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RESUMO 

 

 
Aborda o crescente destaque que, nas últimas décadas, tem adquirido o processo 
administrativo dentro do Direito Administrativo, ao mesmo tempo que ressalta a sintonia que 
guarda a processualidade com a nova feição assumida por este ramo jurídico. Enfoca a 
competência sancionadora das agências reguladoras, notadamente o que diz respeito ao 
balizamento processual que condiciona o seu exercício. Objetiva a reunião de elementos 
variados, muitas vezes dispersos pelo sistema jurídico, para que se torne possível elencar, com 
grau satisfatório de detalhamento, as diretrizes constitucionais de natureza processual 
indispensáveis ao sancionamento do particular por obra da ação punitiva das agências 
reguladoras. Destaca a cláusula do devido processo legal, pela abundância do conjunto 
protetivo que congrega em torno de si, como princípio constitucional balizador da aplicação 
de sanções pelas agências reguladoras. Examina a repercussão do princípio constitucional do 
devido processo legal sobre o Direito Administrativo, destacando os princípios mais 
relevantes nos quais aquele se desdobra. Analisa, à luz do princípio do devido processo legal, 
o processo administrativo sancionador desenvolvido no âmbito das agências reguladoras. 
Conclui que não há qualquer espaço, no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, para 
que se apliquem sanções sumariamente; que impera, em nosso sistema, uma verdadeira 
presunção absoluta, ditada pela Constituição, de que somente por intermédio do regular 
processo é que deverá ser obtida, pela Administração Pública, a melhor e mais justa decisão a 
ser tomada nos casos em que possam ser afetados direitos de particulares; que, em respeito ao 
princípio do contraditório, é indispensável a motivação de decisão que imponha sanção; que 
deve haver, em homenagem ao princípio da ampla defesa e pela necessidade de ser preservada 
a autonomia do ente regulador, uma instância recursal internamente a cada agência; que 
devem ser obrigatoriamente observados pelas agências, por ser esta a única alternativa 
compatível com a Constituição, os princípios elencados na Lei Federal nº 9.784/1999. 
 
 

 
Palavras-chave: Agências reguladoras. Processo administrativo sancionador. Devido 
processo legal.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper discusses the growing attention that, over the last decades, has been given to the 
administrative procedure in Administrative Law, as it also highlights the procedures which are 
in tune with the new trappings of this legal field. It focuses on the sanctioning competence of 
regulatory agencies, notably what concerns the procedural guide that conditions its exercise. It 
aims at gathering varied elements, many times dispersed over the legal system, so it is 
possible to list, with a satisfactory degree of detail, the procedural constitutional guidelines 
which are indispensable to the sanctioning of private entities through punitive action by 
regulatory agencies. It highlights the due legal process clause, for the abundance of the 
protective set there is around it, as a guiding constitutional principle for the application of 
sanctions by regulatory agencies. It examines the repercussion of the constitutional principle 
of the due legal process on Administrative Law, focusing on the most relevant principles on 
which the first unfolds itself. It analyzes, in light of the due legal process principle, the 
sanctioning administrative procedure developed in regulatory agencies. In conclusion, it is 
asserted that there is no room, in the Brazilian legal system as a whole, for sanctions to be 
applied summarily; that there reigns, in our system, an absolute presumption, dictated by the 
Constitution, that only through regular procedures can the best and fairest decision, 
concerning cases in which the rights of private parties could be affected, be taken by the 
public administration; that, respecting the principle of the right to a fair hearing, it is 
indispensable that there be motivation of a decision that imposes a sanction; that there should 
be, in homage to the principle of full defense and for the need to preserve the autonomy of the 
regulatory party, an appeal court in every agency; that the principles listed in the federal law 
No. 9.784/1999 should be mandatorily monitored by the agencies, for this is the only 
alternative consistent with the Constitution. 
 
 
 
 
Key words: Regulatory agencies. Sanctioning administrative process. Due legal process.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

No Direito Administrativo contemporâneo, a idéia relacionada à existência de um 

Poder Executivo centralizador e unitário perde cada vez mais espaço, cedendo lugar ao 

aparecimento das chamadas autoridades administrativas independentes. Com isso, é 

perceptível que a estrutura orgânica da Administração Pública, mantida por séculos dentro de 

um modelo que se podia chamar de piramidal, passa a possuir, na atualidade, uma 

configuração do tipo policêntrica, onde há a predominância de centros de comando.   

Essa tendência é bem ilustrada, no Brasil, com a criação, nas duas últimas 

décadas, de diversos organismos a quem passou a ser confiado, desde então, o exercício de 

funções regulatórias sobre setores econômicos reputados estratégicos para o progresso e 

desenvolvimento do país. Basta atentar-se para o conjunto de mecanismos institucionais de 

garantia sobre os quais foram os mesmos concebidos, responsável direto por hoje lhes serem 

conferidos papel e posição inéditos na história da Administração Pública brasileira.  

Desta forma, muito embora tenham organicamente assumido a já quadragenária 

roupagem autárquica, a verdade é que a introdução das agências reguladoras - nome com o 

qual ficaram mais conhecidos esses organismos no cenário jurídico nacional – entre nós fez 

surgir, dado o reconhecido impacto provocado junto ao modelo hierarquizado de 

Administração Pública que se tinha até então, a necessidade da realização de maiores 

reflexões acerca dos controles políticos, sociais e, sobretudo, jurídicos sobre muitas de suas 

atividades, a fim de que melhor possa se adequar o exercício destas às balizas constitucionais 

impostas pelo Estado democrático de Direito.  

Nessa perspectiva, a atividade sancionadora que desempenham, seguramente, 

constitui uma dessas atividades. Atente-se, no entanto, que evidentemente não se está aqui a 

afirmar, com isso, que o ato sancionador figurava estranho, até então, ao Direito 
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Administrativo, mas sim, que atribuir a competência para seu exercício a entidades apartadas 

da estrutura orgânica tradicional do poder político inevitavelmente demandará, à 

conformidade constitucional dessa atividade, a adoção de cuidados especiais.  

Assim, dada a necessidade que ainda é sentida de um maior detalhamento acerca 

desses cuidados, caminha a proposta do presente trabalho exatamente no sentido de serem 

apresentados elementos que, muitas vezes dispersos pelo sistema, permitam, uma vez 

reunidos, a definição do exato marco constitucional por onde deve trilhar a atividade 

sancionadora titularizada pelas agências reguladoras.  

Nessa empreitada, a cláusula do devido processo legal, à medida que 

reconhecidamente congrega, em torno de si, diversas garantias do administrado espalhadas ao 

longo de todo o corpo da Constituição Federal, seguramente irá oferecer uma valiosa 

contribuição às proposições que aqui se firmarão. A Lei Federal nº 9.784/1999, que disciplina 

o processo administrativo na esfera federal, também fornecerá importante auxílio, apesar de 

padecer da ausência de dispositivos mais expressos e detalhados sobre as sanções e o 

procedimento necessário para sua expedição.    

O objetivo do presente estudo, portanto, é obter a reunião de elementos que 

possibilitem a demarcação, segura, das balizas processuais de natureza constitucional 

indispensáveis ao desempenho, pelas agências reguladoras, da atividade sancionadora que a 

lei lhes confere. Assim, em outras palavras, o que se pretende aqui é promover a 

pavimentação do percurso necessário à imperiosa conciliação do exercício da competência 

punitiva outorgada a esses organismos com os princípios constitucionais da Carta de 1988, 

especialmente o devido processo legal.     

Como se trata, assim, de um trabalho com base empírica no direito positivo 

brasileiro, a pesquisa documental e bibliográfica que se realizou foi preponderantemente 

debruçada sobre obras nacionais, o que não exclui, claro, as pontuais contribuições que foram 
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buscadas também junto à doutrina estrangeira. De qualquer forma, fica desde logo registrada a 

advertência de que não serão encontradas aqui, consequentemente, maiores considerações a 

respeito do Direito Comparado.  

É de cinco principais momentos, cada um merecedor de capítulo próprio, que se 

compõe o desenvolvimento deste estudo.  

Na divisão proposta, abrir-se-á o presente trabalho com a exposição de temas 

relacionados à regulação no direito positivo brasileiro. No bojo dessa abordagem, far-se-ão, 

de início, algumas considerações acerca dos conceitos de função administrativa e de 

Administração Pública, ocasião em que serão fixadas as premissas essenciais para as idéias 

que aqui se defenderão. Após, ainda nesse mesmo capítulo, serão destacadas as circunstâncias 

histórico-contextuais que explicam o advento da regulação diante do declínio do padrão 

intervencionista anterior. Nesse percurso, naturalmente alcançar-se-á o ponto relativo às 

razões da introdução das agências reguladoras no cenário jurídico brasileiro, tecendo-se, na 

oportunidade, alguns comentários acerca das características mais marcantes desses 

organismos. 

No capítulo seguinte, pela pertinência que guarda o tema com as razões que 

levaram à elaboração do presente trabalho, será dedicado um espaço exclusivo para tratar-se 

do crescente destaque que, sobretudo pelo Direito Administrativo, tem sido dispensado ao 

processo administrativo. Assim, na exposição que se fará, tentar-se-á demonstrar, ao lado das 

vantagens auferíveis com a implementação da processualidade nas atividades da 

Administração Pública, a sintonia que há entre o processo administrativo e a nova feição 

assumida, nas duas últimas décadas, pelo Direito Administrativo, que, na contemporaneidade, 

tende muito mais a se preocupar com o processo - fenômeno invariavelmente plural, 

participativo e dinâmico - do que propriamente com o tradicional, individual e estático ato 

administrativo, foco das atenções de outrora.  
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Logo após, será a vez de ser destinado um capítulo integral ao estudo da garantia 

do devido processo legal, que será concebido, aqui, como principal princípio constitucional 

balizador do exercício da competência sancionadora outorgada às agências reguladoras. 

Abordar-se-á, na oportunidade, sua repercussão nos processos administrativos. 

No momento seguinte, haverá a incursão deste trabalho no tema referente à 

sanção administrativa, pontuando-se, na ocasião, os aspectos mais relevantes concernentes ao 

seu regime jurídico, notadamente os princípios que informam a sua aplicação. Os elementos 

que a caracterizam, distinguido-a de outras medidas administrativas, também merecerão uma 

atenção especial, assim como a definição da natureza da competência para a expedição do ato 

sancionador.  

Após, alcançará este estudo, enfim, seu ponto de chegada, tratando 

especificamente sobre as diretrizes constitucionais e legais que devem conduzir o processo 

administrativo sancionador no âmbito das agências reguladoras. A ênfase, aqui, logicamente 

incidirá sobre os princípios nos quais o devido processo legal se desdobra e por meio dos 

quais, ao mesmo tempo, se concretiza, dada a importância que estes representam à 

configuração da processualidade a ser observada pelas agências no exercício de sua 

competência punitiva.   

Desta forma, pode ser seguramente traduzida a idéia central da presente 

monografia em uma tentativa de se demarcar, em termos processuais, o espaço franqueado 

pelo ordenamento constitucional à atividade sancionadora das agências reguladoras.  
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2 A REGULAÇÃO NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO  
 
 
 
 
2.1 FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 

Ao expurgar do conceito do Direito todo e qualquer elemento não jurídico, 

destacou Hans Kelsen que o conhecimento jurídico se cingiria ao direito positivo, à medida 

que o direito seria tão somente a norma. Na sua concepção, decorreria a validade da norma do 

fato de ser esta editada segundo forma determinada, em respeito a um método específico1.  

O Direito, assim, para Kelsen, somente valeria como Direito Positivo, que se 

concretizaria num sistema gradual de normas. Esse sistema, por sua vez, alcançaria sua 

unidade numa norma fundamental hipotética, que, não sendo instituída, mas sim, dada, 

conforme ensina, se constituiria, segundo suas palavras, na “regra fundamental de acordo com 

a qual são produzidas as normas jurídicas, a instauração da situação de fato fundamental à 

produção jurídica. É o ponto de partida de um processo: possui caráter dinâmico-formal”2. 

A referida norma fundamental, portanto, representaria, além de um fundamento 

hipotético, o pressuposto necessário de toda a concepção positiva do material jurídico ou, em 

outras palavras, a condição da implantação do ordenamento jurídico. Desta forma, a ordem 

jurídica impor-se-ia por pressupor uma norma fundamental hipotética.  

Partindo-se, assim, de uma concepção Kelseniana, é de se registrar aqui que o 

Direito Positivo firma sua unidade a partir de uma norma fundamental hipotética, que alcança 

sua concreção num sistema gradual de normas. Decorre disso que ordenamento jurídico 

estatal compreende três categorias, hierarquizadas nesta ordem: a) categoria das normas 

constitucionais - nesta espécie incluídas as normas material e formalmente constitucionais; b) 

                                                 
1 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 3ª ed. Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Armenio Amado, 
1974, p. 278. 
2 Ibid., p. 278.  
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categoria das normais gerais – aquelas expedidas pelo Poder Legislativo -, que visam a 

regular as relações e a conduta entre os particulares e destes com a Administração Pública; c) 

categoria das normais individuais, que são aquelas produzidas em obediência aos comandos 

das normas gerais - nesta espécie incluídos os atos administrativos e as decisões judiciais 

definitivas. 

Assentada, então, a concepção que este trabalho adota em relação ao Direito e ao 

ordenamento jurídico, caber por oportuno lembrar, ainda, que o poder estatal é uno, nada 

obstante exerça suas atividades através de três grandes grupos de órgãos (poderes), distintos 

na atuação. É de se advertir, desde já, que não há que se confundirem os órgãos com funções, 

pois, conforme ensina Celso Ribeiro Bastos, constitui-se a função num modo particular e 

caracterizado do Estado manifestar a sua vontade3. O que pode ser admitida, na verdade, é tão 

somente a existência de uma estreita e íntima correlação entre os chamados poderes estatais e 

suas respectivas funções, pelo menos com relação às suas competências normais e 

características.  

Na realidade, a expressão “função” exprime o exercício de competência dirigido 

ao atendimento de interesse alheio. Assim, não se tratando de interesse próprio, mas sim, 

alheio, não tem o sujeito ao qual se confere o exercício de uma função qualquer liberdade para 

escolher entre a utilização ou não das competências inerentes ao seu desempenho.   

Portanto, à medida que os “poderes”4 atribuídos aos entes estatais visam, na 

verdade, à satisfação do interesse público, sobre o qual não detém aqueles exclusividade, dá-

se por certo que de fato exercem os mesmos funções5. Desta forma, é inequívoco que não 

                                                 
3 RIBEIRO BASTOS, Celso. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 95. 
4 Apõe-se o termo entre aspas por se acreditar tratar-se, na verdade, de “deveres-poderes”, e não tão somente de 
“poderes”, como muitas vezes se apregoa. Adere-se, com isso, ao ensinamento de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, para que “(...) tais poderes são instrumentais: servientes do dever de bem cumprir a finalidade a que estão 
indissoluvelmente atrelados. Logo, aquele que desempenha função tem, na realidade, deveres-poderes. Não 
‘poderes’, simplesmente” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010, p. 98).  
5 É neste sentido que se mostra a lição de Vladimir da Rocha França: “Uma vez que a competência pública 
destina-se ao interesse público, e que este não é exclusivo de quem exerce tal poder, toda a atividade estatal tem 
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cabe ao sujeito investido de função estatal se utilizar desses “poderes” para alcançar objetivos 

diversos daqueles estabelecidos ou implicitamente contidos em lei.  

O estudo clássico do Direito Constitucional aponta, então, para a divisão das 

funções estatais em três – legislativa, jurisdicional e administrativa. Na tentativa de 

caracterizá-las, costumam ser apontados três distintos critérios: a) subjetivo, também 

denominado de orgânico; b) objetivo material; c) objetivo formal.  

  O primeiro se propõe a enfocar uma atividade por sua referência a um sujeito 

(órgão emanador do ato). O segundo, por sua vez, preocupa-se em analisar uma atividade por 

seu conteúdo, isto é, por suas características intrínsecas. E o terceiro, por fim, busca explicar 

uma atividade pelo efeito jurídico de seus atos, ou seja, por seu regime jurídico.  

Salta à evidência a impropriedade do primeiro. Como se sabe, há atividades que, 

além de muito semelhantes, se submetem ao mesmo regime jurídico, muito embora possam 

ser praticadas por órgãos do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, como a realização de 

um concurso público, por exemplo. Neste caso, em sendo adotado o critério orgânico, 

corresponderia o concurso, perceba-se, a uma manifestação de qualquer uma das três funções, 

a depender do órgão que o conduzisse.   

O segundo, da mesma forma, muito embora considere características que 

consistem no que se costuma reputar como essencial a cada uma das funções estatais, também 

não se apresenta de grande utilidade. Afinal, trata de maneira idêntica atividades que se 

submetem a regime jurídicos distintos.  

Já o critério formal, melhor sedimentado, não leva em conta, como traço 

diferenciador, nem o órgão que exerce a função e nem o conteúdo da atividade desenvolvida, 

mas sim, o regime jurídico desta. Não há dúvidas de que seja este o mais adequado para 

                                                                                                                                                         
a natureza de função” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estruturação e Motivação do ato administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 44). 
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promover-se a separação das funções. Com efeito, é do regime jurídico que deve o jurista se 

utilizar para promover a distinção de dois fenômenos.  

Assim, como é sobre a função administrativa que a estas linha interessa discorrer, 

necessário se faz que se tente estabelecer, para tanto devendo ser utilizado o critério objetivo 

formal, uma definição do que aqui será entendido por função administrativa, premissa 

inafastável para os rumos que adiante tomará o presente trabalho.  

Adotar-se-á, com esse objetivo, como ponto de partida, a concepção de função 

administrativa defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello6 - a mais apropriada dentro da 

posição jurídica kelseniana, propondo-se a esta apenas uma pequena complementação.  

É que se entende que a dita definição carece de algo indispensável. Afinal, ao 

proclamar que a atividade em apreço se processa debaixo da lei, parece que deixou o autor de 

considerar que a Constituição também é fonte primária e emanadora de comandos destinados 

à produção de atos administrativos. E nem cabe dizer que, ao empregar tais palavras, valeu-se 

o autor de um sentido elastério à expressão “debaixo da lei”, pois, logo adiante, no mesmo 

texto, sentencia: “o que especifica a situação da administração é justamente a de servir de 

instrumento de objetivos que não são primariamente fixados por ela, mas pelo Estado 

enquanto atua pela via da função legislativa”7.  

A esse respeito, não se pode olvidar que a própria Constituição Federal estabelece 

ao Presidente da República, expressamente, a competência para a edição de atos 

administrativos regradores de matéria constitucional8. E nem se diga, ainda, que, com relação 

a estes, trata-se de exercício de função de governo ou de função política. Afinal, o sistema 

jurídico-positivo nacional não reconhece, em seu plexo normativo, atos que escapem à 

                                                 
6 Assim a define o referido autor: “poder-se-ia defini-la como a atividade exercida pelo Estado (ou por quem lhe 
faça as vezes), no exercício de suas prerrogativas de autoridade, como parte diretamente interessada numa 
relação jurídica, debaixo da lei e em obediência a ela, a fim de cumprir as finalidades assinaladas no 
ordenamento normativo” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e 
administração indireta. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 12). 
7 Ibid., p. 14. 
8 Vide art. 84 da Constituição Federal.  
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disciplina do Direito. Logo, devem ser sempre reputados jurídicos, e não políticos, os atos 

editados com base direta e imediatamente na Constituição Federal9.  

A função administrativa, portanto, é exercida precipuamente debaixo da lei, mas 

também o é sob a Constituição. Desta forma, a definição que se adotará aqui é a de que 

função administrativa é atividade pública desenvolvida pelo Estado, ou por quem o 

represente, no exercício de suas prerrogativas de autoridade, como parte numa relação 

jurídica, precipuamente debaixo da lei, mas também sob a Constituição, para cumprir os 

objetivos fixados no ordenamento jurídico.  

O Direito Administrativo, nessa concepção, e tomando-se por base, ainda, o 

paradigma kelseniano – ao qual se referiu ao início, pode ser definido, então, como o conjunto 

de princípios e normas que regulam as relações entre a Administração Pública e os 

administrados, decorrentes do exercício da função administrativa.  

A Administração Pública, ainda dentro dessa concepção, deve ser compreendida 

como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas a quem compete, por força de lei ou da 

própria Constituição, o exercício da função administrativa estatal.  

