “Quando, por exemplo, a Administração regulamenta 

lei para sua fiel execução, como deseja o texto constitucional, possibilita sua aplicação 

equânime por meio do regulamento, que a todos nivela.130”. 

Lembre-se, ainda, que tal ferramenta é fundamental para que a Administração 

estabeleça condutas uniformes entre os administrados, efetivando o princípio da igualdade, 

elevado a título de garantia fundamental pela Constituição131. 

É o que nos informa Celso Antônio Bandeira de Mello132: 

 

Sem esses padrões impostos na via administrativa, os órgãos e agentes 
administrativos guiar-se-iam por critérios díspares ao aplicarem a lei, do que 
resultariam tratamentos desuniformes aos administrados. A mesma lei seria 
executada de maneiras distintas. Donde, a expedição de regulamentos é ditada, como 
ao diante melhor se dirá, por exigências jurídicas inescusáveis derivadas do 
princípio da igualdade, firmado, entre nós, no art. 5º, caput, da Carta Magna. 

 

Não se pode olvidar de que a expedição ou não de um regulamento tem 

importância decisiva na aplicação das leis. Existem construções legais que, em seu texto, já 

informam que tal dispositivo deverá ser regulamentado. Se tal não ocorrer, os referidos ficam 

sem aplicabilidade, uma vez que são dependentes de decretos que o regulamentam. 

Quando o Executivo não regulamenta os referidos dispositivos, temos o que se 

costuma chamar de legislação em negativo, ou seja, a inatividade do Executivo acarreta, em 

verdade, legislar em sentido contrário, qual seja, impedir que a lei tenha plena aplicabilidade. 

Tal conduta constitui afronta ao Poder Legislativo e, conseqüentemente ao 

princípio da tripartição dos poderes, uma vez que o Executivo está impedindo que o 

Legislativo exerça sua função de legislar. 

Sobre o tema, esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello133: 

 

Por tais motivos, fácil é compreender-se que, se uma lei depende de regulamentação 
para sua operatividade, o Chefe do Executivo não pode paralisar-lhe a eficácia, 
omitindo-se em expedir as medidas gerais indispensáveis para tanto. Admitir que 
dispõe de liberdade para frustrar-lhe a aplicação implicaria admitir que o Executivo 
tem titulação jurídica para sobrepor-se às decisões do Poder Legislativo. 

 

Tal situação é tão séria e gravosa que o Constituinte previu “remédio 

constitucional” para amparar direitos dos indivíduos que estejam inviabilizados em 

decorrência de inexistência de norma regulamentadora impedindo o exercício dos direitos e 

                                                 
130 LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, (op. cit., p. 212). 
131 Conforme art. 5º, caput, que já inicia dizendo que “todos são iguais perante a lei...” 
132 Op. cit., p. 324. 
133 Op. cit., p. 325. 
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liberdade constitucionais e de certas prerrogativas. O referido “remédio” encontra-se 

positivado no art. 5º, inciso LXXI da Constituição Federal de 1988134. 

Por fim, há de se tecer algumas considerações acerca das delegações. Tais são 

feitas pelo Legislativo que delega ao Executivo a disposição de certos assuntos reservados à 

lei. Existem duas formas de se operarem delegações: através das leis delegadas e dos 

regulamentos. 

Em relação às leis delegadas, nenhum problema existe, pois tal forma de 

delegação está prevista na Constituição Federal. Entretanto, a doutrina aponta para a 

inconstitucionalidade de delegações que atribuem aos regulamentos dispor de matéria de lei, 

pois, como foi visto, os regulamentos são dependentes e subordinados àquelas, não podendo 

criar, por si mesmo, o nascimento de um direito, de uma obrigação, de um dever ou de uma 

restrição. 

Neste sentido, informa Celso Antônio Bandeira de Mello135: 

 

Por isto, a lei que limitar-se a (pretender) transferir ao Executivo o poder de ditar, 
por si, as condições ou meios que permitem restringir um direito configura 
delegação disfarçada inconstitucional. Deveras: as funções correspondentes a cada 
um dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) são, como regra, indelegáveis. 
Disto se ressalva, tão só, a hipótese de “leis delegadas” – pela própria Constituição 
previstas no art. 59, IV, mas editáveis apenas em decorrência do procedimento 
legislativo regulado no art. 68 e segundo condições e limites ali estabelecido. 

 

Traçados todos os apontamentos necessários para a abordagem do assunto 

principal deste trabalho, adentremos nos limites ao poder regulamentar propriamente ditos. 