 
 
 
2.2 O ADVENTO DO ESTADO REGULADOR COMO RESULTADO DAS LIMITAÇÕES 
E DO INSUCESSO DO MODELO ECONÔMICO ANTERIOR 
 
 
 

 
É claro que não foi por acaso que a chamada moderna regulação econômica, 

assim compreendida a nova modalidade intervencionista que ganhou forma em vários países 

                                                 
9 É de se registrar, contudo, que o próprio autor citado, em obra mais recente, parece ter reformulado seu 
conceito para passar o mesmo a abranger, também, os atos que visem a dar concretude a dispositivos da 
Constituição: “Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce na intimidade 
de uma estrutura e regime hierárquicos e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser 
desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos 
todos a controle de legalidade pelo Poder Judiciário” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 36). 
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no final do século passado, dentre os quais o Brasil, aportou junto aos diferentes sistemas 

políticos que a introduziram. Como todo fenômeno histórico, há motivos e circunstâncias de 

diversas ordens capazes de explicar tanto o seu advento quanto os contornos próprios e 

inovadores das funções que lhe foram confiadas. Logo, não há como olvidar, em qualquer 

trabalho que faça remissão a seu surgimento, todo o contexto dos fatos que lhe antecederam e 

a significativa influência que estes exerceram na conformação peculiar que adquiriu.      

Não é por outra razão, então, que se propõe o presente espaço a assentar, em um 

primeiro momento, os elementos histórico-contextuais que, relacionados ao insucesso do 

modelo anterior, culminaram por decisivamente contribuir para o surgimento dessa nova 

regulação, identificada e adjetivada por muitos como “moderna”. Somente mais à frente, 

portanto, é que serão considerados, já em um instante posterior, os aspectos referentes a esse 

novo modelo e observadas as implicações que sua implantação provocou, tudo com vistas a 

demonstrar o novo paradigma que introduziu, notadamente quanto ao papel que deve caber ao 

Estado desempenhar diante das relações econômicas que se desenvolvem à sua volta.   

 
 
 
2.2.1 O declínio do padrão intervencionista tradicional: a frustração do Estado enquanto 
empresário produtor de bens e serviços 
 
 
 
 

Ainda no início do século XX, em uma época preponderantemente marcada, como 

se sabe, pela decadência gradual das concepções que davam sustentação ao chamado Estado 

Liberal, circunstância esta ladeada pelo notável e crescente florescimento de idéias em defesa 

da necessidade de atribuir-se ao Estado uma maior parcela de responsabilidade no alcance e 

na manutenção do almejado equilíbrio econômico, experimentou boa parte dos países 

ocidentais, inclusive o Brasil, a adoção de um específico modelo intervencionista, que se 

caracterizaria pelo forte ativismo socioeconômico patrocinado por seus organismos políticos.   
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Nascia, com isso, conforme registra a história, o denominado Estado de Bem-

Estar Social, cujo compromisso com a realização dos valores sociais que reputava relevantes 

era estampado, conforme se vê, até mesmo na própria expressão utilizada para identificá-lo10. 

Resta claro, portanto, que, já desde aquele momento, alusivo ainda às primeiras décadas do 

século passado, abandonava o Estado o comportamento omissivo que exibira ao longo do 

período liberal para, no comando da busca pela consecução das prioridades econômicas e 

sociais que elegia, assumir a condução dos rumos do mercado.    

Assim, como a primeira fórmula intervencionista idealizada previa a assunção, 

diretamente pelo poder público, das atividades econômicas consideradas estratégicas, passou 

o Estado verdadeiramente a explorar, a partir daquele instante, diferentes setores comercias e 

industriais, o que veio a provocar sua transformação, dali em diante, em um autêntico e 

diversificado empresário, ora voltado à produção de bens, ora dedicado à prestação de 

serviços. Nesse cenário, o entendimento até então predominante, e que dava sustentação ao 

referido modelo, era o de que a atuação de agentes particulares, voltada única e 

exclusivamente à obtenção de lucro, não se coadunava com o interesse público a ser realizado 

na execução de certas atividades, haja vista o caráter sabidamente egoístico pelo qual estaria 

norteada sua conduta. O bem- comum, desta forma, somente seria alcançável, segundo se 

acreditava, mediante a presença de organismos estatais em setores decisivos para o 

desenvolvimento nacional.    

O que se viu, então, a partir daí, foi um poder público cada vez mais encorajado a 

enveredar, sem receio, por diferentes ramos do mercado e a desempenhar atividades 

econômicas variadas, quase sempre, inclusive, alijando a iniciativa privada dos específicos 

campos em que decidia penetrar, tudo em nome do interesse público e de sua supremacia. Não 

                                                 
10 Advirta-se, desde logo, que não se está aqui a afirmar a existência de um modelo único e invariável de “Estado 
de Bem-Estar Social”. Na verdade, a expressão reflete nada mais do que uma mera generalização unificante que 
costumeiramente se faz para reunir, sob este mesmo nome, variadas formas de intervenção estatal que, embora 
apresentassem diferenças pontuais, eram materializadas por um conjunto de políticas e propostas mais ou menos 
homogêneas, onde sempre se verificava a atribuição ao Estado do dever de modelar as relações sociais vigentes.  
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custa recordar, aliás, para uma melhor compreensão desse fenômeno, que a presunção que 

vigorava à época, como bem lembra Floriano de Azevedo Marques Neto, era a de que, à 

consagração do interesse público, bastaria tão somente que um determinado setor econômico 

estivesse reservado à exploração estatal11. Foi com base em convicções como esta, portanto, 

que o Estado, ao longo desse processo histórico, conforme anota Marçal Justen Filho, 

“invadiu seara antes reputadas próprias da iniciativa privada, desbravou novos setores 

comerciais e industriais, remodelou o mercado e comandou a renovação das estruturas sociais 

e econômicas”12.  

Nesse passo, cumpre reconhecer, nada obstante o que terminaria se verificando 

anos mais tarde, que se mostrou o resultado obtido por esse modelo, em um primeiro 

momento, inegavelmente exitoso. Afinal, à medida que com essa atuação promocional do 

Estado restava possibilitado, em condições de igualdade formal, o acesso de grande parte dos 

indivíduos a benefícios como saneamento, educação e previdência, elevavam-se sobremaneira 

as condições sociais da população, o que automaticamente conduziu ao aumento, de forma 

gradual, de sua expectativa de vida, tudo conforme registra Marçal Justen Filho na sua obra já 

citada13. Importa esclarecer, contudo, que, como bem adverte o mesmo autor, “isso não 

significou a concretização de uma comunidade perfeita nem o atendimento integral e 

satisfatório das necessidades básicas de todo o indivíduo”14. De qualquer forma, insista-se, 

induvidosos foram os avanços por essa fórmula conquistados, tendo sido esta, aliás, uma das 

razões pelas quais permaneceu a mesma vigente ao longo de sucessivas décadas.      

Muitos anos mais tarde, no entanto, já bem próximo do final do século XX, o 

incontestável sucesso de outrora foi dando lugar, gradativamente, a reiterados e insustentáveis 

                                                 
11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 27. 
12 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
17. 
13 Ibid., p. 18.  
14 Ibid., p. 18.  
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fiascos econômicos, o que por si só denunciava, de forma cada vez mais contundente, a 

insubsistência do referido modelo, que se mostrava deveras limitado à realidade para a qual 

havia sido concebido. Embora muitos resistissem a essa percepção, a verdade é que passava o 

Estado pujante de antes a experimentar, desde então, a sua própria derrocada enquanto 

empresário.  

Várias causas, cabe mencionar, podem ser aqui aventadas para explicar esse 

fracasso. A multiplicação desenfreada da população verificada no período, desacompanhada 

de novos e necessários investimentos que naturalmente reclamava, chega a ser uma das mais 

significativas. Afinal, restava nítida, diante dela, a incapacidade do Estado em elevar, a 

contento, o ritmo de sua produção à idêntica proporção em que crescia a parcela de 

consumidores ou de usuários nela interessada, dada sua visível inaptidão para atuar, na era da 

massificação dos serviços, com a mesma qualidade de antes.  

Assim, o que se verificava, ano a ano, era uma crescente ineficiência no 

atendimento que o Estado prestava a todo um conjunto de demandas. Os serviços que lhe 

eram atribuídos, além de executados insatisfatoriamente, se distanciavam cada vez mais da 

universalização desejada, deixando boa parte de seus potenciais destinatários excluída de sua 

oferta.  

Por sua vez, os prejuízos orçamentários das empresas estatais, na outra ponta do 

problema, passavam a ser frequentes e crescentes, de modo que a situação de insolvência 

governamental já era considerada somente uma questão de tempo.  

Em sequência, logo se ingressou na chamada “crise fiscal”, expressão como ficou 

mais conhecido o alarmante endividamento que enfrentaram vários países já nas proximidades 

do final do século XX. Desta forma, inúmeros compromissos anteriormente assumidos pelo 

poder público não puderam ser honrados, o que contribuiu para diminuir, mais ainda, a baixa 
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credibilidade que a essa altura já detinha o Estado enquanto agente econômico com 

participação ativa no mercado.  

Com isso, não só foram afetados novos e audaciosos projetos voltados para o 

futuro, como também se constataram limitações de consequências mais imediatas, 

diretamente relacionadas à própria manutenção dos serviços já existentes, que restou 

comprometida pelos escassos recursos de que se dispunha. Assim, “o esfacelamento das 

estruturas estatais, a erosão das políticas públicas, a incapacidade estatal de cumprir suas 

funções mais essenciais”15, conforme aponta Marçal Justen Filho, formam o conjunto dos 

efeitos mais nefastos produzidos por esse crítico cenário.   

Ademais, lembra Floriano de Azevedo Marques Neto, por sua vez, que, em 

contextos como o acima descrito, predominava invariavelmente um ambiente de enorme 

instabilidade, que era diretamente decorrente, segundo explica, do caráter cambiante das 

decisões políticas proferidas, pelos diferentes governos, no exercício da condução dos rumos 

econômicos da nação16. Havia, ainda, conforme ressalta o mesmo autor, uma preocupação 

que, em detrimento da busca pelo equilíbrio específico do setor onde recaísse a intervenção, 

se restringia a objetivos de natureza geral, sempre voltados à promoção do desenvolvimento 

nacional e ao alcance do progresso do país, que seriam obtidos, de acordo com o que se 

entendia, a partir do saldo positivo do resultado final de toda a ação intervencionista praticada 

sobre a economia17.  

Assim, como consequência desses fatores, verificava-se a prevalência, mesmo nas 

áreas em que era permitida a participação privada em regime de competição, de um enorme 

sentimento de insegurança que inevitavelmente desestimulava o ingresso do particular na 

exploração da atividade. Desta forma, perceba-se, além de não prestar o Estado um serviço a 

                                                 
15 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
19.  
16 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 27. 
17 Ibid., p. 28. 
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contento, ainda proibia ou tornava inviável a atuação da iniciativa privada na mesma área em 

que se fizesse presente, o que culminava por deixar muitos dos pretensos usuários ou 

consumidores daquele bem completamente desassistidos ou desguarnecidos.  

Enfim, era inequívoco que se mostrava o contexto histórico e econômico então 

vigente totalmente desfavorável à manutenção do modelo, o que reclamava, ao mesmo tempo, 

a adoção urgente de novas fórmulas. Afinal, havia a sociedade passado por profundas 

transformações e, à beira do século XXI, ao atendimento dos seus anseios já não mais bastava 

a utilização de limitadas estruturas econômicas. Expandi-las, portanto, fazia-se oportuno e 

necessário.  

Esclareça-se, contudo, que tais assertivas não chegam a significar que houvesse 

um movimento expressivo em prol da abolição da intervenção estatal. A essa altura da 

história, nada obstante a remanescência de algumas vozes resistentes à idéia, a importância do 

papel do poder público à frente da ordem econômica, pode-se assim considerar, já se 

consolidara. O que se exigia, na verdade, era apenas um aprimoramento da técnica, 

notadamente quanto aos instrumentos de que deve a intervenção se valer para a realização dos 

valores e princípios que o Estado prioriza.  

Não era outro, portanto, senão este, o panorama fático que ensejou a configuração 

e a posterior implementação, em diversos países do mundo ocidental, já próximo do fim do 

século XX, da modalidade de intervenção estatal caracterizada pelo desempenho majoritário 

de práticas reguladoras sobre os diferentes setores da economia. A análise do que consiste 

essa regulação, assim como as implicações trazidas por seu advento, com ênfase na 

transformação que representou, inclusive em nível paradigmático, constituirão objeto do 

próximo item.   
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2.2.2 O advento da regulação e sua ascensão à condição de instrumento político 
fundamental  
 

 

 
Denunciada, portanto, pelos fatos a insubsistência do modelo intervencionista 

tradicional, a verdade é que novas e alvissareiras perspectivas se abriram, obrigando o Estado 

a repensar que posição caberia a si ocupar, efetivamente, no complexo tabuleiro econômico. 

Nesse cenário, o que já se sabia, ao certo, era que sua realocação neste último constituía 

medida que se impunha, muito embora se defendesse, ao mesmo tempo, a necessidade da 

preservação da autoridade e da responsabilidade que detinha sobre os rumos a serem definidos 

para a economia.  

Ainda nesse contexto, contribuindo para tamanha reflexão, pode-se dizer que 

eram sentidas, simultaneamente, tanto a necessidade de que se reduzisse o volumoso aparato 

estatal que se formara até então, como também a ânsia de que se alterasse qualitativamente a 

forma como se dava sua atuação em face do ambiente econômico. Afinal, era fartamente 

sabido que, nada obstante a forte intervenção direta18 empreendida ao longo de décadas, 

chegara o Estado ao final do século com uma estrutura empresarial que, além de pesada, 

ultrapassada e mal gerida, mostrava-se reconhecidamente ineficiente e praticamente falida.    

Deste modo, nada mais natural que tenha se optado por um novo modelo que, 

priorizando a retirada do poder público das funções empresariais, concomitantemente se 

mostrasse vocacionado ao exercício preponderante de competências normativas e 

fiscalizatórias, ambas marcadas, como se sabe, pelo forte conteúdo disciplinador da atuação 

do particular. Com isso, observe-se, ao mesmo tempo que conseguia conservar a autoridade 
                                                 
18 Esclareça-se que se dá o nome de intervenção direta àquela modalidade de intervenção na qual o próprio 
Estado “assume o papel de agente produtivo, criando empresas públicas ou actuando através dela, intervindo nos 
circuitos de comercialização, (...) de modo a não desequilibrar o mercado interno” (MONCADA, Luis S. Cabral 
de. Direito Económico. 2ª ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 36). Trata-se, portanto, da 
intervenção por absorção ou participação, à qual alude Eros Roberto Grau quando menciona as hipóteses em que 
o Estado intervém no domínio econômico, isto é, no campo da atividade econômica em sentido estrito, 
desenvolvendo ação, então, como agente (sujeito) econômico (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 
Constituição de 1988. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 143). 
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que lhe cabia sobre a economia e manter a responsabilidade que lhe era inerente na 

formulação e no acompanhamento de políticas públicas, passava o Estado a se apresentar, dali 

em diante, utilizando-se aqui uma expressão de Marçal Justen Filho, como “árbitro das 

atividades privadas”19, o que garantia a manutenção do seu lugar de destaque à frente da 

ordem econômica e lhe retirava a incômoda tarefa de gerir empresas quase sempre detentoras 

de balanços deficitários.     

É importante atentar-se, contudo, que não se resumia essa nova fórmula pensada 

apenas ao exercício exclusivo de atos normativos e de medidas típicas de poder de polícia. 

Sua concepção, na verdade, nos diferentes países em que foi verificada, integrava um 

planejamento amplo e bem mais ambicioso para a área econômica, no qual estava previsto, ao 

lado de outras providências, que seria conferido ao Estado, além do manejo das competências 

ínsitas à figura de agente disciplinador, o efetivo desempenho, perante aquela, de atribuições 

múltiplas e interligadas, tais como a promoção de fomento, a arbitragem de conflitos, a 

conciliação de interesses e o sancionamento de infrações, dentre outras tantas. 

Enfim, era preciso, a uma cuidadosa implementação do novo modelo, que se 

cercasse o Estado das garantias de que disporia, mesmo em um cenário de reduzida 

intervenção direta, de mecanismos aptos a orientar a ação dos particulares, no campo 

econômico, sempre no sentido da realização dos valores sociais que elegia prioritários. 

Emergia-se, com isso, a macro função de regulação, na qual passaria a estar concentrada, dali 

em diante, toda uma série de incumbências destinadas a assegurar a observância permanente 

da iniciativa privada – e também das empresas estatais remanescentes - aos princípios da 

ordem econômica e às diretrizes das políticas públicas estabelecidas.  

Quanto ao termo “regulação”, uma oportuna ponderação, primeiramente, aqui se 

fará acrescentar. É que, de fato, há de se reconhecer que, ainda em meio à época marcada pelo 

                                                 
19 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
21.  
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predomínio da chamada intervenção direta, já se valia o poder público, na condução das 

políticas econômicas que estabelecia, do regular e efetivo exercício de certa função 

regulatória, haja vista que, mesmo durante esse período, conforme se sabe, era inegavelmente 

cumprido, pelo Estado, com a expedição de atos normativos e a tomada de medidas de 

polícia, na medida em que com estes se conseguia influenciar o comportamento dos agentes 

privados, um papel consideravelmente ordenador sobre a economia. 

Ocorre, entretanto, que não é esta a forma de regulação que aqui se está a fazer 

referência, pois, como poderá ser adiante melhor observado, há uma diferença substancial no 

modo como cada qual é implementada e também na amplitude das funções que 

respectivamente compreendem.  

Para melhor visualizar-se essa distinção, basta se atentar que, na atual atividade 

regulatória, imprescindível se faz que ocorra a nítida separação entre o agente econômico 

estatal – sempre que houver sua permanência em determinado área - e o ente a quem cabe 

exercer a regulação do setor. Além do mais, há a admissão, neste modelo, do ingresso de 

operadores particulares, em regime de competição, nas remanescentes atividades em cuja 

exploração tenha resolvido o poder público se manter presente. Já no que diz respeito à 

função regulatória tradicional, pode aqui ser destacado, além do detalhe de haver a mesma se 

dado em um cenário onde era vedada a presença de particulares em concorrência com o 

Estado, o fato de que era exercida em meio à concentração que existia nos papéis de regulador 

e operador, o que, além de dificultar a sua visibilidade, comprometia sobremaneira a 

eficiência de seu desempenho20.  

                                                 
20 Esse comprometimento era verificado, sobretudo, na fiscalização que se empreendia sobre o setor, pois, como 
bem ressalta Sérgio Nelson Mannheimer, “quando o Estado é o prestador do serviço, ocorrem distorções no 
papel fiscalizador do Estado, uma vez que não se sente ele estimulado a denunciar as próprias falhas ou 
deficiências” (MANNHEIMER, Sérgio Nelson. Agências estaduais reguladoras de serviços públicos. In: Revista 
Forense: mensário nacional de doutrina, jurisprudência e legislação. v. 343. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, 1998, p. 225). 
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Ademais, a amplitude das atribuições que caracteriza a nova regulação, na medida 

em que vem a lhe fornecer contornos próprios, tem o condão de, notabilizando-a, torná-la 

inconfundível em relação a qualquer outro modelo econômico, ainda mais quando comparada 

a uma função que, nada obstante também se chamasse regulatória, reconhecidamente 

subjazia, em um contexto de intervenção direta, à atuação do operador público em 

determinado setor da economia. 

Esclarecida, portanto, essa inadiável diferenciação, cumpre deste ponto em diante 

retomar o raciocínio anterior para, dando-se prosseguimento ao tema relativo ao advento da 

regulação, demonstrar o novo paradigma que acompanhou sua implementação e a ascensão 

que conquistou à condição de instrumento político fundamental.       

De antemão, é de se ressaltar que não implicou seu surgimento, conforme já deve 

ter-se percebido, a negativa da responsabilidade estatal na promoção do bem-estar social, até 

mesmo porque, sublinhe-se, nem sequer era esta a finalidade com a qual fora concebida. A 

esta certeza, basta verificar que consigna a mesma objetivos semelhantes aos anteriormente 

buscados, e que diversos na verdade se revelaram, tão somente, após sua adoção, os 

instrumentos de que passou o Estado a se valer na tarefa de vê-los satisfeitos.  

Desta forma, observe-se, além de ter-se mantida intacta a proposta 

intervencionista, foram ainda totalmente preservados, tal como antes, com a regulação, os 

compromissos assumidos com a área social. Não por outro motivo, circunscreveu-se a 

mudança empreendida apenas ao modo de como deve essa intervenção se dá, não tendo sido 

alterado, pois, qualquer fim por ela colimado e nem sido proposta a prescindência da presença 

da autoridade estatal sobre setores relevantes da economia. 

O novo paradigma a que se aludiu, então, faz-se necessário perceber, nasceu não 

com o abandono da idéia de intervenção e nem tampouco com o repúdio aos objetivos por ela 

visados, mas sim, na inversão verificada quanto ao instrumento considerado adequado para 
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melhor executá-la: se antes era privilegiado o exercício de atividades econômicas diretamente 

pelo poder público, passa a ser priorizado, pelo novo modelo, o desempenho de competências 

regulatórias. Assim, ao invés de ir buscar ele próprio, pessoalmente, a realização de 

determinados fins e valores, como fizera outrora, vem o Estado a optar, nessa transição, por 

valer-se preferencialmente de outras atribuições - sobretudo normativas, fiscalizadoras e 

sancionadoras - para conduzir os planos e as ações da iniciativa privada, a quem passou a 

liberar a exploração de setores antes fechados à sua participação, tencionando evitar, com 

isso, que o lucro se tornasse o único referencial determinante do comportamento empresarial 

em áreas que reputa tão essenciais.    

É claro que transformações desse porte, naturalmente, sempre necessitam vir 

acompanhadas da superação de vetustas e limitadas concepções, como também, é certo, da 

consequente adoção de outras, de caráter reconhecidamente inovador. A regulação 

econômica, então, seguindo essa regra, emergiu em um cenário marcado pelo abandono de 

antigas convicções, mais precisamente daquelas responsáveis pela sustentação do modelo 

econômico anterior; do mesmo modo, é induvidoso que, à configuração que veio a regulação 

a receber, decisivas se mostraram as novas idéias que floresciam em meio ao declínio da 

chamada intervenção direta.  

Não por outra razão, e antes, portanto, do advento da regulação, primeiro foi 

preciso assumir-se, definitivamente, que não detinha o Estado, enquanto gestor de empresas, 

habilidade minimamente suficiente para o atendimento de determinadas necessidades comuns, 

sobretudo numa era marcada pela crescente massificação dos serviços. Isso significou, em 

outros termos, finalmente a admissão de que, à satisfação do interesse público, não bastava 

apenas que fosse confiada a organismos estatais, como por tanto tempo se pensou, a 

exploração de determinada atividade. Afinal, eram exigidos, cada vez mais, à sua perfeita 
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concretização, o cumprimento da prometida universalização e o alcance da tão esperada 

eficiência na prestação dos serviços considerados essenciais. 

Além do mais, ao mesmo tempo que era reconhecida essa incapacidade 

operacional do poder público, era sentida, ainda, por outro lado, a indiferença de que fosse o 

serviço executado por particulares, contanto que, claro, estes o fizessem com qualidade e com 

o devido acompanhamento dos órgãos estatais competentes para tal finalidade. Reputava-se 

ainda, inclusive, que seria a iniciativa privada, pela própria experiência que acumulara na 

seara empresarial, bem mais apta e melhor indicada para o atingimento dos resultados 

desejados. A partir daí, perceba-se, foi que enfim passou-se a se ter, efetivamente, uma 

inclinação favorável à adoção de um entendimento segundo o qual, ao aperfeiçoamento da 

oferta dos serviços, bastariam que fossem conciliados, encontrando-se um denominador 

comum entre ambos, os interesses públicos presentes em diversas atividades com as 

pretensões sabidamente mercantilistas e lucrativas que invariavelmente acompanham a ação 

dos particulares.  

Rompia-se, assim, com a tradicional concepção que se formara em torno de uma 

suposta incompatibilidade que haveria entre o interesse público e a atuação privada, abrindo-

se simultaneamente o caminho para a articulação de uma possível composição. Destarte, o 

investimento particular, que por décadas se viu excluído de grandes e atrativos mercados, 

passava então a ser chamado a dar sua contribuição e a somar seus esforços para, enfim, 

tornar alcançável a marca da excelência tanto na prestação de serviços públicos como no 

desempenho de atividades econômicas reputadas relevantes. Logo, o novo pressuposto que se 

formava nessa transição, como bem aponta Floriano de Azevedo Marques Neto, era o de que 

a participação privada em determinadores setores, mais do que aceitável, se tornara essencial 

ao atingimento do interesse público21.  

                                                 
21 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 33. 
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Foi, portanto, em meio a todo este contexto, sensivelmente marcado por um 

conjunto de reviravoltas que conduziram à remoção de velhos preconceitos e à formação de 

um novo paradigma, que se deu o advento do modelo regulatório.  

O que se viu, então, daí em diante, foi a execução concreta de ações integrantes de 

uma nova política intervencionista, desta feita com prioridades muito mais voltadas, por força 

de sua própria proposta, ao incentivo e à orientação dos agentes econômicos, à mediação dos 

conflitos, ao diálogo permanente com todos os segmentos sociais interessados na atividade 

regulada, do que propriamente ao uso da autoridade que de todo modo ainda lhe era inerente. 

Foram tantas, portanto, as transformações sentidas, que assim se manifesta Diogo Figueiredo 

Moreira Neto: “É nesse contexto que a velha intervenção pesada, pró-Estado, se transforma 

numa intervenção leve, pró-sociedade. O papel do Estado muda: de agente monopolista, 

concorrente ou regulamentador, torna-se um agente regulador e fomentador”22. Na mesma 

direção apontam, também, as palavras extraídas da obra de Vital Moreira e Fernanda Maças: 

“(...) se passa de uma atuação hostil ao mercado para uma postura constitutiva e fomentadora 

do mercado”23. 

Importa observar, ainda, que, muito embora se perceba que também foi a 

regulação concebida na intenção de melhor se buscar o equilíbrio de mercado reclamado, e 

com isso serem preservadas as condições de funcionamento de relevantes setores da 

economia, salta à evidência, por outro lado, que transcende seu propósito, na verdade, a 

objetivos puramente econômicos. Enfim, conforme lembra Marçal Justen Filho, 

 
O Estado não poderia ser concebido como um simples ‘corretor dos 
defeitos econômicos’ do mercado, mas lhe incumbiria promover a 
satisfação de inúmeros outros interesses, relacionados a valores não 
econômicos. Assim, o elenco dos fins buscados através da regulação 
escapa facilmente de uma abordagem exclusivamente econômica24. 

                                                 
22 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 74. 
23 MOREIRA, Vital; MAÇAS, Fernanda. Autoridades Reguladoras Independentes: Estudo e Projecto de Lei-
Quadro. Coimbra: Coimbra Ed., 2003, p. 10. 
24 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
38. 
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É inequívoca, portanto, a existência de outros fins, sobretudo de natureza 

sociopolítica, cuja realização também deverá ser capaz de modelar a ação regulatória. Afinal, 

como se sabe, não se restringem as preocupações estatais exclusivamente a questões 

econômicas, de modo que não se justifica, pois, que se limite sua intervenção a definir o 

melhor modo de assegurar-se o equilíbrio interno de dado sistema regulado.   

Aliás, faz-se até interessante atentar-se, no bojo de tal raciocínio, para o fato de 

que, mesmo em funcionamento perfeito, poderá inclusive o mercado, em alguns casos, vim a 

se comportar contrariamente a relevantes objetivos de interesse comum - como, por exemplo, 

nas hipóteses relacionadas à defesa do meio ambiente -, o que seguramente irá demandar, da 

mesma forma, a pronta intervenção do poder público no sentido de adequá-lo à sua 

observância. Vê-se, com isso, que a desejada estabilidade das relações econômicas não deve 

jamais ser compreendida como o único fim a ser buscado pela atividade regulatória. Pensar de 

maneira diversa, vale enfatizar, é desconhecer a vocação que a mesma possui, sobretudo, para 

o implemento de políticas sociais prioritárias.  

Dito de outro modo, o que se está aqui a afirmar é que, com o incremento da 

regulação, passou o Estado a dispor não apenas de um modelo intervencionista com desígnios 

econômicos, mas também, e principalmente, de uma preciosa ferramenta para o contínuo 

trabalho que deve desenvolver na intenção de ver realizados, em sua plenitude, os valores e 

princípios sociais que acolhe como bases fundamentais do seu sistema econômico. Não por 

outra razão, vem o bem-comum muitas vezes sendo buscado, desde então, por forte atuação 

regulatória, isto é, mediante a edição de regras e outras providências aptas a influenciar o 

comportamento de pessoas e empresas, tendo a intervenção estatal assumido, a partir daí, um 

papel bem mais relevante do que aquele que desempenhara no período anterior, quando se 

dava “num plano que se poderia dizer externo à atuação dos sujeitos privados”25. 

                                                 
25 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
27. 
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É exatamente devido a essa nova dimensão de importância conquistada, 

responsável direta por sua elevação à categoria de mecanismo primordial na tarefa de 

realização, no âmbito das atividades econômicas, dos fins de interesse público, que se 

defende, na linha do que sustenta Marçal Justen Filho, ter a regulação ascendido, no cenário 

atual, à condição de instrumento político fundamental26.  

  

 
2.3 A INTRODUÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES NO 
CENÁRIO JURÍDICO NACIONAL 
 
 
 
 

Seguindo o exemplo verificado em boa parte do mundo ocidental, notadamente o 

de muitas das nações europeias e americanas, ingressou o Brasil, ainda no final do século XX, 

embalado pela mesma tendência, na chamada era regulatória. Aliás, considerada a grave crise 

fiscal de que padecia o país naquele momento27, nada mais natural que também tenha se 

sentido impulsionado a tanto.  

Ocorre que a adoção, entre nós, de um novo modelo intervencionista, além de 

haver implicado uma série de transformações no ambiente econômico, tal como acontecera 

em outros países, conduziu, ainda, à obrigatória realização de algumas adaptações no cenário 

jurídico nacional, que desde então se viu acrescido – não por coincidência - de um organismo 

até então desconhecido pelo direito pátrio – principalmente com relação à organicidade e às 

competências que recebeu.  

Deste modo, propõe-se o presente tópico a abordar, nos itens em que se desdobra, 

alguns aspectos relevantes referentes à introdução, no Brasil, desses novos organismos - aqui 

denominados de agências reguladoras -, cujo ingresso, em nossa estrutura administrativa, 

                                                 
26 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
27. 
27 O caso brasileiro é um exemplo clássico da crise fiscal que, ao final do século XX, assolou a economia de 
vários países, conforme já se destacou no item 2.2.1, acima.   
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constitui decorrência direta da adesão brasileira à proposta do modelo regulatório. Nessa 

perspectiva, pois, é que serão explanadas, neste espaço, as razões que estimularam a entrada 

de tais organismos no sistema brasileiro e realizada, também, a análise sobre que 

consequências jurídicas podem ser advindas a partir do nome – ou da qualificação - que aqui 

receberam. 

 

 
2.3.1 A necessidade da constituição de novos modelos de organismos jurídicos 
 
 
 

 
É de se observar, primeiramente, que não representa propriamente uma novidade, 

considerada nossa história recente, que se concebam organismos específicos com a finalidade 

de se viabilizar determinada modalidade de intervenção. Afinal, fato semelhante, não se deve 

olvidar, já ocorrera no Brasil em meados do século passado, quando a necessidade de 

exploração direta de atividade econômica levou ao surgimento, por exemplo, das sociedades 

de economia mista, cuja natureza rompia, conforme lembra Floriano de Azevedo Marques 

Neto, com alguns paradigmas do Direito Administrativo de outrora, a quem soava estranho 

que pudesse um ente estatal vir a ser constituído sob a forma de empresa privada28. 

Afigura-se natural, portanto, que a sobrevinda da regulação econômica, em 

substituição ao fracassado modelo anterior, tenha vindo a demandar, do mesmo modo, o 

aparecimento de entidades públicas a quem pudesse ser confiado o exercício concentrado das 

reconhecidamente vastas competências regulatórias, até mesmo porque, pela própria 

complexidade destas, não seria recomendável que fossem as mesmas mantidas na órbita das 

estruturas estatais tradicionais, sempre tão sujeitas a influências de toda ordem. Conforme se 

percebe, a natureza e a extensão das atividades reservadas à regulação, de tão peculiares, 

                                                 
28 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 43. 
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constituíram razões suficientes para a criação de um organismo estatal que, funcional e 

organicamente independente, fosse capaz de manter-se afastado das indesejadas ingerências 

externas, sobretudo daquelas de caráter político-partidário.  

Logo, vê-se que foi com o claro intento de se suprir uma lacuna que se acreditava 

existir, e assim se dispor de uma figura jurídica adequada ao desempenho das funções 

inerentes à regulação, que se deu o surgimento, entre nós, das chamadas agências reguladoras 

independentes. É precisamente neste contexto, então, que sua introdução no sistema brasileiro 

deve ser compreendida.  

 

 
2.3.2 A qualificação dos novos entes reguladores como “agências” 
 
 

 
 
É inequívoco que foi com forte inspiração na tradição secular do Direito norte-

americano, e movido, também, por razões de caráter metajurídico29, que optou o legislador 

brasileiro, em meio às reformas que lhe coube empreender com vistas à viabilização da 

regulação entre nós, por qualificar as entidades a quem seria atribuída essa atividade como 

“agências”. Isso não afasta, porém, o fato de haver sido esta uma escolha infeliz, uma vez que, 

além de tecnicamente impreciso, ainda enfrenta o termo, no sistema jurídico pátrio, sérias 

resistências à sua utilização para essa finalidade. 

Desta forma, embora tenha sido largamente repetida, em sequência, por variados 

textos legais, fato este que inclusive serviu para consolidar seu uso no cenário brasileiro, a 

verdade é que muitos motivos havia para que aqui não se empregasse tal denominação. Tanto 

foi assim, que aponta Floriano de Azevedo Marques Neto, dedicando especial atenção ao 

                                                 
29 Para uma leitura acerca dessas razões, consultar Conrado Hübner Mendes (MENDES, Conrado Hübner. 
Reforma do Estado e Agências reguladoras: Estabelecendo os parâmetros de discussão. In: Direito 
Administrativo Econômico. 1ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 108-109); como também 
Alexandre Mazza (MAZZA, Alexandre. Agências Reguladoras. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 18-27). 
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tema, duas grandes inconveniências que, segundo explica, já seriam bastantes para 

desaconselhar-se sua adoção pelo nosso ordenamento: 

 
A primeira inconveniência decorre do fato de que no direito 
americano o termo agencies é utilizado para designar o gênero órgãos 
públicos, envolvendo tanto aqueles órgãos que aqui se quis designar 
(as independent regulatory agencies ou independent regulatory 
comission) quanto outros órgãos não dotados das características de 
órgãos reguladores (o que lá nos EUA designam-se executive 
agencies). Assim, o primeiro problema decorreu da indefinição 
terminológica ditada desde logo pela origem do nome. A outra 
inconveniência se relaciona à dificuldade de encaixe do termo na 
tradição do direito brasileiro. Primeiro, porque a designação agências 
já fora utilizada no sistema jurídico para designar outros objetos (por 
exemplo, as agências de desenvolvimento regional; as agências de 
fomento; as agências como estabelecimentos – por exemplo, as 
agências de correio franqueadas no art. 3º da Lei nº 9.648/98; ou ainda 
o contrato de agência do novo Código Civil. Segundo, porque a 
utilização do termo do direito alienígena ensejou uma certa aversão de 
parte da doutrina no sentido de que tratava-se de instituto que não 
poderia ser aplicável ao direito pátrio. A simples existência já 
recomendaria a não importação do termo americano. A terceira crítica 
à designação utilizada decorre do fato de que quando a Constituição 
Federal (Cf. artigo 21, XI e artigo 177, §2º, III) fez referência expressa 
a entes reguladores utilizou do termo órgão regulador, e não 
agências, o que acarreta alguma desconformidade entre as alterações 
indicadas na Constituição e sua concretização na legislação 
ordinária30. 

  

Conforme se pode perceber, traz a citação em referência argumentos que são 

suficientes para demonstrar, por si só, a maneira inadvertida como se transportou, para nossa 

realidade, um termo de origem reconhecidamente estrangeira. Nada obstante, cabe advertir 

que, de todo modo, não terá este, nem qualquer outro nome que eventualmente venham a 

receber, o condão de influir na conformação jurídica desses organismos, necessariamente 

conferida pela lei que os instituir.  

Ademais, como assevera Marçal Justen Filho, “a expressão agência é 

absolutamente insuficiente para indicar qualquer conteúdo jurídico mais preciso, também no 

direito brasileiro”31, o que implica, então, que não vem aquele vocábulo a introduzir, de fato, 

                                                 
30 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 53-54. 
31 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
340.  
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um novo modelo organizacional na estrutura da Administração Pública nacional, até mesmo 

porque inexiste, quanto ao mesmo, uma definição jurídica que se mostre minimamente exata. 

É o que se infere, perceba-se, a partir da leitura das várias legislações que o empregam32, onde 

resta invariavelmente consignado que a constituição das entidades que concebem se dá sob a 

forma de autarquias especiais, muito embora ao mesmo tempo as identifiquem, sem qualquer 

rigor terminológico ou pretensão de atribuir-lhes um título jurídico específico, como agências. 

Não há, portanto, no sistema brasileiro, pelo menos até o presente momento33, 

qualquer critério jurídico, suficientemente seguro, apto a classificar determinado ente como 

agência, sequer implicando tal denominação, inclusive, maiores consequências para seu 

regime jurídico, do que se conclui, então, que poucos efeitos – ou quase nenhum – irão 

decorrer da qualificação de uma pessoa jurídica específica como tal. Aliás, não é por outro 

motivo, senão este, que se defende ainda persistir, em torno do termo, uma indeterminação 

semântica que inevitavelmente tem contribuído para torná-lo uma categoria aberta, sempre 

suscetível, pois, a comportar organismos dotados de características não uniformes.        

É por tal razão que se considera irrepreensível e oportuna a advertência de 

Conrado Hübner Mendes quando, ao se referir à expressão “agências reguladoras”, sentencia 

o mesmo, em tom de arremate, e de forma lapidar, que constitui a mesma “mero rótulo, e não 

título jurídico que lhes confira alguma característica especial por isto”34. Afinal, a imprecisão 

terminológica que carrega o termo em nosso sistema, conforme se viu, constitui argumento 

apto o suficiente para se confirmar o que é defendido pelo referido autor.  

 
 
 

                                                 
32 Aqui se faz referência, claro, às legislações emanadas em meio ao contexto da chamada reforma do Estado, 
iniciada no Brasil ainda nos anos noventa do século passado.  
33 Nada impede que futuramente venham a existir esses critérios, e que, com isso, passem as agências 
reguladoras a deter um status jurídico próprio, como pontua Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. O 
direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 392). 
34 MENDES, Conrado Hübner. Reforma do Estado e Agências reguladoras: Estabelecendo os parâmetros de 
discussão. In: Direito Administrativo Econômico. 1ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 123. 
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2.4 AS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL 
 

 

 
Abordadas, no tópico anterior, as questões que se põem acerca do ingresso das 

agências no cenário jurídico nacional, é chegado o momento, enfim, de serem tecidas 

importantes considerações acerca dos pontos mais relevantes referentes à constituição e à 

atuação, no Brasil, desses novos organismos. Nesse percurso, é claro, será dada a merecida 

ênfase, pela pertinência que seguramente guarda com os objetivos do presente trabalho, à 

amplitude dos chamados “poderes” a eles conferidos, enfatizando-se, na ocasião, sob que 

perspectivas devem ser estes realmente considerados e qual a natureza, afinal, que 

verdadeiramente pode lhes ser atribuída.  

 
 
 
2.4.1 A diversidade de regimes jurídicos 
 
 
 
 

Não é difícil de perceber o perfil bastante assemelhado que detém a totalidade das 

agências reguladoras criadas, entre nós, nos últimos quinze anos. Afinal, até mesmo por terem 

se originado do mesmo projeto de reforma do Estado brasileiro35, refletem, todas elas, 

idêntica concepção teórica, almejando, ao mesmo tempo, finalidades bem aproximadas36.     

                                                 
35 Faz-se referência, com essa expressão, ao conjunto de reformas econômicas brasileiras que, ao longo da 
década de noventa, acarretaram três grandes transformações estruturais, a saber: primeiro, instituiu-se, com a 
edição da Lei nº 8.031/1990, o Programa Nacional de Privatização, que foi alterado, posteriomente, pela Lei nº 
9.491/1997; segundo, extinguiram-se determinadas restrições ao capital estrangeiro (Para tanto, a Emenda 
Constitucional nº 06, de 15.08.1995, suprimiu o art. 171 e modificou a redação do art. 176; e a Emenda 
Constitucional nº 07, de 15.08.1995, modificou o art. 178); e terceiro, flexibilizou-se sensivelmente os 
monopólios estatais (Para tanto, a Emenda Constitucional nº 5, de 15.08.1995, alterou a redação do §2º do art. 
25; a Emenda Constitucional nº 8, de 15.08.1995, modificou o texto dos incisos XI e XII do art. 21; e a Emenda 
Constitucional nº 9, de 09.11.1995, promoveu alterações nos parágrafos do art. 177). O que à época se 
preconizava, pelo então Governo, para justificar essas transformações, era o de que o modelo de Estado das 
últimas décadas, devido à forte intervenção que empreendia na economia e aos consideráveis gastos sociais que 
assumia, seria o agente responsável pela emergência da então crise mundial.  
36 Gustavo Binenbojm refere-se às agências reguladoras como legado institucional deixado por essa reforma do 
Estado: “A chamada Reforma do Estado, implementada no Brasil a partir de meados da última década do século 
passado, deixou como legado institucional para o país uma miríade de novas autoridades administrativas dotadas 
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Nada obstante, é de se reconhecer que tem o estudo comparativo entre elas 

revelado que inexiste, na verdade, mínima homogeneidade na configuração de seus 

respectivos regimes jurídicos, fato este decorrente, sobretudo, da variação observada nas 

diferentes leis específicas, bem como da falta, sempre sentida, de uma legislação geral 

unificadora. Enfim, é a partir da combinação daquela discrepância com esta lacuna que se tem 

dado a formação de agências com estruturas, procedimentos e organizações internas 

completamente distintas.  