                                                 
134 Na íntegra: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania;” 
135 Op. cit., p. 328. 
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CAPÍTULO 4 – AS LIMITAÇÕES AO PODER REGULAMENTAR DA  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

4.1 – Limites ao regulamento 

 

Tudo o que foi colocado acima se fazia necessário para desenvolvermos o tema 

deste tópico. Devido às longas explicações traçadas, nesta parte, como se verá, faremos um 

trabalho lógico-conclusivo, partindo das constatações feitas. 

Inicialmente, há de ser dito que a maioria da doutrina que trata do poder 

regulamentar da Administração traça apenas pequenas considerações acerca das limitações ao 

poder regulamentar propriamente dito. Porém, alguns autores se sobressaem no que tange ao 

estudo deste ponto específico. 

Encontramos, por exemplo, a colocação simplificada, mas ainda assim rica e 

elucidativa, se comparada com os demais doutrinadores, de Diógenes Gasparini136, que 

ensina: 

 

A atribuição regulamentar sofre três ordens de limites que, se inobservados, 
invalidam-na. São os limites formais, legais e constitucionais. São formais, por 
exemplo, os que dizem respeito ao veículo de exteriorização, pois o regulamento, 
conforme prescrito no art. 84, IV, da Constituição Federal, há de ser manifestado 
mediante decreto. [...] São legais os que se relacionam com o extravasamento da 
atribuição (por regulamento aumentou-se certo prazo fixado em lei). [...] São 
constitucionais os que se relacionam com as reservas legais (criação de cargos por 
regulamentos, quando a Constituição da República exige lei). A inobservância 
desses limites vicia o regulamento, tornando-o ilegal. 

 

Embora aponte os principais aspectos a serem observados para análise dos limites 

ao regulamento, tal classificação peca pela simplicidade. Procuremos, então, adentrar um 

pouco mais a fundo no tema em análise. 

Utilizando os critérios adotados por Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón 

Fernández137, preferimos classificar as limitações, primeiramente, em formais e materiais, 

para, posteriormente, apontar situações específicas em que tais limites aparecem no mundo 

jurídico. Ressalte-se que, em ambos os casos, temos limites que, uma vez traspassados, 

inquinam o regulamento de ilegalidade. 

                                                 
136 Op. cit., p. 123. 
137 Op. cit., p. 207. 
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Formalmente falando, podemos afirmar que os regulamentos encontram limites 

em função da competência, da hierarquia normativa e do procedimento previsto para sua 

expedição. 

No que tange à regra de competência para sua expedição, o regulamento deve 

provir da autoridade a qual se atribui a capacidade prevista em lei para sua criar o referido 

mandamus. Assim, impossível se pensar em um decreto de autoria de um ministro de Estado, 

ou, ainda, uma instrução normativa proveniente de um juiz de direito. Nesse sentido, conclui-

se que cada instrumento normativo deve ser elaborado pela entidade a qual a lei autoriza a 

referida elaboração. O desrespeito à competência específica para expedição de cada tipo 

específico de regulamento acarreta vício formal, impregnando-o de ilegalidade e 

impossibilitando que o mesmo gere efeitos. 

A hierarquia normativa constitui outra baliza a ser obedecida quando da confecção 

dos regulamentos. Tal limite toca-se com o princípio da hierarquia administrativa, ou, como 

querem alguns autores, poder hierárquico da Administração138, e define-se pela 

impossibilidade de um dispositivo normativo hierarquicamente inferior se sobrepor, ou ser 

contrário, a dispositivo hierarquicamente superior. É o que ocorre no caso de um decreto que 

estabelece disposições contrárias ao previsto em lei, ou ainda, uma resolução que veicule 

norma flagrantemente inconstitucional. Até por uma questão de lógica percebe-se que tal não 

pode ocorrer, pois, em última análise, seria admitir que um subordinado desobedeça ordem de 

seu superior. 

Por fim, cumpre atentar para o aspecto referente ao procedimento adotado para a 

expedição dos regulamentos. Cada espécie possui requisitos e trâmite específicos para que o 

instrumento possa adentrar no mundo da validade e eficácia, para que suas disposições 

possam vincular. Neste ponto, importante lembrar que, não importando qual seja a espécie, 

todos estão vinculados a publicidade, seja ela ampla (destinada à Administração e 

administrados) ou restrita (quando voltada mais para a Administração Pública). 

Existem, ainda, as chamadas limitações materiais impostas aos regulamentos, 

caracterizando-se, em geral, como limitações relativas ao seu conteúdo. São elas a vedação ao 

abuso de poder, o respeito aos princípios dirigentes da atividade pública administrativa, a 

matéria passível de regulamentação e a irretroatividade das disposições regulamentárias. 