Essa pluralidade de regimes jurídicos verificada junto às agências, no entanto, faz-

se importante mencionar, não constitui uma particularidade brasileira. O mesmo fenômeno, 

conforme aponta a doutrina37, vem sendo percebido no Direito positivo de diversos outros 

países, de modo que não há, no mundo, uma disciplina única para esses organismos.  

Desta forma, inevitavelmente irá cada agência apresentar, aqui ou alhures, uma 

configuração própria e inconfundível, cujo conteúdo sempre dependerá do regramento 

específico que sobre si incidir. No Brasil, somente com acesso à lei responsável por sua 

criação, enfatize-se, é que se conhecerá, em detalhes, a exata conformação jurídica que veio a 

mesma a receber.   

 

 
2.4.2 O caráter autárquico 
 
 
 
 

Afirmar a diversidade de regimes jurídicos, contudo, não significa, jamais, que 

não se possa apontar a existência de características afins entre as diferentes agências 

reguladoras introduzidas recentemente entre nós, pois, embora seja verdadeiro que não 

                                                                                                                                                         
de elevado grau de autonomia em relação ao Poder Executivo, denominadas, à moda anglo-saxônica, agências 
reguladoras independentes” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo . Direitos 
Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 42). 
37 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
52-53. 
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adotem todas uma fórmula padrão, afigura-se possível, sim, identificar certa uniformidade no 

núcleo das funções que lhes compete desempenhar. É isto que observa Carlos Ari Sundfeld ao 

ponderar que: 

 
As várias agências nem seguiram um modelo comum, nem têm 
competências sempre comparáveis. Mesmo assim há semelhanças. 
São entidades com tarefas tipicamente de Estado: editam normas, 
fiscalizam, aplicam sanções, resolvem disputas entre as empresas, 
decidem sobre reclamação de consumidores. Gozam de autonomia em 
relação ao Executivo: seus dirigentes têm mandato e, por isso, não 
podem ser demitidos livremente pelo Presidente ou Governador; suas 
decisões não podem ser alteradas pela Administração Central, e assim 
por diante. Sua tarefa? Ordenar setores básicos da infra-estrutura 
econômica38. 

 

Um ponto em comum que não pode ser desprezado diz respeito à natureza 

autárquica de que invariavelmente se revestem as agências reguladoras nacionais. Com efeito, 

até mesmo porque não poderia ter sido de modo diverso39, constituíram-se todas elas, sem 

exceção, sob a exclusiva forma de autarquias40, atribuindo-lhes a lei, de diferente, apenas um 

tratamento que considera “especial” em relação àquele que é normalmente aplicável à 

generalidade dos entes dessa espécie. Desta forma, resta inequívoco que a todos os variados 

regimes jurídicos instituídos, nada obstante as peculiaridades que estes assumam, devem ser 

obrigatoriamente aplicados os princípios e normas – tipicamente de Direito Público - que 

decorram da conformação das agências como autarquias, o que seguramente também tem o 

condão de fornecer a seus regimes certo grau de identidade.  

                                                 
38 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às Agências reguladoras. In: Direito Administrativo Econômico. 1ª ed. 
3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 19. 
39 Conforme explica Alexandre Mazza, “as agências possuem natureza jurídica de autarquias, menos porque o 
legislador as tenha assim definido, mais em razão de desenvolverem atividades que são próprias do Estado. (...) 
O conjunto de funções exercidas pelas agências reguladoras pode ser reduzido a três principais: o poder de 
polícia, o fomento e as atribuições do poder concedente. Justamente por serem próprios do Estado, esses 
cometimentos estão sujeitos à incidência obrigatória de princípios e normas do Direito Público, de um lado, para 
munir quem os desempenha de mecanismos específicos viabilizadores da sua boa execução e, de outro, a fim de 
impor controles adequados à proteção dos indivíduos atingidos por tais ações. Não há hipótese, assim, de 
desenvolvimento das sobreditas atividades sob regime de Direito Privado” (MAZZA, Alexandre. Agências 
Reguladoras. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 83). 
40 Sobre o conceito de autarquia, vide art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 200/67. 
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De toda sorte, porém, não se mostram essas ponderações suficientes para elidir o 

que antes se afirmou, de modo que ainda prevalece entre as agências, diante da ausência de 

uma lei geral sobre sua disciplina legal, uma considerável disparidade no tocante aos seus 

respectivos regimes jurídicos, cujos contornos têm sido delineados, individual e 

separadamente, por cada legislação específica41. 

 
 
 
2.4.3 A “independência” como garantia da neutralidade 
 

 
 

É bastante usual deparar-se com alusões a uma suposta “independência” que 

deteriam todas as agências reguladoras criadas recentemente no Brasil. Alguns autores, indo 

além, chegam até mesmo a considerar essa tão difundida “independência” como sendo um 

elemento constitutivo de sua definição42.  

Este trabalho, porém, preferirá guardar certa reserva com relação ao uso de tal 

expressão, tanto que optará por fazer referência à mesma apondo-a sempre entre aspas, o que 

se explica pelo fato de aqui se defender que se trata, na verdade, não propriamente de 

“independência”, mas sim, de uma reforçada e peculiar autonomia, termo este que se reputa, 

conforme se entende, deveras mais apropriado à identificação do atributo que se deseja 

destacar. Restam acolhidas, assim, no assentamento de tal conclusão, as precisas palavras de 

Carlos Ari Sundfeld a esse respeito:  

 

                                                 
41 É preciso que se observe, portanto, que o regime jurídico de cada agência reguladora é formado por normas de 
diferentes origens: primeiro, as que decorrem do fato de sua natureza autárquica; segundo, as que são 
determinadas pela lei responsável por sua criação; e, terceiro, ainda, pelo regime “especial” que lhe confere a lei.   
42 É o caso, por exemplo, de Floriano de Azevedo Marques Neto: “a independência destes órgãos constitui 
praticamente um elemento de sua definição. E, efetivamente, é ela um traço central destes novos órgãos 
reguladores” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as Agências independentes. 
In: Direito Administrativo Econômico. 1ª ed. 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 85). No mesmo 
sentido, ainda, tem-se a opinião de Roco Galli (GALLI, Rocco. Corso di Diritto Amministrativo . 2ª ed. 
Padova: CEDAM, 1996, p. 177). 
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“Independência” é uma expressão certamente exagerada. No mundo 
jurídico, preferimos falar em autonomia. Mas garantir a independência 
é fazer uma afirmação retórica com o objetivo de acentuar o desejo de 
que a agência seja ente autônomo em relação ao Poder Executivo, que 
atue de maneira imparcial e não flutue sua orientação de acordo com 
as oscilações que, por força até do sistema democrático, são próprias 
desse Poder43. 

 

Do mesmo modo, ainda, tem-se aqui por desmedida a afirmação de que constitui 

tal particularidade parte integrante da definição desses entes. Não se deve olvidar, afinal, que 

até hoje permanece o rótulo “agências reguladoras”, tal como já se afirmou acima, sem 

qualquer definição jurídica que se mostre precisa44, daí porque se torna descabido e 

precipitado falar, pelo menos por ora, em elementos ou características determinantes à sua 

configuração, como se já detivessem as mesmas identidade própria. 

De qualquer forma, porém, forçoso se faz reconhecer-se, sem maiores 

inquietações, a acentuada autonomia de que efetivamente gozam esses organismos, facilmente 

compreendida, aliás, quando considerado o modelo de sistema econômico que vieram os 

mesmos a viabilizar. Enfim, é da própria proposta do novo padrão intervencionista, conforme 

já se viu, que a atividade regulatória seja confiada a órgãos “independentes”, nesse aspecto 

residindo, inclusive, segundo os simpatizantes do modelo, sua maior virtude.   

Nesse passo, cumpre aqui recordar que, no contexto regulatório, deverá haver, 

obrigatoriamente, uma visível dissociação entre o prestador do serviço (relevante ou 

essencial) e o ente encarregado de promover a regulação dessa oferta. Nesse cenário, deve-se 

atentar, emergirá inevitavelmente uma relação tripartida, cujos pólos se dividirão entre o 

produtor da utilidade de interesse geral, o consumidor ou usuário desta e, ainda, o poder 

público, todos incontestavelmente detentores de interesses legítimos na área. Ora, tendo sido o 

órgão regulador exatamente concebido para atuar na busca permanente do equilíbrio dessas 

forças, por vezes até mesmo antagônicas, é evidente que necessita, em primeiro lugar, 

                                                 
43 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às Agências reguladoras. In: Direito Administrativo Econômico. 1ª ed. 
3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 23-24. 
44 Vide item 2.3.2, acima.  
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posicionar-se de maneira equidistante em relação às pretensões que cada um daqueles 

mantenha, de modo a não se deixar influenciar, na tomada de suas decisões, por qualquer 

critério que se apresente diverso do técnico ou alheio às políticas públicas definidas para o 

setor.  

É precisamente daí, portanto, que provém a necessidade de ser conferida uma 

autonomia diferenciada a essas agências, tanto que se torna esse atributo, pode-se assim dizer, 

verdadeiramente indispensável à conformação jurídica de tais organismos. Afinal, é evidente 

que de nada adiantaria sua existência se fosse sua atuação pautada por força das mais diversas 

influências, mormente aquelas que decorressem diretamente das cores partidárias do ocupante 

do poder central, cujas orientações, quase sempre fugazes e inadvertidas, terminam muitas 

vezes por atentar, mesmo que involuntariamente, contra o desejado equilíbrio de mercado. 

Não resta alternativa, então, a quem cabe exercer a regulação, senão a de permanecer distante 

tanto dos interesses governamentais de ocasião quanto das pretensões estatais relacionadas ao 

setor regulado (como titular da atividade – nos casos de serviços públicos – ou como titular do 

capital de empresa que opere na área – nos casos em que remanesçam operadores públicos em 

competição com particulares), sob pena de, assim não se portando, vir a entidade reguladora a 

desvirtuar-se das finalidades que justificaram até mesmo sua criação, o que tornaria 

desnecessária, obviamente, sua própria existência.    

Além desse dever de imunidade em face do poder político, deve ainda a agência 

reguladora, igualmente, manter-se afastada dos agentes econômicos que explorem atividade 

sujeita à incidência de sua ação, pois “perder tal independência significaria negar a própria 

razão de ser da regulação”, conforme anota Floriano de Azevedo Marques Neto45. Desta 

forma, diante do risco – ao menos teórico - de sua “captura”46 pelos interesses empresariais, 

                                                 
45 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 68. 
46 O termo “captura” é costumeiramente empregado pela doutrina dedicada ao tema. Sobre seu significado, 
tomam-se aqui emprestados os ensinamentos de Marçal Justen Filho: “A doutrina cunhou a expressão ‘captura’ 
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decorrente, sobretudo, do contato próximo e constante que invariavelmente estabelece com os 

profissionais do setor privado, com quem duradoura e efetivamente compartilha experiências 

e dificuldades comuns, exige-se firmemente da agência, nessas inevitáveis relações, que 

conserve incólume sua autoridade, e que também, nessa condição, não venha a perder a 

capacidade que deve possuir de separar, conhecendo as fronteiras de cada um, os interesses 

gerais, que lhe cabe tutelar, dos interesses específicos - muito embora legítimos - das 

empresas reguladas.   

O mesmo se diga, ainda, com relação aos consumidores ou usuários, terceiro pólo 

dessa relação. Com efeito, não é pelo fato de se dirigir a regulação precipuamente em 

benefício destes que irão se converter as agências em meras promotoras dos interesses 

titularizados por esse grupo. Afinal, existem outras dimensões da atividade regulatória, de 

equivalente relevância, que não devem jamais ser descuradas pelo ente responsável por sua 

condução. Pensar diversamente, vale enfatizar, é o mesmo que conceber a intervenção estatal 

como uma espécie de “populismo regulatório”47, no qual sempre seriam perigosamente 

privilegiados os interesses do cidadão e inadvertidamente preterido qualquer outro, o que 

seguramente causaria o afastamento da regulação das metas relacionadas ao alcance e à 

manutenção do equilíbrio do sistema. Para melhor esclarecer, basta imaginar a hipótese em 

que o atrelamento exclusivo a interesses do usuário viesse a provocar o extermínio de parte 

                                                                                                                                                         
para indicar a situação em que a agência se transforma em via de proteção e benefício para os setores 
empresariais regulados. A captura se configura quando a agência perde sua condição de autoridade 
comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a produzir atos destinados a legitimar a realização 
dos interesses egoísticos de um, alguns ou todos os segmentos empresariais regulados. A captura da agência se 
configura, então, como mais uma faceta do fenômeno de distorção de finalidades dos setores burocráticos 
estatais” (JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 
2002, p. 369-370). Mais adiante, alerta ainda o mesmo autor: “Observe-se que o fenômeno da captura não se 
relaciona necessariamente com manifestações de corrupção num sentido próprio e estrito. É perfeitamente 
possível que a captura se processe de modo inconsciente, sem envolver transações indevidas ou outorga de 
vantagens reprováveis para os servidores estatais. Poderia aludir-se a uma espécie de comunhão cognitiva ou 
identidade de experiências, vinculando profissionais de áreas técnico-científicas determinadas” (Ibid., p. 370-
371).  
47 Parafraseia-se, aqui, uma expressão utilizada por Floriano de Azevedo Marques Neto (MARQUES NETO, 
Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime Jurídico. Belo 
Horizonte: Fórum, 2005, p. 70). 
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das empresas exploradoras de uma determinada atividade, gerando, em longo prazo, com a 

diminuição progressiva da competição, a indesejada formação de monopólios. 

Isso tudo serve para demonstrar, enfim, quão importante se mostra a neutralidade 

que permanentemente devem as agências manter, no exercício da regulação, frente a blocos 

de interesses tão destoantes entre si. Não é à toa, portanto, que sua natural autonomia, inerente 

à própria natureza autárquica que ostentam, vem a receber, diretamente do texto legal, um 

valioso incremento para seu reforço. Afinal, toda a disciplina desses organismos preocupa-se 

em asseverar, acima de tudo, sua imunidade ante a toda sorte de influências e ingerências 

externas que possam comprometer sua “independência”. 

Desta forma, vê-se que a autonomia diferenciada atribuída às agências 

reguladoras, em última análise, constitui nada mais do que a garantia necessária à neutralidade 

que se impõe para o exercício adequado das funções regulatórias, que restariam sensivelmente 

comprometidas, como salta à evidência, em caso de sujeição do ente competente para 

desempenhá-las a pressões ou interferências indevidas sobre a atividade que lhe cabe 

desenvolver. Não é outro objetivo que se procura cumprir, pois, senão a salvaguarda da 

própria regulação, ao ser robustecida pela lei, de modo significativo, a autonomia das 

autarquias empenhadas na sua promoção. 

É de se observar, inclusive, que é exatamente a essa autonomia majorada, garantia 

maior de sua imparcialidade, que faz a lei referência quando qualifica como “autarquias 

especiais” as agências incumbidas de executar os atos tipicamente regulatórios. Enfim, 

especial mesmo, não se deve olvidar, é, na verdade, seu regime jurídico, que lhes outorga uma 

autonomia não aplicável às autarquias ditas comuns, do que se conclui que é à sua disciplina 

legal, portanto, que se reporta o legislador ao lançar mão de tal adjetivação48.  

                                                 
48 É preciso que se atente, contudo, que, muito embora estejam tais autarquias rotuladas pela lei como 
“especiais”, não deixa de ser verdade que, ante a não existência de um regime jurídico único para as autarquias 
em nosso ordenamento, toda autarquia afigura-se especial, pois seu regime jurídico, previsto na lei que a tiver 
criado, sempre lhe será peculiar (Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras 
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Assim, o regime “especial” das autarquias constituídas com visível propósito 

regulatório, ao qual faz alusão por repetidas vezes a legislação, vem a ser traduzido, tão 

somente, na maior autonomia que é conferida a esses organismos, considerando-se, para 

tanto, nesse raciocínio, a comparação que naturalmente se faz com aquela que se verifica 

junto à generalidade das autarquias. É esta a conclusão, em suma, a que neste espaço ora se 

chega, o que inclusive vai ao encontro, enfatize-se, do pensamento exposto por vários autores 

dedicados ao tema49.  

Assentada, então, essa premissa, cumpre buscar identificar em que aspecto, 

exatamente, vem a autonomia das autarquias especiais a diferir daquela que é prevista para as 

demais, ditas comuns. Valer-se-ão estas linhas, para tanto, da precisa observação de Celso 

Antônio Bandeira de Mello:  

 
Ora, “independência administrativa” ou “autonomia administrativa”, 
“autonomia financeira”, “autonomia funcional” e “patrimonial e da 
gestão de recursos humanos” ou de quaisquer outros que lhe 
pertençam, “autonomia nas suas decisões técnicas”, “ausência de 
subordinação hierárquica”, são elementos intrínsecos à natureza de 
toda e qualquer autarquia, nada acrescentando ao que lhes é inerente. 
Nisto, pois, não há peculiaridade alguma; o que pode ocorrer é um 
grau mais ou menos intenso destes caracteres. Assim, o único ponto 
realmente peculiar em relação à generalidade das autarquias está nas 
disposições atinentes à investidura e fixidez do mandato dos dirigentes 
destas pessoas (...)50. 

        

                                                                                                                                                         
independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 390; e MODESTO, Paulo. Agências executivas. A organização 
administrativa entre o casuísmo e a padronização. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 54, 1 fev. 2002. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2587>. Acesso em 06 de Dezembro de 2011).  
49 Luís Roberto Barroso, por exemplo, sentencia: “a pedra de toque desse regime especial das agências 
reguladoras é a sua independência em relação ao Poder Público” (BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos 
sobre as agências reguladoras. In: Direito e Regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
99). Marçal Justen Filho, no mesmo sentido, é enfático ao pronunciar: “ainda que a expressão ‘autarquia 
especial’ comporte inúmeros significados, um núcleo fundamental consiste na ausência de submissão da 
entidade, no exercício de suas competências, à interferência de outros entes administrativos” (JUSTEN FILHO, 
Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 391). Diverso não 
se apresenta, também, o posicionamento de Paulo Modesto: “as agências reguladoras são definidas como 
autarquias especiais porque o legislador lhes conferiu, desde o momento da constituição, um conjunto de 
garantias em face da Administração Direta suficientes para caracterizar uma peculiar ampliação da autonomia 
decisória, administrativa ou financeira dessas entidades em relação às demais autarquias existentes” 
(MODESTO, Paulo. Agências executivas. A organização administrativa entre o casuísmo e a padronização. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 54, 1 fev. 2002, Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2587>. 
Acesso em 6 de Dezembro de 2011. 
50 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 174.  
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Absolutamente pertinentes, apontam as palavras do referido autor, conforme se 

percebe, para uma única e relevante diferença, no que merece, de fato, ser irretocavelmente 

seguido. Com efeito, quando bem examinados, individualmente, os diversos regimes jurídicos 

instituídos, pelo legislador, às diferentes agências, o que se infere é que pouco há de 

substancialmente inovador à disciplina que já era aplicada às autarquias tradicionais, de modo 

que, com exceção do ponto específico a que se reportou a citação acima transcrita, quase todo 

o restante do conjunto normativo, essencialmente, constitui mera repetição das disposições 

comuns previstas à totalidade dos entes autárquicos.  

Portanto, não é em outra coisa, senão no modo como são investidos seus 

dirigentes e na chamada estabilidade que estes ostentam durante o exercício dos respectivos 

mandatos, que vem a residir, basicamente, a peculiaridade desse regime denominado especial. 

Assim, ao contrário do que ocorre com as autarquias reputadas comuns, cujos 

diretores, em regra, além de livremente nomeados, são afastáveis, sem maiores formalidades, 

por ato do governo central, nada obstante, enfatize-se, a autonomia que é oficialmente 

reconhecida à entidade que comandam, haverá obrigatoriamente, em se tratando de agências 

reguladoras, dado o seu regime especial, tanto a necessidade de que a pessoa indicada pelo 

Poder Executivo para integrar seu órgão de cúpula, após regular sabatina, tenha seu nome 

devidamente referendado pelo Senado Federal, como um maior rigor para ser promovida sua 

destituição do cargo quando neste já se encontrar em exercício, hipótese esta que fica reduzida 

a circunstâncias excepcionais, expressa e legalmente previstas (atos de improbidade 

administrativa, condenação criminal, descumprimento reiterado dos objetivos demarcados 

para o setor).  