                                                 
138 Neste sentido, HELY LOPES MEIRELLES, (op. cit., p. 121). Ensina o referido autor que: Poder hierárquico 
é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de 
seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. 
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O abuso de poder constitui gênero das espécies excesso de poder e desvio de 

finalidade. Portanto, se o agente atua excedendo a sua competência prevista em lei, está ele 

cometendo abuso de poder. Nesse caso, teríamos vício formal. Todavia, quando o agente 

pauta sua conduta em desvio de finalidade (chamado por alguns de desvio de poder), agindo 

segundo seus interesses pessoais, ao arrepio dos princípios da impessoalidade e da moralidade 

administrativas, temos vício de ordem material. Essa limitação em muito se aproxima daquela 

imposta pelos princípios da Administração Pública. O referido tema será reapreciado em 

tópico específico, haja vista sua relevância. 

Uma outra limitação diz respeito à matéria trazida no corpo do regulamento. 

Limitação material por excelência, aqui temos a necessidade da análise do conteúdo em si 

trazido pelo regulamento, perquirindo-se se a referida disposição constitui matéria passiva de 

regulamentação, ou se não estar-se-ia invadindo matéria reservada à lei. Aqui não se trata de 

afronta à limitação formal que é a competência, uma vez que não raro ocorre de estar-se 

diante de um decreto emitido pelo chefe do Executivo. Formalmente, estaria perfeito. Mas, 

quando no corpo do decreto temos disposição sobre algo que só a lei cabe dispor, teremos 

afronta à limitação material atinente à matéria que fora regulamentada. 

Por fim, cumpre destacar que o regulamento não pode dispor sobre situações 

pretéritas, impondo normas que retroagem para alcançar fatos passados. Tal afirmação se 

encontra nos princípios da segurança jurídica e da prevalência ato jurídico perfeito139. De fato, 

até as leis respeitam esses princípios. Portanto, o regulamento, ainda pelo motivo de ser 

inferior às leis, também não pode desrespeitá-los. 

Acrescentamos, ainda por oportuno, as lições de José Eduardo Figueiredo Dias e 

Fernanda Paula Oliveira140, que apontam situações específicas que devem ser observadas, 

dada as suas relevâncias no mundo jurídico. Entretanto, deve ser alertado que esses 

apontamentos são, em verdade, uma outra forma de expor as mesmas limitações elencadas 

acima. 

A primeira observação a ser feita é a de que os regulamentos não podem conter 

previsão que se contraponha a preceitos previstos em lei. Como restou fartamente exposto, a 

lei é suprema em relação aos regulamentos, que dela são dependentes e subordinados. 

                                                 
139 Encontramos aqui garantia constitucional contida no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. Na 
íntegra: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
140 Op. cit., p. 134. 
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A segunda colocação é a referente à vedação de se dispor de matérias que estejam 

expressamente previstas na Constituição Federal como sendo reservadas à lei. De fato, a 

desobediência a esse requisito inquina o regulamento do pior dos vícios, qual seja, o status de 

ser norma inconstitucional, evidentemente inválida, devendo ser expurgada do ordenamento 

jurídico. 

Em terceiro lugar, deve-se atentar para a competência para expedir os 

regulamentos, bem como as matérias em que é cabível a existência de regulamentos. Por fim, 

e mais importante, os regulamentos se submetem aos princípios a que a Administração 

Pública está vinculada. 

Embora essas últimas considerações sejam repetições do que fora detalhadamente 

exposto, achamos por oportuno apontá-las, uma vez que elas resumem o que há de mais 

importante em matéria de limites ao poder regulamentar. 

 

4.2 – Os princípios como limitações ao poder regulamentar 

 

Não precisamos aqui repetir tudo o que foi dito em relação aos princípios que 

devem reger a atuação da Administração Pública. Aqui pretendemos apenas ressaltar a grande 

importância que os mesmos têm em relação ao tema do presente estudo. 

Uma das grandes conclusões que se pode constatar ao longo do presente trabalho 

foi a enorme relevância que os princípios administrativos possuem para se entender as 

limitações ao poder regulamentar da Administração. 

Os princípios são importantes para orientar toda e qualquer conduta dos 

administradores públicos, coadunando-as com os dispositivos legais. Quem conhece bem o 

conteúdo de cada um deles, embora desconheça o teor das leis, dificilmente incorrerá em 

conduta ilícita, uma vez que os mesmos são como muros que abarcam a conduta a ser tomada 

e que, se compreendida dentro de tal espaço, estará em conformidade com o Direito, 

impedindo, assim, que a mesma se desvie do espírito que deve imperar em uma 

Administração eficiente, proba e voltada para o interesse público. Tratam-se de regras de bom 

senso que transcendem à legalidade estrita. 