Destarte, resta claro que, quando prescreve tais exigências, o que busca o 

legislador, na verdade, não é nada mais do que assegurar que efetivamente desempenhe o 

regulador suas atribuições “sem estar ameaçado de ter sua atuação interrompida por ato de 
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vontade dos dirigentes do poder central”51, risco este que quase sempre vai se fazer presente 

nas autarquias em cujos regimes jurídicos não estiverem previstas, aos seus diretores, 

garantias equivalentes.  

Nesse passo, outro ponto que pode ser lembrado como de fundamental 

importância na preservação da autonomia das agências, só que desta feita com relação aos 

agentes econômicos que operam no setor regulado, e que também não encontra similar na 

generalidade das autarquias, é a vedação temporária que se impõe aos entes privados de 

promoverem o recrutamento, para os seus quadros de pessoal, de ex-diretor que tenha sido 

recentemente exonerado do cargo que ocupava no órgão regulador. Afinal, é inequívoco que 

sua transferência repentina para a empresa atingida pela regulação, considerado o cabedal de 

informações privilegiadas que leva consigo, além de certamente abalar a credibilidade da 

agência perante a sociedade e aumentar ainda mais o risco de sua “captura”, pode vir a 

comprometer seriamente a imparcialidade inerente à atividade regulatória.  

Não por tal razão, portanto, é que se exige um período de desincompatibilização52, 

durante o qual, inclusive, deve o ex-dirigente continuar percebendo remuneração paga pelo 

erário público, não lhe sendo permitido, nesse espaço de tempo, prestar qualquer serviço à 

parcela da iniciativa privada sujeita à atuação da agência cuja direção tenha integrado. Por 

outro lado, entretanto, resta evidente que, transcorrido esse interregno, mais conhecido, 

inclusive, pela alcunha de “quarentena”, inexistirá qualquer óbice à sua contratação por 

particulares, a qual, então, poderá dar-se livremente53.        

                                                 
51 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu Regime 
Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 74.  
52 Vale ressaltar que a exata extensão desse período vai variar de acordo com o que dispuser a lei criadora de 
cada agência. No entanto, em caso de ausência de qualquer previsão nesse sentido, valerá seguramente a norma 
constante na Lei n 9.986/2000, que, tencionando disciplinar, de um modo genérico, a gestão de recursos 
humanos nas agências reguladoras, estabeleceu, em seu art. 8º, o prazo geral de quatro meses, contados da 
exoneração ou do término do mandato do dirigente.   
53 Uma explicação para a previsão legal desse prazo é encontrada na obra de Marçal Justen Filho: “Supõe-se que, 
ao longo desse período, o desenvolvimento normal das atividades da agência conduziria à diluição da influência 
pessoal e à obsolescência das informações privilegiadas eventualmente titularizados pelo ex-administrador. Sua 
contratação pela indústria, depois de decorrido um determinado período, não representaria ofensa ao interesse 
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2.4.4 A amplitude dos “poderes” regulatórios compreendida sob uma perspectiva 
instrumental 
 
 
 
 

Já se viu, acima, que é inerente à proposta da regulação, essencialmente, que se 

desempenhem, por organismos estatais autônomos, múltiplas e diversificadas funções sobre 

setores econômicos específicos, cuja relevância ou essencialidade venham a justificar a 

necessidade dessa intervenção. Já se disse, também, que, no Brasil, foi somente com a 

introdução das chamadas agências “independentes” que se viabilizou a operacionalização 

desse modelo, tamanha era a inaptidão da estrutura tradicional da Administração Pública para 

albergá-lo.  

Depreende-se, então, da união dessas assertivas, que inevitavelmente manejarão 

essas agências, para bem exercerem a atividade regulatória que lhes compete, uma ampla 

gama de instrumentos interventivos, alguns até mesmo estranhos ao universo – já bastante 

extenso - das funções administrativas ditas típicas. Não é outra, senão esta, a causa na qual 

tem residido, diante da vigente ordem constitucional, a principal inquietação em torno da 

aceitação das agências no cenário brasileiro. Enfim, o que se tem alegado, de modo insistente 

e reiterado, até, em suma, é que estariam sendo usurpadas, por esses organismos, ao arrepio 

da divisão de funções prevista na Constituição Federal de 1988, competências inerentes a 

outros poderes estatais.  

É exatamente com a intenção, então, de se buscar melhor compreender esse vasto 

leque de atribuições titularizadas pelas agências, ressalte-se, que se dedicará este espaço a 

procurar demonstrar sob que perspectivas, verdadeiramente, deve o mesmo ser vislumbrado. 

No mesmo bojo, será enfrentado ainda, nesse caminho, para um deslinde mais apurado da 

matéria, o espinhoso tema atinente à natureza das funções regulatórias desempenhadas. 

                                                                                                                                                         
público nem se traduziria em vantagens indevidas e reprováveis para a iniciativa privada” (JUSTEN FILHO, 
Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 472). 
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2.4.4.1 O poder a serviço do dever: o desempenho de funções públicas 
 
 
 
 

É costumeiro, mormente na doutrina clássica do Direito Administrativo, aludir-se, 

de modo inadvertido, a “poderes” que deteria a Administração Pública. Assim se dá porque 

quase sempre tem servido o termo para fazer referência a várias de suas competências 

tradicionais, tais como a disciplinar, a normativa e a de polícia, dentre outras que, igualmente, 

àquela se atribuem. Ocorre que, pela notória falta de precisão com que é empregado, faz 

parecer seu uso que se está reportando-se a meras faculdades postas à livre apreciação da 

autoridade administrativa, o que, esclareça-se desde logo, não é verdadeiro.   

Idêntico hábito, acompanhado, inclusive, das mesmas impressões, tem se 

verificado no tocante às agências reguladoras. Com efeito, não raras vezes são observadas 

menções de diversos autores a supostos poderes que reuniriam esses organismos, numa 

indisfarçável alusão às competências que estes titularizam.    

É de se aclarar, contudo, que não vem a ser esta, a rigor, advirta-se, a expressão 

mais adequada para se qualificarem as competências transferidas às agências. Afinal, há outro 

ângulo, muitas vezes esquecido, pelo qual devem ser estas compreendidas, e que vislumbra, 

em seu exercício, a natureza sobretudo instrumental que ostentam.  

Melhor explicando, é que desempenham as agências, como se sabe, funções 

reconhecidamente públicas, o que significa que necessariamente manejarão poderes para 

atingir as finalidades que buscam, tencionando, com isso, ao mesmo tempo, vir a satisfazer o 

interesse coletivo ao qual sua atuação obrigatoriamente subjaz. Desta forma, resta evidente 

que não deverão os ditos poderes ser atribuídos senão com o propósito, único e exclusivo, de 

viabilizar o cumprimento do dever a cuja realização se encontram intimamente vinculados, do 

que se infere possuírem os mesmos um caráter essencialmente instrumental.   
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Inclusive, a verdade mesmo é que nunca haverá, em se tratando do exercício de 

funções públicas, a hipótese de outorga de poderes para livre manuseio por parte da 

autoridade administrativa. Afinal, sempre existirá a necessidade, em última análise, de que 

sejam aqueles previstos como meros meios indispensáveis ao alcance dos objetivos inerentes 

à função em nome da qual se instituam, o que serve para demonstrar a subordinação do 

exercício de qualquer “poder” ao cumprimento inescusável de um dever. 

Não há, assim, que se falar tão somente em “poderes”. Nem mesmo, aliás, 

recomendar-se-ia o uso da expressão, também disseminada, de “poderes-deveres”, pois o que 

se revela, na verdade, com o manuseio de certas prerrogativas, é a manifestação inequívoca do 

que se pode chamar de poderes funcionais, aos quais alude Vladimir da Rocha França54, ou de 

“deveres-poderes”, tal como defende Celso Antônio Bandeira de Mello55.  

Logo, o uso de certos “poderes” pelas agências reguladoras, do mesmo modo, só 

será justificável quando e na medida indispensável ao atendimento do interesse público, que 

se traduz, no caso dessas entidades, nas finalidades regulatórias a que elas almejam. Vê-se, 

então, que os supostos poderes que lhes são atribuídos, na realidade, operam mesmo é a 

serviço dos deveres cuja execução perseguem, destes não podendo jamais se desvencilhar.  

  

 
 
 

                                                 
54 “O exercício da competência determina a sujeição das esferas jurídicas das pessoas ao que determina, mas a 
regularidade desse desempenho depende da conciliação com interesse público que justifica a outorga do poder e, 
bem como, do respeito aos direitos constitucionais dos cidadãos. Em outras palavras, não representam as 
competências apenas poderes jurídicos, mas sim poderes funcionais, ‘deveres-poderes’, cujo exercício só é 
validamente sustentável se orientado à satisfação do interesse público e dentro da juridicidade” (FRANÇA, 
Vladimir da Rocha. A Função Administrativa. Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 12, 
outubro/novembro/dezembro, 2007. Disponível na internet: <http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. 
Acesso em 08 de Novembro de 2011).  
55 “(...) tais poderes são instrumentais: servientes do dever de bem cumprir a finalidade a que estão 
indissoluvelmente atrelados. Logo, aquele que desempenha função tem, na realidade, deveres-poderes. Não 
‘poderes’, simplesmente. Nem mesmo satisfaz configurá-los como ‘poderes-deveres’, nomenclatura divulgada a 
partir de Santi Romano. Com efeito, fácil é ver-se que a tônica reside na idéia de dever, não na de ‘poder’. Daí a 
conveniência de inverter os termos deste binômio para melhor vincar sua fisionomia e exibir com clareza que o 
poder se subordina ao cumprimento, no interesse alheio, de uma dada finalidade” (BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 98). 
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2.4.4.2 A natureza administrativa das funções desempenhadas 
 
 
 
 

Muito se discute acerca da natureza que possuiriam certas funções desempenhadas 

pelas agências reguladoras. Nessa disputa, chega até mesmo a ser corriqueira, na ânsia que se 

observa de querer se decifrá-la, a inadvertida utilização de expressões simplistas como 

“funções quase legislativas” e “funções quase jurisdicionais”, numa evidente alusão a 

algumas das atribuições das agências que destoariam, por assim dizer, do que muitos 

acreditam constituir função administrativa. Aliás, sob essa mesma perspectiva, fala-se, 

também, no exercício de “funções administrativas típicas e atípicas”, bem como no 

desempenho de “competências materialmente peculiares”. 

Não se afigura difícil, no entanto, identificar a razão para tamanha controvérsia. 

Basta lembrar que ingressaram essas agências, no cenário jurídico brasileiro, recebendo, ao 

lado de competências bastante usuais, que a si foram apenas transferidas, outras atribuições 

que, com características ou efeitos jurídicos bem peculiares, até então não se mostravam 

habituais a qualquer um dos Poderes da República.  

Isso pode ser atestado, por exemplo, ao se atentar para os constantes casos em 

que, por lei, como alternativa à solução jurisdicional, foram conferidas a esses entes 

autênticas atribuições de árbitro para que, nessa condição, viessem a compor conflitos 

verificados entre particulares. Outra hipótese, ainda, diz respeito à competência que 

normalmente detêm para a imposição de sanções a empresas cujo ramo de atividade lhes 

compete regular. Em ambos os casos, perceba-se, está-se diante de competências que, por seu 

próprio conteúdo intrínseco e, principalmente, pelo regime jurídico que a elas é aplicável, não 

encontram similaridade perfeita com qualquer uma das muitas tradicionalmente exercidas, 

não podendo, assim, vir a ser com estas confundidas, muito embora, reconheça-se, possam 

manter, com as mesmas, alguma parecença. Daí o motivo para tanta celeuma e utilização, 
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inadvertida, de termos imprecisos e vagos, como o “quase”, nas expressões de que se lança 

mão na tentativa de definir-se sua natureza.        

Este trabalho, contudo, seguindo orientação própria, irá optar por identificar, no 

desempenho dessas insólitas atividades reputadas inerentes à prática regulatória, o exercício 

mesmo de função administrativa, única e tão somente. Afinal, não é outra a conclusão a que 

se chega, desde que, claro, bem examinado sobretudo o regime jurídico a que se sujeitam, 

senão a de que possuem esses atos natureza essencialmente administrativa.   

Importa, no entanto, advertir, desde já, que nenhuma ligação apresenta esse 

entendimento com o fato de serem as agências topologicamente inseridas, como entidades 

integrantes da Administração indireta, no âmbito do Poder Executivo. Mostrar-se-ia 

precipitado, vale enfatizar, o desenvolvimento de raciocínio que apontasse nessa direção. 

Enfim, é evidente que não se deve olvidar, nessa hora, da clássica lição acerca do desempenho 

de funções tanto típicas quanto atípicas por cada um dos Poderes estatais, circunstância esta 

que, facilmente comprovável, vem a tornar inviável, como se sabe, a análise da natureza de 

qualquer ato tomando-se por base, apenas, critérios meramente orgânicos, assentados 

exclusivamente no órgão responsável por sua emanação. 

A posição aqui defendida, um tanto mais acautelada, é decorrência não mais do 

que do mero emprego de um critério que, desconsiderando o sujeito executor de determinado 

ato, propõe-se a enfocar, na verdade, seu objeto, que constitui, no caso, uma dada atividade; e 

que, ainda, ao mesmo tempo, se preordena à identificação desta levando em conta não as 

características intrínsecas ao seu conteúdo, mas sim, a posição que pela mesma é ocupada no 

sistema normativo, a qual se verifica, vale dizer, a partir do regime jurídico que pela lei lhe é 

instituído. Com isso, indisfarçável se torna a inclinação do presente trabalho, que, conforme 

se percebe, revela-se totalmente orientado no sentido de aderir à doutrina de Celso Antônio 
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Bandeira de Mello, autor cuja obra confere, à função administrativa, uma definição amparada 

numa fórmula objetivo-formal, em homenagem ao mesmo critério56. 

Adotada, pois, essa concepção, dificuldade nenhuma haverá em identificar como 

de natureza administrativa essas incomuns atribuições. Com efeito, incapazes que são tanto de 

produzir a coisa julgada – atributo da função jurisdicional - como de inovar a ordem jurídica 

em caráter primário – atributo da função legislativa -, e ainda mais quando considerado o fato 

de serem totalmente regidas pelo regime jurídico-administrativo, resistência alguma deve 

haver para que sejam reputadas como de natureza administrativa, inexistindo qualquer razão, 

portanto, para taxá-las de natureza peculiar, aproximada à outra ou atípica em relação às ditas 

convencionais.  

Concluídas, assim, as anotações que, referentes à regulação econômica, se 

reputam indispensáveis para bem se compreender o conteúdo que será trabalhado mais 

adiante, cumpre, então, adentrar, no capítulo seguinte, a temática relativa ao processo 

administrativo, notadamente no que atine ao relevante papel que hoje o mesmo desempenha 

às atividades da Administração Pública e à posição de destaque que lhe é conferida pela atual 

roupagem do Direito Administrativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Assim se posiciona o autor quanto à função administrativa: “Poder-se-ia defini-la como a atividade exercida 
pelo Estado (ou por quem lhe faça as vezes), no exercício de suas prerrogativas de autoridade, como parte 
diretamente interessada numa relação jurídica, debaixo da lei e em obediência a ela, a fim de cumprir as 
finalidades assinaladas no ordenamento normativo” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de 
serviços públicos e administração indireta. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 12). Vide, 
no entanto, a ressalva que, acerca de tal conceito, se fez no item 2.1, acima.  
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3 O PAPEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA 
 
 
 
 

As origens do Direito Administrativo, tal como hoje é conhecido, remontam, 

como se sabe, ao advento do Estado de Direito, na França, ainda nas primeiras décadas do 

século XIX, período durante o qual emergiu e ganhou força a concepção que propugnava a 

imperiosa separação do Estado da pessoa do monarca, com a consequente necessidade de 

submissão daquele à ordem jurídica estatuída. Não é de se estranhar, portanto, que, em meio a 

todo esse contexto, marcado, sobretudo, pelo surgimento das primeiras normas responsáveis 

pela contenção e disciplinamento do poder estatal, cujo conjunto mais tarde se denominou de 

Direito Administrativo, tenha se cogitado acerca da existência de uma autoridade pública 

desvencilhada da figura do soberano e subordinada à vontade geral, que se entendia 

expressada através da lei.  

Nascia, assim, a idéia da Administração Pública, que era concebida, à época, 

como decorrência natural do fato de se atribuírem ao Estado tanto a atividade relativa à gestão 

do bem comum quanto a busca pela promoção da ordem na sociedade. Com isso, o que se 

verificou, a partir de então, foi o advento de um novo Estado57 - desta feita compreendido 

como verdadeiro sujeito de direitos e obrigações -, a quem competia, em última análise, 

exercer distintas funções (jurisdicional, legislativa e executiva) com o fim especial de realizar 

o interesse coletivo e garantir a paz pública.  

Desta forma, era dedutível o pressuposto bipolar sobre o qual se assentava o 

recém-criado Direito Administrativo: em um dos extremos da relação, havia a figura 

                                                 
57 A importância que teve o Direito Administrativo nessas transformações é destacada na doutrina de Celso 
Antônio Bandeira de Mello, que, ao fazer referência ao Estado de Direito, assevera: “Ao firmar a submissão do 
Estado, isto é, do Poder, ao Direito e ao regular a ação dos governantes nas relações com os administrados, 
fundando, assim, o Direito Administrativo, este último veio trazer, em antítese ao período histórico precedente - 
o do Estado de Polícia -, justamente a disciplina do Poder, sua contenção e a inauguração dos direitos dos, já 
agora, administrados – não mais súditos” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 47).  
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representativa do Estado, que, com sua autoridade legalmente prevista, detinha competência 

para impor obrigações aos particulares; no outro pólo, em posição oposta, encontrar-se-iam os 

cidadãos, sujeitos de direitos tidos por fundamentais e estatuídos como vetor de limitação ao 

poder estatal. Isso não significa, contudo, que existia, na tensão constante que se verificava 

nessa relação, qualquer convergência ou contraste entre os pólos, mas sim, tão somente, um 

cenário de contraposição, causa maior da superioridade do pólo público sobre o privado, 

sempre compensada pela imposição de regras e deveres ao Estado e pela concessão de 

liberdade aos particulares58.  

Era nítida, assim, a necessidade de conciliação que se impunha a partir do 

reconhecimento tanto dos direitos dos indivíduos quanto da autoridade da Administração 

Pública, circunstância esta que, inclusive, contribuiu, sobremaneira, para o erguimento do 

Direito Administrativo como ramo jurídico próprio.  

O cenário descrito revelava-se, portanto, perfeitamente favorável à existência de 

uma reconhecida segregação entre o espaço público e privado. Afinal, enquanto que o 

primeiro desses, detendo poderes especiais e limitados, deveria dos mesmos sempre se utilizar 

com o intento de garantir a ordem pública e, assim, promover o interesse geral, constituiria a 

ampla liberdade, por sua vez, o elemento que gravitaria em torno do segundo, somente 

devendo ser restringida, aliás, quando se estivesse diante de casos extremos admitidos pelo 

ordenamento.  

A razão para tamanha separação entre essas esferas, sublinhe-se, não residia em 

outra causa senão nos conceitos prontos e nas delimitações definidas que se tinham, à época, 

acerca das noções de interesse público e privado. Não se deve olvidar, enfim, que se conferia 

ao primeiro a limitada e simples definição de mero interesse da coletividade, o qual seria 

ditado por lei ou até mesmo pela Administração Pública, neste último caso a partir de 

                                                 
58 Cf. CASSESE, Sabino. La crisis Del Estado. Trad. Pascual Caiella; Juan Gonzáles Moras. Buenos Aires: 
Lexis Nexis, 2003, p. 101-104. 
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expressa delegação legal. Já o segundo, por seu turno, era entendido como o interesse de 

realizar vontades particularizadas, isto é, que fossem desprovidas de qualquer conteúdo 

coletivo.  

É claro que não se pode perder de vista, em meio a essas originárias concepções, o 

modelo de Estado que se tinha como vigente à época e para o qual, logicamente, havia de 

serem aquelas formuladas. Afinal, era no modelo estatal de então que se mostravam 

facilmente perceptíveis os espaços onde, de maneira bem delimitada, podia orbitar cada um 

daqueles interesses.  