Em relação às limitações ao poder regulamentar, os princípios têm participação 

decisiva para nortear o administrador público, pois todas as limitações se relacionam direta ou 

indiretamente com os referidos princípios. À guisa de exemplos, podemos citar que um 

regulamento em que o chefe do Executivo obedeça o procedimento de feitura, a competência, 
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a disposição da lei, mas, mediante atitude insidiosa, acobertada em verdadeira finalidade de 

benefício pessoal; este será, inevitavelmente, ilegal. 

Ressalte-se, ainda, que os princípios, em especial o da legalidade, o da moralidade 

e o da finalidade, são decisivos para orientar a discricionariedade administrativa, característica 

fortemente presente quando da expedição de regulamentos. Como foi visto, a 

discricionariedade serve para uniformizar a conduta a ser tomada pelo administrador público 

para que possa dispensar tratamento igualitário aos administrados. No desenvolver desta 

tarefa, inarredável a observância dos princípios administrativos. 

Por fim, cumpre ressaltar que os princípios servem como uma espécie de “tira-

dúvidas” final, ou ainda, como um último requisito de uma relação de itens a ser observada 

pelo administrador público. Explicamos a seguinte afirmação. Imagine-se uma situação em 

que o chefe do Executivo investiga a licitude de um decreto que pretende publicar. Neste 

caso, mesmo não encontrando vícios aparentes quanto à competência, forma, matéria a ser 

regulamentada, ou outro requisito, mas se estiver claro que tal conduta afronta diretamente 

quaisquer dos princípios, deve-se concluir que o referido decreto será ilícito. 

 

4.3 – O Poder Judiciário e a fiscalização dos regulamentos 

 

Para viabilizar a efetividade das limitações aos regulamentos, necessário se faz ter 

mecanismos de controle sobre os mesmos. A Administração é dotada do poder de revogar ou 

anular seus atos. A revogação se baseia em critérios de conveniência e oportunidade, 

enquanto a invalidação ocorre quando o ato administrativo está impregnado de ilegalidade em 

qualquer de seus elementos. 

Por força constitucional, é direito do cidadão e cabe ao Judiciário apreciar lesão 

ou ameaça de direito, segundo o disposto no art. 5º, inciso XXXV141, que normatiza o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Em, assim sendo, uma vez que o Poder Judiciário 

se encontre diante de ato administrativo que seja manifestamente ilegal, e no caso dos 

regulamentos não é diferente, poderá apreciar a ilegalidade ordenando a anulação do referido 

                                                 
141 Na íntegra: 
“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 
 
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
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regulamento, declarando sua ineficácia em decorrência de ilegalidade, ordenando de imediato 

a sustação de seus efeitos. 

Tal conduta não constitui afronta ao princípio da independência dos Poderes, uma 

vez que é o próprio texto constitucional que autoriza esta ação, pois não faz distinção alguma 

sobre o fato do ato ter sido emanado da Administração Pública seja exceção ao mandamus. 

Então, conclui-se que, uma vez suspeitando-se de ilegalidade, seja de onde provier o ato, o 

Judiciário poderá apreciá-lo. 

No mesmo sentido, encontramos as lições de Marcos Juruena Villela Souto142: 

 

Em função da existência desse limite da legalidade e com vistas ao exercício 
harmônico das funções estatais, os atos decorrentes da função normativa podem ser 
controlados pelos demais poderes do Estado, bem como pela própria Administração 
– princípio da autotutela. 

 

Percebe-se, portanto, que o Judiciário desenvolve função de grande relevância no 

controle dos regulamentos, sobretudo quanto ao limite que é mais desrespeitado, qual seja, a 

questão da legalidade dos regulamentos, já que, não raro, mas pelo contrário, infelizmente 

recorrente, observam-se regulamentos, em especial decretos, que estabelecem disposições que 

ou só cabem às leis fazer, ou ainda, ultrapassam os ditames da lei estabelecendo normas que 

vão muito além da simples explicação ou facilitação da aplicação desta. 

 

4.4 – O poder Legislativo e a fiscalização dos regulamentos 

 

Assim como a Administração Pública dispõe de instrumentos para garantir que os 

regulamentos atuem somente dentro de seus limites, utilizando-se de seu de poder de 

autotutela para revogar ou anular seus atos, o Judiciário também possui poder para apreciar 

eventuais ilegalidades que acarretem exorbitância do poder regulamentar, uma vez que a este 

Poder foi confiada a missão de decidir no caso concreto o direito, afastando as ilegalidades 

que possam existir. 