É daí que se infere, portanto, ter encontrado guarida tal divisão, à época, devido 

ao desenho da sociedade monoclassista que se tinha no século XIX, em que havia somente 

uma única classe dominante, que era exatamente aquela responsável por determinar as 

políticas a serem adotadas59. Ademais, vivia-se o apogeu do chamado “Estado Liberal”, 

período marcado, como se sabe, por forte absenteísmo, no qual a atuação do Estado era 

reclamada apenas quando se mostrasse extremamente imprescindível à garantia da vida, da 

liberdade e da propriedade60.  

Contudo, é inequívoco que, desde o final do século passado, até à 

contemporaneidade, tem a noção de interesse público sofrido uma profunda releitura. Tanto é 

verdade, que hoje não se pode mais concebê-lo, ante aos diversos grupos e interesses 

existentes em uma sociedade de múltiplas classes, bastante comum neste século XXI, da 

forma como era costumeiro outrora. Enfim, mais do que meramente identificá-lo e distingui-

lo do interesse privado, o desafio contemporâneo se mostra mesmo é em conciliar os agora 

reconhecidamente plurais interesses públicos coexistentes, decidindo-se, quando necessário, 

pela prevalência de um sobre outro.  

                                                 
59 Cf. GIANNINI, Massimo Severo. Il pubblico potere: Stati e Amministrazioni Pubbliche. Bolonha: Il 
Mulino, 1986, p. 35. 
60 Afigura-se óbvio que, quanto mais restritas forem as atividades estatais, mais facilmente aferível se torna a 
noção de interesse público, o que facilita, sobremaneira, a delimitação de seu campo. 
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Acrescente-se, ainda, que as transformações ocorridas em nível de Administração 

Pública, nas duas últimas décadas, não ficaram circunscritas apenas à releitura que se operou 

acerca da noção de interesse público. É importante observar, conforme aponta Odete 

Medauar, que foi igualmente verificado, nesse período, ao lado de uma crescente e constante 

aproximação do poder público com a comunidade, uma série de outras tendências nas ações 

da Administração Pública, podendo estas ser atestadas principalmente a partir do(a): 

predomínio da transparência em detrimento do segredo, inclusive quanto aos procedimentos 

ou processos prévios aos atos exarados; transferência de atividades para agentes particulares; 

utilização de institutos de direito privado; diminuição do exercício do denominado poder de 

império; aumento do controle pelo resultado; uso de convenções e contratos para a solução de 

problemas; desregulamentação e desenvolvimento das atividades de forma policêntrica61.  

Nesse contexto, é induvidoso que, por sua vez, também vem o Direito 

Administrativo, à medida que se têm operado tantas transformações orgânico—jurídicas na 

estrutura e na conduta da Administração Pública, gradualmente passando a abraçar, neste 

corrente século, novos e instigantes desafios, para cujo enfrentamento tem se tornado 

imprescindível, não raro, a quebra de alguns de seus mais tradicionais paradigmas, o que 

inegavelmente tem lhe conferido uma nova feição, mais moderna e melhor adequada, 

inclusive, aos anseios da sociedade contemporânea.  

Assentadas, então, de modo panorâmico, essas mudanças sentidas, dedicar-se-á 

este tópico, nos itens em que abaixo se subdivide, à abordagem do importante papel que, na 

atualidade, compete ao processo administrativo desempenhar nas atividades da Administração 

Pública, buscando demonstrar, nesse caminho, a estreita sintonia que há entre o processo 

administrativo e essa nova roupagem que tem adquirido o Direito Administrativo nas últimas 

décadas.  

                                                 
61 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em evolução. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
129-131. 
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3.1 A VIRADA DOGMÁTICA DO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO: 
DO ATO INDIVIDUAL AO PROCESSO PARTICIPATIVO 
 

 

Influenciado, em sua origem, a partir de construções advindas do direito francês, 

alemão e italiano, é cediço que foi o Direito Administrativo brasileiro formulado, ao longo 

dos anos, desde sua base, dentro da chamada concepção clássica. Assim, ao lado de temas 

bastante tradicionais, como a necessária submissão da Administração Pública ao Direito, a 

preponderância do interesse público sobre o particular, a hierarquia entre os órgãos, o poder 

de polícia, dentre outros, sempre figurava, no centro de suas atenções, e com destaque 

constante para o caráter unilateral, auto-executório e imperativo do instituto, a figura do ato 

administrativo62.  

Adiante-se, desde logo, que todo esse interesse que havia pelo estudo do ato é, na 

verdade, inteiramente justificável. Não se deve olvidar, afinal, da sistematização que ajudou o 

mesmo a conferir ao Direito Administrativo, contribuindo, inclusive, para fornecer a este uma 

identidade própria, suficientemente distinta, portanto, daquelas apresentadas pelos demais 

ramos jurídicos. Ademais, não se questiona a importância que teve o ato em meio ao processo 

de afirmação e consolidação do Estado de Direito, bem sintetizada nas palavras de Odete 

Medauar:  

 
Em relação às práticas do Estado absoluto, configura importante 
conquista, por inserir entre a vontade da autoridade e um efeito sobre 
direitos de particulares um conjunto de preceitos, destinados 
justamente a disciplinar essa atuação e prefixar esses efeitos63.  

 

É inegável, pois, que de fato representou o advento do ato administrativo, em 

relação ao modelo de Estado que se tinha até então, um notável e incontestável avanço para a 

construção de um regime jurídico – administrativo que fosse apto a conter o exercício do 
                                                 
62 Cf. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em evolução. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 63-64; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo . 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 7-10. 
63 MEDAUAR, Odete, op. cit., p. 202. 



  60

poder, haja vista que, como se sabe, continha sua teoria uma idéia essencialmente 

disciplinadora da atuação estatal, tencionando, em última análise, a limitação e a proteção 

desta última contra eventuais abusos e desvios por parte daqueles que a dirigiam.  

Hodiernamente, no entanto, buscando não permanecer inerte aos atuais reclamos 

da sociedade por maior controle, transparência, legitimidade e consensualidade na atuação da 

Administração Pública, vem o Direito Administrativo registrando, nas últimas décadas, 

significativa evolução na procura por respostas àquelas expectativas, uma vez que, mais do 

que meramente aceitar o fenômeno processual nas atividades administrativas, tem o mesmo 

reconhecido ao processo administrativo, de forma cada vez mais acentuada, inclusive, um 

notável papel de elemento balizador e legitimador da função administrativa. Não é por outra 

razão, senão esta, que chega parte da doutrina64 a cogitar até mesmo acerca de um suposto 

deslocamento de preocupações que teria se operado, nos últimos anos, no seio do Direito 

Administrativo: em detrimento do ato individual tradicional, cuja relevância histórica, reitere-

se, não se deseja questionar, teriam agora as atenções se curvado, preponderantemente, à 

figura do processo, mecanismo dinâmico que, segundo a lição de Cassese, possibilita a 

instalação do que denomina o mesmo autor de “arena pública”65, expressão esta que, 

conforme se percebe, bem sintetiza a idéia de instrumento propício aos debates e ao 

intercâmbio dos diversos interesses coletivos.  

Neste novo cenário social, marcado, sobretudo, pelas cobranças que são dirigidas 

ao Poder Público em prol de uma atuação administrativa eficiente e que alcance resultados 

concretos, a verdade é que tem o fenômeno processual se revestido, até mesmo devido ao seu 

incontestável caráter participativo, em uma valiosa alternativa ao limitado ato administrativo, 

que, embora preserve intacto seu valor no regime jurídico - administrativo, já não se mostra 

                                                 
64 Vide, por exemplo, neste sentido: MEDAUAR, Odete. Administração pública: do ato ao processo. In: Direito 
Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 
65 CASSESE, Sabino. La crisis del Estado. Trad. Pascual Caiella; Juan Gonzáles Moras. Buenos Aires: Lexis 
Nexis, 2003, p. 107-108. 
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mais adequado, muito menos suficiente, para atender ao conjunto das atuais demandas sociais 

existentes, notadamente aquelas que reivindicam uma postura mais democrática e transparente 

da Administração Pública.   

Enfim, tamanho é o lugar de destaque que vem sendo conferido à processualidade 

administrativa nas últimas décadas, que constitui ele razão suficiente para se acreditar ter 

havido, nesse período, uma verdadeira virada dogmática no Direito Administrativo, 

consubstanciada, vale dizer, na notória prevalência que se verifica dos momentos precedentes 

ao produto final sobre a figura do tradicional ato individual, que agora fica circunscrito a 

específicos provimentos instantâneos e às próprias etapas verificadas durante o percurso do 

processo ou procedimento66. 

 

 
3.2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO E SUA PERTINÊNCIA AO PLURALISMO DE 
INTERESSES PÚBLICOS 
 

 

A idéia basilar, tão difundida na primeira metade do século anterior, de que se 

confundiria o interesse público com o interesse da própria Administração Pública, que até 

então era vista como a única detentora das escolhas que lhe dissessem respeito, já faz parte, é 

verdade, dos registros do passado. No contexto atual, em que é verificada a paulatina 

aproximação entre a Administração e os administrados, e onde há, ainda, a presença marcante 

de variados grupos sociais para cooperar na identificação de interesses públicos 

                                                 
66 Marçal Justen Filho, reconhecendo o advento deste novo cenário, é enfático ao reconhecer: “Processo e 
procedimento, portanto, ganharam vez e tornaram-se verdadeiros pilares do direito administrativo 
contemporâneo” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 212). Diversa não é, também, a opinião de Rafael Munhoz de Mello: “O processo administrativo ocupa, hoje, 
posição central no direito administrativo, havendo quem o identifique com a própria função administrativa” 
(MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As 
sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 222). Caio Tácito, 
perfilhando o mesmo pensamento, destaca: “o direito administrativo contemporâneo tende ao abandono da 
vertente autoritária para valorizar a participação de seus destinatários finais quanto à formação da conduta 
administrativa” (TÁCITO, Caio. Direito Administrativo Participativo . Revista Trimestral de Direito Público 
nº 15. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 25). 
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reconhecidamente plurais, é evidente que já não se admite o emprego de conceitos singulares 

ou exclusivos que, frente à complexidade da sociedade contemporânea, não mais se prestem a 

apontar, com precisão, nos variados e múltiplos casos concretos que demandam uma atuação 

da Administração Pública, onde de fato residiria o interesse público que lhe cabe tutelar67.  

Faz-se necessário, pois, reconhecer, como outro notável avanço verificado, que 

vem a releitura atualmente conferida à expressão “interesse público”, que agora se apresenta 

com sentido verdadeiramente plural, se revelando como uma das corresponsáveis pela 

guinada vivenciada pelo Direito Administrativo contemporâneo.   

Desta forma, torna-se inevitável, nesse cenário, que novas funções passem a ser 

confiadas à Administração Pública. Afinal, se outrora detinha esta a condição de única 

responsável pela definição do que se entendia como matéria afeta ao interesse público, caber-

lhe-á agora, através do exercício da ponderação dos diversos interesses coletivos reconhecidos 

em determinado caso concreto, adotar a posição ou a medida que considerar mais adequada, 

não se manifestando senão a partir de seleção criteriosa e motivada de um ou de alguns dos 

interesses públicos subjacentes68. Logo, resta evidente que se concentrará sua função, neste 

                                                 
67 Floriano de Azevedo Marques Neto, dissertando acerca do que denomina de “as crises da noção de interesse 
público”, tem o cuidado de demonstrar essa tendência contemporânea: “Não se pode mais entender por interesse 
público algo tão genérico a ponto de se resumir ou pela negativa – como interesses não – privados – ou a partir 
dos abstratos interesses definidos por um Estado plenipotenciário e distante dos reais interesses existentes no 
cada vez mais complexo corpo social. Ao nosso ver, deve-se hoje enfocar o interesse público como um elo de 
mediação de interesses privados dotados de legitimidade” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação 
Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 148-149). Odete Medauar, compartilhando do 
mesmo entendimento, assevera: “A uma concepção de homogeneidade do interesse público, segue-se uma 
situação de heterogeneidade; de uma idéia de unicidade passou-se à concreta existência de multiplicidade de 
interesses públicos. A doutrina menos antiga refere-se à impossibilidade de rigidez na prefixação do interesse 
público, sobretudo pela relatividade de todo padrão de comparação” (MEDAUAR, Odete. Direito 
Administrativo em evolução. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 190). Em idêntico sentido, tem-
se, ainda, o pensamento de Vitor Rhein Schirato: “Todavia, não há mais, atualmente, como se falar em 
bipolaridade e delimitação clara de interesses público e privado. Com o alargamento dos campos de atuação da 
Administração Pública, atualmente espraiados sobre amplos campos da vida privada, em maior ou menor 
intensidade, e com o rompimento da sociedade monoclasse, que se transformou em sociedade pluriclasse, com 
grande número de interesses coletivos, o dogma do interesse público contraposto ao particular passa a ser 
seriamente ameaçado. Espaços antes privados tornam-se públicos, em razão de relevante interesse coletivo, e 
espaços antes públicos passam a ser preenchidos por particulares, em complementação ou rivalidade com o 
Estado” (SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do Estado de Direito e da 
Democracia. In: Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 14-15).  
68 A esse respeito, Gustavo Binenbojm preceitua que “a definição do que é o interesse público, e de sua 
propalada supremacia sobre os interesses particulares, deixa de estar ao inteiro arbítrio do administrador, 
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novo contexto, na espinhosa tarefa de promover o arbitramento dentre as opções postas, o 

que, na lição de Sabino Cassese, “implica um papel de mediação, confiado a seu titular, entre 

a norma e seu efeito jurídico69”.  

Compreendidas essas transformações, fácil se torna a percepção da relevante 

utilidade de que se reveste o processo administrativo para a consecução exitosa daquela 

tarefa. Afinal, ante a superação da vetusta idéia acerca da existência de um único interesse 

público a ser tutelado, resta claro que necessitará a Administração Pública, para o bom 

desempenho deste novo encargo, de um instrumento que se mostre apto o bastante para ajudá-

la a identificar, com precisão e eficiência, os múltiplos e variados interesses envoltos em 

determinada situação, pois é evidente que não haveria como promover o sopesamento dos 

mesmos sem, antes, conhecê-los em quantidade, exatidão e titularidade.  

Assim, à medida que serve a essa visão organizada e sistemática de interesses, 

bem como, ainda, à sua imperiosa ponderação, é inequívoco que emerge o processo 

administrativo, nesse novo contexto, como uma valiosa e indispensável ferramenta de que 

dispõe a Administração Pública para realizar, com segurança, a difícil função de arbitramento 

que atualmente lhe é exigida. O crescente interesse que se verifica por essa processualidade, 

portanto, coaduna-se, perfeitamente, com o reconhecimento da moderna noção que se tem 

acerca da multiplicidade de interesses públicos, outra típica expressão presente nessa nova 

feição assumida pelo Direito Administrativo contemporâneo.   

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
passando a depender de juízos de ponderação proporcional entre os direitos fundamentais e outros valores e 
interesses metaindividuais constitucionalmente consagrados” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito 
Administrativo . Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 25). 
69 CASSESE, Sabino. Istituzioni di diritto amministrativo . 2ª ed. Milão: Giuffrè, 2006, p. 206. 
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3.3 O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM HARMONIA COM O ESTADO DE DIREITO 
 

 

Em sua concepção tradicional, é cediço que era o Estado de Direito definido, 

basicamente, como aquele onde há a submissão do poder estatal à ordem jurídica posta. Não é 

por outra razão, atente-se, que se diz que a idéia inicial que se tinha acerca do mesmo 

gravitava, apenas, em torno da delimitação e contenção da ação estatal, a ser alcançada 

mediante o reconhecimento de garantias e liberdades conferidas aos cidadãos.  

É preciso que se esclareça, contudo, que se atrelava essa limitada concepção, 

precipuamente, às circunstâncias históricas responsáveis por seu surgimento. Não se deve 

olvidar, afinal, que representava o Estado de Direito, ao exato instante de seu advento, a 

idealizada contraposição que se pretendia fazer ao então vigente e autoritário Estado de 

Polícia70. Desta forma, o que se tinha, à época, era um cenário marcado por fortes 

instabilidades e por um alto grau de imprevisibilidade, perfeitamente favorável, portanto, à 

geração de amplo desequilíbrio nas relações travadas entre o Estado e seus cidadãos. Era de se 

esperar, então, que se clamasse por uma maior estabilidade a partir do disciplinamento do 

poder estatal, conforme destaca Diogo de Figueiredo Moreira Neto:  

 
(...) seria necessário substituir a instável autoridade do príncipe pela 
estável autoridade da lei, uma vez que só seria possível o desfrute da 
liberdade, quando não apenas os indivíduos e as entidades privadas, 
como o próprio Estado, pudessem ser igualmente compelidos a 
obedecer à ordem jurídica instituída: desabrochava, então, o Direito 
Público e, com ele, nascia o segundo modelo de organização política 
histórica do liberalismo: o Estado de Direito71.  

 

De qualquer modo, a verdade é que hoje, quando já se somam mais de dois 

séculos transcorridos desde a construção de sua noção, ainda permanece, em ordenamentos 

                                                 
70 A expressão “Estado de Polícia” é costumeiramente utilizada fazendo referência ao regime durante o qual toda 
e qualquer medida estatal era justificada, sem maiores detalhamentos ou critérios pré-definidos, por uma sempre 
alegada garantia da ordem jurídica.  
71 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo . 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 17-18. 
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jurídicos como o nosso, os mesmos elementos considerados definidores e centrais, segundo a 

velha doutrina oitocentista, à configuração do Estado de Direito. Todavia, o que não se pode 

admitir é que não se acrescentem, nos dias atuais, àquela antiga formulação teórica, outros 

elementos que possam promover sua conformação aos modernos reclamos do cenário 

contemporâneo.  

Enfim, é sabido que se apresenta a atual realidade social, conforme já se destacou, 

sensível e profundamente alterada, reflexo evidente das transformações políticas, culturais e 

econômicas enfrentadas nas últimas décadas. Ademais, soa perfeitamente natural que ao 

Estado sejam lançados, inevitável e continuamente, novos desafios e objetivos, assim como 

que se ponha à prova sua capacidade de permanente adaptação72.  

Não é de se estranhar, portanto, que, para as demandas atuais, se revele 

insuficiente a noção que se tinha outrora acerca do Estado de Direito. Com efeito, o que hoje 

se exige à sua plena configuração não mais reproduz, na integralidade, a básica noção 

construída em torno do termo à época do período que se seguiu à Revolução Francesa. Afinal, 

as relações sociais, como um todo, evoluíram e, nesse ínterim, novos valores foram 

escolhidos com o fim de orientar e direcionar a ação estatal.  

É óbvio, então, nessa perspectiva, que não se pode mais identificar o Estado de 

Direito, tão somente, como aquele onde seja observada a obediência do poder público à 

ordem jurídica vigente. Afinal, múltiplas se revelam, hoje, as suas premissas, e variadas têm 

se mostrado as faces por que se expressa.      

                                                 
72 Sobre essa dinâmica natural a que se submete permanentemente o Estado, são clássicas as palavras de Dalmo 
Dallari: “Com a compreensão de que o Estado se acha constantemente submetido a um processo dialético, 
reflexo de tensões dinâmicas que compõem a realidade social, será possível mantê-lo permanentemente 
adequado, eliminando-se a aparente antinomia entre ordem e mutação. (...) O modelo Jurídico, portanto, não 
deve ser reflexo de um ideal abstrato ou produto de mera construção lógica, mas deve resultar de um trabalho de 
aferição de dados da experiência para a determinação de um tipo de comportamento não só possível, mas 
considerado necessário à convivência humana. (...) Fica ressaltada a idéia de que o direito, e conseqüentemente, 
qualquer ordem jurídica, deve ter fundamento na experiência, refletindo a realidade social, o que não elimina a 
existência de normas eficazes, ao mesmo tempo em que deixa aberto o caminho a uma permanente 
transformação” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 140-141). 
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A começar, tem-se entendido, na contemporaneidade, que será exigido, à sua 

conformação, que se vincule o Estado de Direito, necessariamente, à realização de deveres 

jurídicos positivos, impostos por seu próprio ordenamento. É esta, enfim, a lição que 

basicamente se extrai da obra de Gianninni, para quem, enfatize-se, a atuação estatal fundada 

na ordem jurídica não pode se limitar, tão somente, ao mero ato negativo consistente em 

abster-se da prática de condutas vedadas, tendo em vista que, forçosamente, também deve ser 

abarcado, em sua compreensão, o efetivo cumprimento de deveres juridicamente afirmados, 

principalmente quando considerada, nesse raciocínio, a transição ocorrida do Estado liberal 

para o Estado social, a qual, como se sabe, culminou por demandar uma postura positiva do 

poder público73.  

Nessa perspectiva, o dever de processualização da atividade estatal, que, em 

ordenamentos como o nosso, mostra-se exigível sempre que se verifique a presença de 

interesses contrapostos, tem se revelado um verdadeiro direito subjetivo público dos cidadãos, 

expressamente contemplado, no caso brasileiro, pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição da 

República. Esta é, inclusive, a posição manifestada por Robert Alexy, que afirma ser o direito 

à processualização, quando tomado pelo ângulo do indivíduo, um autêntico direito 

fundamental com caráter positivo74.  

Assim, a conduta positiva do poder público consistente no agir de forma 

processualizada, nos casos em que esta se impõe, não será decorrente senão do atendimento 

direto àquele preceito constitucional, cujo cumprimento, além de garantir, pela via reflexa, o 

exercício de direitos fundamentais pelos cidadãos, denota o compromisso estatal com a 

realização de um dever jurídico positivo, premissa inafastável, conforme se viu, dos atuais 

contornos que devem ser conferidos ao Estado de Direito.   

                                                 
73 GIANNINI, Massimo Severo. Il pubblico potere: Stati e Amministrazioni Pubbliche. Bolonha: Il Mulino, 
1986, p. 69 e ss. 
74 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 477 e ss.  
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As afinidades entre o processo administrativo e o Estado de Direito, no entanto, 

seguem muito mais além. Observe-se, por exemplo, que a limitação ao exercício do poder 

imposta pela ordem jurídica, idéia basilar e central contida na concepção tradicional do 

Estado de Direito, apresenta perfeita sintonia com a doutrina do processo administrativo: 

ambas, em última análise, buscam estabelecer parâmetros e conferir previsibilidade ao 

desempenho da atividade administrativa, condicionando-a ao cumprimento de princípios 

estatuídos.   

Ademais, é de se recordar que o princípio da igualdade, um dos pilares sobre o 

qual se assenta o Estado de Direito, também irá encontrar, no processo administrativo, terreno 

vasto e fértil à sua plena realização.  Basta atentar-se para o caráter paritário que impera nas 

relações processuais estabelecidas entre a Administração e um administrado (particular ou 

servidor), sempre garantidor de idênticas condições e semelhantes prazos e oportunidades a 

todos aqueles que figurem como parte em determinado feito, seja para o oferecimento de 

defesa, argumentos, pontos de vista, provas ou recursos.  

No que diz respeito aos direitos fundamentais, nova harmonia pode ser apontada, 

ainda, entre o Estado de Direito e o processo administrativo. Com efeito, eventuais arbítrios e 

possíveis desvios de finalidade, inevitavelmente, tenderão a atenuar-se sempre que se definam 

parâmetros ao adequado funcionamento da atuação administrativa. Além disso, o 

contraditório e a ampla defesa, prerrogativas dos administrados decorrentes da necessidade de 

processualização, produzirão elementos aptos a pleitear o reconhecimento de direitos na seara 

administrativa, o que corrobora o processo como instrumento de tutela de direitos também 

nessa esfera. Tanto é verdade, que Vasco Manuel Pascoal Pereira da Silva, qualificando o 

processo administrativo como verdadeira imposição dos direitos fundamentais 
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constitucionalmente previstos, faz questão de realçar a importância que o mesmo possui para 

a concretização desses mesmos direitos75. 

O próprio princípio da legalidade, que é exatamente aquele que, segundo ensina 

Bandeira de Mello, qualifica o Estado de Direito e lhe confere identidade própria76, é outro a 

formar sólido par com o processo administrativo. Enfim, seja em sua concepção tradicional 

(legalidade estrita) ou em sua formulação contemporânea (legalidade ampla ou 

juridicidade)77, seja referente apenas aos aspectos materiais do ato (legalidade material) ou, 

em um tendência mais hodierna, ao caminho a ser percorrido pela Administração Pública até à 

formação do ato (legalidade formal), a verdade é que tem a legalidade sua observância 

garantida, pelo processo, à medida que este pressupõe o exercício de competências 

administrativas sob certos parâmetros e sempre ao final de sucessivas etapas, o que torna 

perceptível a total repulsa que ambos têm à idéia de uma atuação livre, em tese mais 

suscetível à ocorrência de arbítrios e desvios. Enfim, a conformação de um em face do outro é 

tanta, que chega Brewer-Carias até mesmo a vislumbrar o processo administrativo como a 

garantia do princípio da legalidade78.  

Registre-se ainda, por fim, que o controle jurisdicional da Administração Pública, 

outro elemento que se mostra essencial à teoria do Estado de Direito, somente tem a 

aprimorar-se em face da atuação processualizada. Afinal, à medida que constitui um dever 

inescusável ao administrador, fornece o processo administrativo, ao Poder Judiciário, maiores 

elementos à apreciação que este promove, quando provocado, acerca da conformação da 

atividade administrativa ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, permite a 

processualidade que não venha o controle jurisdicional a restringir-se, tão somente, a uma 
                                                 
75 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Pereira da. Em busco do ato administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 
1996, p. 333-335.  
76 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 100. 
77 Para uma leitura acerca da temática referente à legalidade ampla ou juridicidade, consultar ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. In: Revista de Direito 
Administrativo n. 236. Rio de Janeiro: Renovar, abril-junho 2004, p. 51 e ss. 
78 BREWER-CARÍAS, Allan R. Principios del procedimiento administrativo. Madri: Civitas, 1990, p. 33. 
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análise pontual e específica acerca da legalidade material do ato final, uma vez que, 

disciplinando os momentos que lhe são prévios e alargando sensivelmente o campo de 

incidência da legalidade para abranger, também, aspectos formais, possibilita ela o exame das 

autoridades judiciais sobre todo o processo necessário à produção do ato. Desta forma, 

significativo ganho é conferido aos cidadãos e ao próprio Estado de Direito, que passa a ser 

dotado de mecanismos aptos a garantir direitos já em momentos prévios à manifestação da 

ação administrativa estatal. 

 
 
 
3.4 O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CONSONÂNCIA COM OS 
MANDAMENTOS DE UM REGIME DEMOCRÁTICO 
 

  

Definida por José Afonso da Silva como “um processo de convivência social em 

que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em 

proveito do povo”79, e por Pinto Ferreira como “a forma constitucional de governo da 

maioria, que, sobre a base da liberdade e igualdade, assegura às minorias do parlamento o 

direito de representação, fiscalização e crítica”80, a verdade é que a democracia ainda 

representa, neste século XXI, quando já se tem transpassados mais de dois mil e quinhentos 

anos desde a sua formulação inicial na Grécia antiga, um dos valores mais estimáveis, 

relevantes e perseguidos em grande parte das civilizações ocidentais. O grau de interesse que 

tem ela despertado nas últimas décadas é tanto, e seu prestígio, tão indiscutível, que chega 

Paulo Bonavides, inclusive, a qualificar o direito do cidadão à democracia como sendo um 

dos direitos fundamentais de quarta geração, o que equivale a concebê-lo como integrante do 

                                                 
79 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
126.  
80 PINTO FERREIRA, Luiz. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1983, t. I, p. 189. 



  70

rol dos direitos que, nas palavras do autor, têm por característica o fato de emergirem com 

caráter universal e em meio ao cenário de globalização política81.  

É forçoso reconhecer, entretanto, que, muito embora tenha sido a democracia, ao 

longo da história, univocamente assentada - não importando o tempo ou o lugar em que tenha 

sido ela objeto de experiência - sob a noção de que todo poder estatal emana do povo e de que 

através deste é que deve vir a ser exercido, a realidade é que não tem o fenômeno democrático 

se expressado, nas diferentes regiões e épocas, mediante uma forma pronta e acabada que lhe 

tenha conferido um contorno invariável e definido. Enfim, as técnicas de que tem se valido 

para concretizar seus princípios82, muito pelo contrário, têm apresentado constantes e 

reconhecidas variações, a depender, em todo caso, do momento histórico em que se inserem e 

dos valores que intenta realizar.  

Não é de causar estranheza, contudo, que tenha sido assim. Tanto é, que José 

Afonso da Silva, ao laçar crítica sobre aqueles que a repudiam por nunca, em lugar algum, 

haver sido realizada em sua pureza, defende essa dinamicidade como algo que lhe seja 

inerente.   

 
Não percebem que ela é um processo, e um processo dialético que vai 
rompendo os contrários, as antíteses, para, a cada etapa da evolução, 
incorporar conteúdo novo, enriquecido de novos valores. Como tal, 
ela nunca se realiza inteiramente, pois, como qualquer vetor que 
aponta a valores, a cada nova conquista feita, abrem-se outras 
perspectivas, descortinam-se novos horizontes ao aperfeiçoamento 
humano, a serem atingidos83. 

 

É dentro dessa perspectiva, portanto, que devem, na verdade, ser compreendidas a 

criação e o desenvolvimento constante de mecanismos responsáveis pela adaptação do ideal 

democrático às novas realidades. Afinal, é inequívoco que não haveria como a democracia, 

                                                 
81 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 571.   
82 Segundo José Afonso da Silva, repousa a democracia sobre dois princípios fundamentais: a) o da soberania 
popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana 
do povo; b) participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade 
popular (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 131). 
83 Ibid., p. 129. 
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nos dias atuais, valer-se de técnicas semelhante àquelas que, na antiguidade clássica, 

permitiram aos gregos, por sua sociedade reunida, o exercício direto, sem intermediários, do 

poder estatal.  

A vasta extensão territorial do Estado e a alta densidade demográfica, aliadas, 

ainda, à complexidade dos problemas sociais, seriam componentes, segundo ensina José 

Afonso da Silva, que explicariam as razões pelas quais teria se sentido o povo, fonte primária 

do poder, obrigado a outorgar - embora permanecesse na condição de único titular do poder - 

as funções de governo a representantes escolhidos periodicamente84. Foi daí, então, que 

surgiu, já no final do século XVIII, a modalidade de democracia que, pelas técnicas que se 

passava a partir daquele momento a empreender, se convencionou denominar de indireta ou 

representativa85, na qual o povo, ainda que preservando a condição de seu único titular, 

passava a não mais exercitar seu poder diretamente, mas sim, por intermédio de 

representantes eleitos para externar sua vontade, a fim de que, em seu nome, fosse o mesmo 

legitimamente exercido. 

Embora reconhecidamente bem formulada em nível teórico e o relativo sucesso 

verificado em diversos casos pontuais, o fato é que registra a história, em inúmeros 

momentos, que as experiências práticas por que passou a democracia representativa, ao longo 

dos últimos séculos, conduziram, na verdade, a uma espécie de esvaziamento do seu real 

sentido.  

Não se deve olvidar, afinal, do exagero observado - sobretudo em países do 

mundo ocidental – em torno da idéia da representatividade, o qual acabou culminando no 

equivocado e generalizado entendimento de que, à configuração do regime democrático, 

bastaria, tão somente, que fosse conferida ao povo a prerrogativa de eleger seus 

                                                 
84 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
136. 
85 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
156. 
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representantes, a quem caberia expressar a vontade geral86. Ademais, a coleta não raras vezes 

viciada da manifestação da vontade popular, obtida, quase na generalidade dos casos, a partir 

de métodos espúrios de aferição, tal como eleições com previsão de votos censitários, 

ausência de votação secreta, eleições indiretas, além de fraudes eleitorais diversas87, 

igualmente serviu à corrosão paulatina do teor representativo do princípio democrático. A 

desfiguração verificada foi tanta, que chega Schirato a afirmar que, da forma como 

funcionavam na prática os mecanismos, não havia outra coisa senão um disfarce: “o que por 

muito foi entendido como democracia nada mais era do que um formalismo com pretensa 

função legitimadora”88. 

Conforme se percebe, servem esses exemplos para se reforçar o quanto, na 

verdade, necessita a democracia ser compreendida na plenitude de seu conteúdo e na total 

extensão dos valores cujo alcance se propõe a instrumentalizar. Afigura-se óbvio, então, que 

não pode ela jamais ficar circunscrita apenas a um regime que tão somente confira ao povo a 

prerrogativa de escolha de seus governantes, ainda que, enfatize-se, o procedimento 

empregado para esta tarefa seja despido de toda sorte de burla, contaminação ou ilegalidade. 

É inadmissível, ainda, que seja ela confundida com as próprias técnicas e métodos que 

emprega na busca pela realização dos valores que considera essenciais à convivência humana.  

Assim, constituindo-se a democracia, incontestavelmente, em um processo 

dialético-histórico de aperfeiçoamento contínuo, há de ser permanentemente considerado, à 

                                                 
86 SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do Estado de Direito e da 
Democracia. In: Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 38. 
87 Victor Nunes Leal, referindo-se particularmente ao caso brasileiro, exemplifica no chamado “bico de pena” e 
na denominada “degola” ou “depuração” duas dessas fraudes, muito comuns, segundo explica, no Brasil da 
época da República Velha (1889-1930). A primeira, descreve, seria aquela praticada pelas mesas eleitorais com 
funções de junta apuradora: inventavam-se nomes, eram ressuscitados os mortos e os ausentes compareciam; 
assim, no momento de redação das atas, a pena todo-poderosa dos mesários realizava milagres portentosos. A 
degola, por sua vez, seria obra das câmaras legislativas no reconhecimento de poderes: muitos dos que 
escapavam das ordálias preliminares tinham seus diplomas cassados na provação final (LEAL, Victor Nunes. 
Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime representativo no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997, p. 255-256). 
88 SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do Estado de Direito e da 
Democracia. In: Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 38. 
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tentativa de sua concretização, o enriquecimento constante que é promovido, em seu 

conteúdo, ao serem abraçados por ela novos valores a cada etapa da evolução do homem89. 

Novas perspectivas, desta forma, sempre serão uma possibilidade para o futuro, e as metas 

que ao presente soam inatingíveis, um desafio mais adiante a ser superado.  

Foi com amparo nessa perspectiva, portanto, que se iniciou, a partir dos anos 50 

do século passado, uma crescente inquietação no sentido de no plano prático ver-se 

implementado, nos regimes ditos democráticos, um dos princípios fundamentais sobre o qual 

deve este repousar, qual seja, a participação efetiva do povo no exercício do poder. Afinal, 

começava a ganhar força, naquele período, a concepção acerca da incompletude do conteúdo 

democrático dos sistemas que se limitavam, apenas, à mera promoção da eleição para o 

provimento dos cargos governamentais. A verdadeira excelência democrática, conforme 

passava a se entender, não se exauriria na origem eleitoral daquele que administra, pois em 

seu bojo deveria estar inclusa, também, a obrigatoriedade de viabilizar-se ao povo o exercício 

efetivo do poder.  

Cogitou-se, então, da classificação em democracia formal ou estrutural, relativa à 

formação do governo; e democracia funcional ou substancial, referente à atividade do 

governo90. Houve, ainda, quem as denominasse de democracia de investidura e democracia de 

funcionamento ou de operação91. 

Dali em diante, foi só uma questão de tempo para que ganhasse coro, nos níveis 

doutrinário, jurisprudencial e legal, a chamada democracia administrativa, que têm suas bases 

assentadas, essencialmente, na garantia de se permitir ao cidadão sua efetiva participação na 

construção do conteúdo das decisões governamentais que possam afetá-lo. É de se atentar 

                                                 
89 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
126. 
90 LAVAGNA, Carlo. Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici . In: Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico, 1956, p. 396. 
91 BALDASSARRE, Antonio. Lo stato sociale: una formula in evoluzione. In: Critica dello stato sociale. 
Roma: Laterza, 1982, p. 76. 
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que, com a consolidação que conquistou essa modalidade nas últimas décadas, impossível se 

tornou pensar em democracia plena, hoje, sem que seja atribuída ao povo a competência para 

intervir ou colaborar, de forma concreta, na formação das decisões estatais. Com isso, todo 

aquele paradigma de autoridade que carregava a Administração Pública consigo, esculpido 

em grande parte devido ao modo unilateral com o qual costumava impor seus pontos de vista, 

deu lugar, enfim, a um padrão democrático de atuação, no qual devem sempre prevalecer, na 

construção conjunta das decisões, a ponderação, o consenso e o diálogo com os 

administrados, que já não mais agora são tratados como súditos, mas sim, verdadeiros 

parceiros do poder público na tarefa de sopesamento dos interesses.  

Esclarecidas, então, essas premissas, fácil se afigura a compreensão acerca do 

papel decisivo que desempenha o processo administrativo em meio a essa postura horizontal 

que, nas últimas décadas, vem caracterizando o comportamento da Administração Pública nas 

relações que mantém com os particulares, sobretudo quando se têm em vista as questões que, 

dela reclamando uma definição, são aptas a afetar direitos daqueles.  

Com efeito, sabe-se que até hoje não foi concebido, e dificilmente um dia o será, 

qualquer outro instrumento que, da mesma forma que o processo, reúna tantas condições 

favoráveis à efetiva inserção do administrado, na qualidade de partícipe, no conjunto de 

atividades administrativas executadas pelo poder público. Não é por outra razão, senão esta, 

que enfatiza Vitor Rhein Schirato: “(...) o processo administrativo é o elemento-chave para 

possibilitar a participação dos interessados no processo decisório do Estado, em consonância 

com os mandamentos do regime democrático”92.   

Ademais, tão estreita se apresenta a relação que guardam entre si, que é 

exatamente na face instrumental do processo administrativo, perceba-se, que encontra a 

democracia um meio hábil à sua forma plena de realização. Afinal, não se deve esquecer que 

                                                 
92 SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do Estado de Direito e da 
Democracia. In: Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 39. 
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é através da processualidade que resta assegurada a efetiva e viável possibilidade de 

intervenção do cidadão nas ações estatais e, com isso, a concretização de um dos princípios 

democráticos fundamentais93. 

Por outro lado, à medida que abandona sua tradicional postura autoritária, do tipo 

marcadamente vertical e militar94, para aproximar-se de um modelo concertado, onde restem 

enaltecidos o debate e a composição, é inegável que ganha a Administração Pública, de forma 

concomitante, com a utilização da marcha processual, um viés marcadamente democrático95.  

A mesma percepção é sentida por Vasco Manuel Pascoal Pereira da Silva: “Indiscutível é, no 

entanto, que a participação dos privados no procedimento constitui uma forma de 

democratização da Administração Pública”96.  

Contudo, não é somente pelo fato de viabilizar ao indivíduo sua participação nos 

atos que antecedem à decisão que guarda o processo administrativo forte liame com as bases 

do regime democrático. Outros aspectos, ainda, podem ser observados. Odete Medauar, por 

exemplo, aponta o pluralismo como um dos valores apreciados pela democracia que se verá 

realizado na medida em que se permita, pelo processo, a efetiva chegada, ao conhecimento da 

Administração, dos variados e controversos pontos de vista dos sujeitos dele participantes. 

Além disso, a considerável ampliação que é conferida à possibilidade de controle sobre a 

                                                 
93 Stanley Smith e Rodney Brazier, atentos a essa indissociável vinculação, chegam até mesmo a advertir, 
inclusive, que a democracia prevista em uma determinada constituição deve ser aferida, verdadeiramente, a partir 
da real possibilidade que esta conceda a um indivíduo de poder contestar uma decisão por cujos efeitos se sinta 
afetado, como também pela oportunidade concreta que deve a mesma previamente oferecer, a todos aqueles que 
em tese podem vir a ser atingidos pelo ato, de participar do processo que lhe antecedeu (SMITH, Stanley e 
BRAZIER, Rodney. Constitutional and administrative law. 6ª ed. Londres: Penguin Books, 1989, p. 537). 
94 Cf. BOTELHO, José Manuel Santos; ESTEVES, Américo Pires; PINHO, José Cândido. Código de 
Procedimento Administrativo anotado e comentado. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 21).  
95 No Brasil, inclusive, o Tribunal Regional Federal da 5ª região, em um de seus julgados, já expôs essa profunda 
imbricação que inevitavelmente há entre ambos: “A homenagem ao devido processo legal é um comportamento 
da Administração Pública que se insere no cultivo à democracia e respeito ao direito do cidadão” (Ap. cível 
29.169-AL, rel. Juiz José Delgado, DJ 29.04.1994, p. 19.461). 
96 SILVA, Vasco Manuel Pascoal Pereira da. Em busco do ato administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 
1996, p. 401. 
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atuação administrativa, conforme lembrado ainda pela mesma autora, constitui outra 

importante contribuição do processo ao fortalecimento das bases democráticas97.    

Atente-se, então, que motivos não faltam para concordar-se com Luiz Guilherme 

Marinoni quando, fazendo referência à importância do processo, arremata o mesmo que:  

 
(...) não pode ser visto apenas como uma relação jurídica, mas sim 
como algo que tem fins de grande relevância para a democracia, e, por 
isso mesmo, deve ser legítimo. O processo deve legitimar – pela 
participação -, deve ser legítimo – adequado à tutela dos direitos e aos 
direitos fundamentais – e ainda produzir uma decisão legítima98.  

 

Conforme se percebe, é inequívoco o fundamental papel que cumpre o processo 

administrativo na construção e consolidação de uma Administração Pública com viés 

democrático.  