No tópico acima, informamos que o Judiciário pode apreciar ilegalidade contida 

na expedição de regulamento. Entretanto, o poder Legislativo também tem a missão de zelar 

pelo cumprimento das leis quando são elas objeto de regulamentação. 

                                                 
142 Op. cit., p. 27. 
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Neste sentido, Maria Zanella Di Pietro143 exorta: “Lembre-se de que o Congresso 

Nacional dispõe agora de poder de controle sobre os atos normativos do Poder Executivo, 

podendo sustar os que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V).” 

De fato o art. 49, inciso V, da Constituição Federal144 traz mais esta atribuição ao 

Congresso Nacional, tudo visando a garantir um controle mais efetivo do poder regulamentar 

da Administração Pública, uma vez que, como ressaltado anteriormente, o mau uso do poder 

de regulamentação das leis pode trazer conseqüências nefastas aos administrados. 

Por fim, a doutrina lembra que, em respeito ao princípio da simetria das formas, 

cumpre ao poder Legislativo estadual (Assembléias Legislativas) sustar atos do Executivo 

estadual que exorbitem do poder regulamentar a ele conferido, bem como, nos casos dos 

Municípios, cabe a Câmara de Vereadores sustar ato do Executivo municipal que exorbite 

limites impostos ao poder regulamentar. 

                                                 
143 Op. cit., p. 81. 
144 Na íntegra: 
“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) 
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem ao poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a apresentação do tema, algumas conclusões devem ser apontadas. É bem 

verdade que a maioria delas já se encontram no corpo do presente trabalho. Aqui 

procuraremos apenas sistematizá-las, agregando-as para que esta divisão seja mais didática. 

Inicialmente há de se considerar que o referente estudo constitui mero trabalho de 

conclusão de curso, razão pela qual o mesmo deve ser encarado como uma visão geral do 

tema, dada a complexidade do assunto e o curto tempo para conclusão do trabalho. 

Ao longo deste estudo, constatamos que é o amplo conceito de Administração 

Pública e que, da forma como é exposto na graduação e, muitas vezes apegados que estamos à 

visão tradicionalista de tripartição dos poderes estatais, esquecemos que todos esses poderes 

(a nomenclatura certa seria “funções” como apontamos) desenvolvem atividade 

administrativa, razão pela qual insta concluir que ambos devem ser considerados 

Administração Pública. 

Posteriormente, observamos a extrema importância dos princípios administrativos 

para o estudo não só dos regulamentos, mas para a conduta administrativa como um todo, seja 

que tarefa estiver desenvolvendo. A construção principiológica, a nosso, ver estaria no 

mesmo, ou até acima, do patamar ocupado pelas leis. A doutrina vem se posicionando no 

sentido de elevar a existência do princípio a um grau de importância tal, que se torna 

impossível afirmar que alguém é operador do direito desconhecendo o conteúdo dos mesmos. 

Podíamos até afirmar que o ponto alto do referido estudo é a feliz constatação de que os 

princípios constituem a matéria de maior importância para o estudo do Direito 

Administrativo. 

Em seguida, apresentamos características diversas do poder regulamentar 

brasileiro, apontando os fundamentos, as finalidades e as espécies do mesmo. Pela análise das 

referências bibliográficas que aqui utilizamos, percebemos que o estudo dos regulamentos 

ainda é bastante esquecido e menosprezado pelos autores. Entretanto, tais instrumentos do 

poder regulamentar (os regulamentos) são essenciais para o desenvolver das atividades da 

Administração, são verdadeiras ferramentas para mover a máquina estatal. 

Por fim, concluímos que os limites ao poder regulamentar são mostrados de forma 

variada entre os autores. Porém, todos são unânimes em reconhecer que os regulamentos se 

subordinam à lei, não podem ser contrários aos princípios e respeitam o ato jurídico perfeito, 

não podendo se aplicar a fatos pretéritos. Considerando-se estas restrições básicas, e 
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principalmente a que diz respeito à obediência dos princípios, as demais são decorrentes 

destas. 

É certo que o tema é pouco explorado pela doutrina pátria. Entretanto, não se pode 

perder de vista sua grande importância em decorrência, principalmente, de sua capacidade de 

invadir a esfera individual, pois a má utilização dos regulamentos pode causar grandes 

prejuízos aos administrados. 
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