 
 
 
3.5 AS TRÊS ESPÉCIES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: O MODELO DE 
CLASSIFICAÇÃO ADOTADO 
 
 
 
 
3.5.1 Considerações preliminares: as várias classificações e o critério da utilidade 
 
 
 

 
Embora a classificação de qualquer tema, via de regra, integre qualquer pesquisa 

ou obra jurídica, nestas ocupando, muitas vezes, amplos espaços, é cediço que não constitui 

tal tarefa, seja em qual for a matéria, desafio dos mais simples. Ora, se assim já o é 

usualmente, o que dizer, então, imagine-se, quando sua realização recai sobre um tema 

reconhecidamente vasto, com implicações inúmeras, relativamente novo e onde os critérios 

adotados na tentativa de promovê-la se revelam tão díspares? Pois a verdade é que serão estas, 

                                                 
97MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p.89. 
98 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 401.  
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somadas a outras, advirta-se desde já, as dificuldades que invariavelmente estarão presentes, 

como um incremento a mais, na espinhosa atividade de se tentar estabelecer uma classificação 

para os diferentes tipos de processos administrativos. 

Ademais, é certo que haverá ainda, nessa empreitada, o risco permanente, sempre 

lembrado, de se externarem incompletudes ou falhas que lhe comprometam o êxito, dado que 

nem sempre, como se sabe, será ela apta o suficiente para abarcar, com sucesso, todas as 

modalidades possíveis de atuações processualizadas. Não se deve olvidar, afinal, que a 

enorme diversidade de processos administrativos reflete uma realidade que, além de ampla, se 

apresenta deveras dinâmica e em constante evolução, do que decorre soar natural que, em 

meio a tantas variações e possibilidades, existam obstáculos de toda ordem para se 

promoverem, com exatidão, a catalogação e delimitação de todas as suas imagináveis classes 

no interior de um quadro tipológico rígido.     

No entanto, dado o valioso panorama geral que induvidosamente oferece acerca 

da matéria, bem como o melhor conhecimento que proporciona a respeito de suas 

peculiaridades, concedendo a estas, inclusive, uma maior nitidez, resta patente que não se 

deve prescindir, em qualquer estudo, do exame classificatório do tema sobre o qual o mesmo 

se debruce.   

Portanto, é exatamente devido a essa importância que se dedicará este item ao 

delicado assunto referente à classificação dos processos administrativos. Contudo, necessário 

se faz advertir, desde logo, que se buscará a realização dessa tarefa sem que se percam de 

vista, claro, os propósitos a que se destina o presente trabalho. 

Assim, dentre as várias teorias de que poderia este espaço se utilizar, optar-se-á 

por aquela que, segundo se entende, melhor servirá ao alcance dos resultados que ao final 

desta obra se almeja atingir. Em outras palavras, significa dizer que não se elegerá aqui, como 
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referência, a doutrina que se julgue ser a mais correta, mas sim, a classificação que se 

apresente como a mais útil às finalidades ao longo deste perseguidas99.  

Desta forma, a adoção da classificação a que se reportará logo em seguida, mais 

do que por qualquer outra razão, importa registrar, deve-se não a um suposto menosprezo que 

se sinta pelas demais, e sim, na verdade, ao relevante auxílio que a mesma prestará às idéias 

que se desenvolverão no percurso deste trabalho. Afinal, a classificação escolhida, à medida 

que promove a separação das espécies de processos administrativos conforme a natureza do 

direito a que se refiram, culmina por enaltecer a força que detém o princípio do devido 

processo legal, sobretudo, junto aos processos administrativos dito sancionares, espécie em 

torno da qual, como se sabe, versa o objeto da presente dissertação.  

 
 
 
3.5.2 A classificação dos processos administrativos segundo a natureza dos direitos que 
visam a resguardar ou realizar 
 
 
 
 

Apresentada por Egon Bockmann Moreira, parte esta teoria da premissa de que, 

como decorrência natural das mutações em sequencia que, incidindo sobre o modelo clássico 

de Direito Administrativo, conferiram a este uma feição contemporânea e mais pertinente às 

demandas atuais, seriam hoje observadas, no sistema brasileiro, três espécies bem definidas de 

processos administrativos.  Pela classificação proposta, é na respectiva geração (ou dimensão) 

de direitos fundamentais que buscam esses processos proteger ou realizar que residiria, na 

verdade, o parâmetro mais adequado para promover-lhes o devido agrupamento100.  

                                                 
99 Perceba-se, com isso, a presença decisiva do critério da utilidade na definição de qual modelo classificatório 
seguir, na mesma esteira, portanto, do clássico e preciso ensinamento de Genaro Carrió, para quem as 
classificações elaboradas pelos juristas não se revelariam verdadeiras ou falsas, mas sim, úteis ou inúteis, a 
depender da aptidão que possua cada uma para explicar uma questão de maneira mais facilmente compreensível 
ou mais rica em consequências de ordem prática (CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre Derecho y Lenguaje. 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1976, p. 72). 
100 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 72. 
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Nessa perspectiva, defende-se que estariam concentrados, numa primeira espécie, 

todos aqueles processos que reunissem, em comum, a característica de, ao final, tornarem 

possível, se for o caso, a aplicação de medida administrativa de caráter punitivo, daí a razão 

de terem recebido a tradicional adjetivação de sancionadores101. Ademais, é de se observar 

que, em todos os processos deste grupo, sofre o ato administrativo visado ao fim pelo Estado 

inevitável controle negativo, pois, valendo-se do esquema processual, pretende o indivíduo 

impedir ou restringir, de qualquer forma, a investida estatal contra sua esfera jurídica, para 

tanto opondo o seu direito àquela ação. Assim, a obrigação do Estado de sempre agir 

mediante processo é aqui vislumbrada, sob o ângulo do particular, como natural decorrência 

da prerrogativa que este possui de defender-se contra a conduta persecutória da 

Administração Pública. É por tal razão que se diz que os processos administrativos deste 

grupo teriam por objetivo, precipuamente, “evitar um dano subjetivo, suprimindo agressão a 

direito fundamental de primeira dimensão (propriedade e liberdades)”102.  

A segunda espécie, por sua vez, seria a responsável por abranger a integralidade 

dos processos por meio dos quais pretende o particular, com foco em uma perspectiva 

ampliativa de seu universo jurídico, a obtenção do reconhecimento de seus direitos ou 

interesses pela Administração Pública103. Por esse motivo, é que se pode dizer que, visando 

tão somente a criar vantagem pública ou privada, buscariam os processos administrativos 

neste rol enquadrados, em suma, apenas “o cumprimento de direitos fundamentais de segunda 

                                                 
101 Ressalve-se, no entanto, que, para Celso Antônio Bandeira de Mello, é preferível reservar para estes a 
nomenclatura, mais genérica, de “restritivos”, dos quais os ditos “sancionadores” e os “meramente restritivos” 
(revogações em geral) constituiriam duas espécies (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 499-500). 
102 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 73. 
103 Logo, é evidente que não haveria, no bojo dos processos desta espécie, nenhum tipo de litígio ou acusação, 
nem muito menos, ainda, a intenção de promover qualquer tipo de ofensiva contra a liberdade ou propriedade do 
administrado. 
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e terceira dimensões (o cumprimento a direito prestacional que prestigie os valores 

constitucionais – seja individual, seja coletivo)”104. 

Por fim, a terceira espécie de processo administrativo relacionaria todos aqueles 

feitos através dos quais o particular e o poder público, em mútua colaboração, viessem a 

somar esforços com vistas à elaboração de normas. Neste grupo, a intensa interação verificada 

com os administrados, enfatize-se, dar-se-ia não somente na busca de benefícios privados para 

estes últimos, mas também, e principalmente, com o propósito de se auferirem vantagens 

coletivas ou difusas a partir da promoção desse diálogo. O cidadão, então, por meio desses 

processos, tencionaria, junto à Administração Pública, “o cumprimento de direito fundamental 

de quarta dimensão (informação, democracia e pluralismo democrático na formação das 

decisões políticas)”105.  

Nesse passo, importa ainda notar, por último, que, em comum aos processos 

desses três grupos, tem-se, como não poderia ser diferente, a efetiva possibilidade que 

conferem aos administrados de influenciar diretamente a formação da vontade estatal, pois, 

conforme se viu, haverá de ser aos mesmos obrigatoriamente concedida, em todos os casos, 

durante a tramitação do processo, a concreta oportunidade de participar dos momentos 

anteriores à prolação do ato final pela autoridade administrativa.  

Encerradas, então, com estas observações, as considerações que permitem 

demonstrar a importância que é conferida ao processo administrativo na contemporaneidade, 

responsável até mesmo pelo crescente interesse que se verifica na elaboração de estudos como 

este, cabe agora ingressar, no capítulo seguinte, em um ponto crucial ao alcance dos objetivos 

que ao longo destas linhas se perseguem. Trata-se da cláusula do devido processo legal, 

matéria que se pode reputar de fundamental importância às pretensões deste trabalho.  

 
                                                 
104 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 73. 
105 Ibid., p. 73.  
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4 O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO DIREITO ADMINISTRATIVO  
 
 
 
 

Compreendidas, no capítulo anterior, as razões que explicam o crescente destaque 

e a alta relevância que tem conquistado o processo administrativo nessa nova roupagem que 

tem adquirido o Direito Administrativo nas últimas décadas, necessário se faz, doravante, que 

avance o presente trabalho, rumo aos seus objetivos, em direção ao exame da incidência do 

devido processo legal, princípio expressamente consignado na atual Constituição da 

República, sobre a atividade punitiva da Administração Pública. Saliente-se, de antemão, no 

entanto, que não será essa cláusula constitucional, aqui, objeto de estudo em toda sua 

amplitude, pois o tratamento que lhe será dado, nas linhas abaixo, restringir-se-á, na verdade, 

à parte que concerne às implicações que, dela decorrentes, certamente contribuirão, de modo 

significativo, para o fornecimento dos elementos que ajudarão na obtenção das respostas que 

se perseguirão ao longo desta monografia. Deste modo, é feito o registro, desde logo, que não 

constitui pretensão destas linhas promover uma exposição completa – que faça referência a 

todos os seus aspectos - de tão rica e vasta garantia constitucional, uma vez que, conforme se 

perceberá, ater-se-á este capítulo, tão somente, à extração daquilo que se repute necessário à 

exploração da temática que se propôs este trabalho a investigar, qual seja, aquela relativa à 

atividade sancionadora desenvolvida pelos órgãos incumbidos de promover, na atualidade, a 

regulação econômica.   

A abordagem, então, que irá se conferir ao princípio em tela, nestas linhas, dirá 

respeito, quase que integralmente, às regras que faz o mesmo incidir sobre os processos 

administrativos, não havendo qualquer compromisso desta obra, portanto, até mesmo por 

fugir aos seus objetivos, com as irradiações que seguramente detém a cláusula no campo 

jurisdicional. Além disso, dedicar-se-á a presente exposição, especificamente, à incidência 

daquele mandamento sobre a atuação sancionadora da Administração Pública, uma vez que 
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não irá interessar, às respostas a que aqui se almeja chegar, sua aplicação em face de outras 

espécies conhecidas de processos administrativos, aos quais se reportará apenas en passant.   

 
 
 
4.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL: PREMISSAS GERAIS À COMPREENSÃO DO 
PRECEITO 

 
 

 
Anteriormente ao exame que a este capítulo irá importar, indispensável se faz que 

se realize abordagem, de modo preliminar, de algumas premissas e noções básicas que 

certamente auxiliarão na compreensão da exata amplitude da garantia que é estatuída a partir 

da consagração, em nível constitucional, do princípio do devido processo legal.  

É exatamente com este propósito, marcadamente aclarador, portanto, que serão 

observados, abaixo, elementos e fatos históricos aptos a atestar, além da grandeza de que é 

aquele preceito portador, toda a carga principiológica que gravita em seu entorno, o que 

certamente irá contribuir, de forma significativa, senão decisiva, para uma melhor percepção 

acerca tanto da riqueza de seu conteúdo quanto das incontáveis irradiações que provoca nos 

sistemas em que, seja com essa nomenclatura ou com outra diversa – porém com o mesmo 

sentido e significado-, vem a ser inserido ou adotado – expressa ou implicitamente.   

Assim, nos itens em que se subdivide o presente tópico, optar-se-á por tecerem-se, 

inicialmente, considerações gerais e abrangentes a respeito do instituto, que será vislumbrado, 

neste primeiro momento, em sua perspectiva universal e histórica, para que daí, então, se 

possa finalmente adentrar, em sequência, os contornos que ganhou no direito brasileiro.   
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4.1.1 Noções históricas 
 

 

Embora alguns autores ainda apontem para uma suposta imprecisão acerca do 

ponto de partida histórico da cláusula do devido processo legal106 - pelo menos com esta 

nomenclatura -, a verdade é que grande parte da doutrina mais abalizada, univocamente, 

costuma associá-la com o preceito contido no art. 39 da Magna Carta inglesa de 1215, 

tradicionalmente indicado como seu mais remoto embrião107.  

De qualquer modo, não há como negar que constituiu o mencionado dispositivo 

histórico, de fato, um valioso esboço inicial do conjunto de garantias que se entenderia, anos 

mais tarde, estarem compreendidas dentro da proteção conferida pelo devido processo legal. 

Esta é a inevitável conclusão a que se chega, enfim, quando se leva em conta que, ao mesmo 

tempo que assegurava a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à propriedade, 

prescrevia o artigo do diploma legal em comento que somente poderiam tais direitos serem 

atingidos com a observância da legem terrae  (by the law of the land) – a lei da terra108. 

Afinal, resta claro que era germinada com isso, em favor do cidadão, uma primeira e 

embrionária proteção contra medidas estatais arbitrárias, basicamente traduzida, naquele 

instante, na exigência de processo e julgamento conforme disciplinamento legal preexistente. 

A garantia contemplada, portanto, sem maiores desdobramentos, resumir-se-ia, àquele 

                                                 
106 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p 233. 
107 Cf. SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 10; FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito 
Administrativo . 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 443; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 116; MUNHOZ DE MELLO, Rafael. 
Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 219; MEDAUAR, Odete. A processualidade no 
Direito Administrativo . 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 83.  
108 Escrito originariamente em latim, eis o teor integral do mencionado art. 39: “Nullus líber homo capiatur, vel 
imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, 
nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae”. 
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momento, ao direito do cidadão a um processo que se mostrasse ordenado, segundo ensina 

Sampaio Dória109.   

Posteriormente, em 1354, ao receber uma de suas várias reedições110, sofreu 

aquele documento, pela primeira vez, oficialmente, a tradução para o idioma inglês. Na 

ocasião, foi utilizada pioneiramente, em lugar da locução per legem terrae (by the law of the 

land), a expressão inglesa due process of law, nomenclatura com a qual se expandiria para 

diversos países do mundo ocidental. Noticiam Sampaio Dória, Siqueira Castro e Orlando 

Bitar, no entanto, que, nada obstante a tal mudança terminológica empreendida, não teria 

havido, na verdade, qualquer alteração significativa no conteúdo da garantia, já que 

inequivocamente possuíam ambas as denominações, à época, o mesmo sentido e recebiam 

idêntico tratamento111.  

O significado contido na origem, então, permaneceu intacto, nada lhe tendo sido 

acrescentado por cerca de três séculos112. Desta forma, a cláusula do due process of law, 

mantendo-se fiel à sua concepção inicial, continuou a exprimir, tão somente, durante todo 

esse longo período, o direito que detinha o cidadão de ser processado e julgado conforme a 

sistemática preestabelecida, sem que daí decorressem outras implicações. 

É de se reconhecer, entretanto, que foi o próprio direito inglês, de criação 

sabidamente jurisprudencial, que terminou dando, posteriormente, os primeiros passos no 

sentido de agregar-lhe novos horizontes e fornecer-lhe, conseqüentemente, um conteúdo e 

                                                 
109 SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Direito Constitucional Tributário e “Due Process of Law” . 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 11. 
110 Explica Jorge Miranda que teria o texto original de 1215, ao longo dos anos, sofrido diversas modificações, 
com a supressão e modificação de capítulos, aliadas ao acréscimo de outros. Menciona ainda o mesmo autor que, 
nada obstante, foi aquele documento confirmado por diversos soberanos: sete vezes por Henrique III, três vezes 
por Eduardo I, catorze vezes por Eduardo III, seis vezes por Ricardo II, seis vezes por Henrique IV, uma vez por 
Henrique V e uma vez por Henrique VI (MIRANDA, Jorge. Textos históricos do Direito Constitucional. 2ª ed. 
Lisboa: Casa da moeda, 1990, p. 13). 
111 SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto, op. cit, p. 12; SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido 
processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 
10; BITAR, Orlando. Fontes e essência da Constituição Britânica. vol II. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 
65. 
112 Pelo menos até 1628, conforme noticia Sampaio Dória (SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto, op. cit., p. 13-
14). 
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extensão mais abrangentes. A oportunidade de defesa ao acusado, por exemplo, surgia, nessa 

nova perspectiva, como uma imposição direta decorrente do princípio, conforme destacado 

por Sampaio Dória:  

 
O conceito do adequado processo legal foi-se enriquecendo, ganhando 
novas dimensões e significados. Assim, da exigência primitiva de um 
processo formalizado, o princípio passou a compreender também (...) 
o requisito da prévia citação para a demanda e da oportunidade de 
defesa113.   

 

Ampliada, então, pelo próprio direito consuetudinário inglês, logo cruzou a 

cláusula do due process of law, ainda no século XVII,  as fronteiras britânicas, atravessando, 

em seguida, os limites do continente europeu. Acompanhando os colonizadores daquele país, 

desembarcou ela em terras americanas para, anos após, ver-se inserida em boa parte das 

Declarações de Independência das até então colônias inglesas na América do Norte114.  

Porém, importa observar que, nada obstante essa vistosa presença que conquistou 

no corpo da legislação de muitos dos Estados federados, curiosa e paradoxalmente, é verdade, 

não foi aquele preceito mencionado na Constituição norte-americana de 1787, que se mostrou 

silente a seu respeito. Tão logo foi verificada, no entanto, a lacuna do texto original, apenas 

quatro anos bastaram para que fosse a mesma devidamente suprida: com a edição da Emenda 

V, em 1791, ficava expressamente inserido, no corpo da magna Carta Estadunidense, que 

nenhuma pessoa seria privada da vida, liberdade ou propriedade sem a observância do due 

process of law115.  

                                                 
113 SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Direito Constitucional Tributário e “Due Process of Law” . 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 13. 
114 É feito aqui o registro de que, muito embora tenham as então colônias inglesas adotado expressamente o 
conteúdo daquela cláusula em suas respectivas constituições ou declarações de direito, houve a prevalência, na 
maior parte delas, da nomenclatura da law of the land, conforme lembram Siqueira Castro e Bandeira de Mello 
(SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 12-15; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 
Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 117).  
115 Assim dispunha o texto integral da garantia acrescentada pela Emenda V: “No person shall be held to answer 
for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in 
cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public 
danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall 
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Posteriormente, já no ano de 1868, a XIV Emenda àquela referida Constituição, 

indo mais além, estendia a todos os Estados da Federação, de modo expresso, a obrigação de 

prestar obediência à cláusula. É de se ressaltar, ainda, que naquela mesma oportunidade 

emergia, no sistema jurídico daquele país, como resultado das lutas raciais vivenciadas em 

meio ao período da guerra civil, o celebrado princípio da igualdade, que, na ocasião, ganhava 

forma e destaque sob a expressão equal protection of the law. Interpretando todos esses fatos 

conjuntamente, à luz das circunstâncias históricas, aponta Vera Scarpinella Bueno que ficava 

compreendido, a partir daquele momento, que deveria a garantia contida neste último 

princípio, de modo contextual, ser interpretada como um requisito a mais para a realização do 

due process o law116, preceito do qual não poderia aquela jamais ser dissociada.  

Não se deve esquecer também que, até àquele momento, restringia-se o alcance do 

devido processo legal, enfatize-se, apenas às garantias processuais outorgadas aos 

particulares, cuja observância impunha. O princípio, assim, tanto na sua origem inglesa 

quanto na sua versão norte-americana, revelava-se tão somente, ainda, “assecuratório da 

regularidade do processo”, conforme lembra Siqueira Castro117. 

Nesse passo, registre-se que foi somente com a abertura possibilitada pela 

prefalada Emenda XIV, como aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, que iniciou a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, mediante construção pretoriana, a verdadeiramente 

vislumbrar a cláusula também em sua dimensão substancial, expandindo, desta forma, as 

proteções por ela conferidas para que fosse possível se coibir, inclusive, os eventuais excessos 

e arbitrariedades passíveis de serem cometidos pelo legislador118. O conteúdo das leis 

                                                                                                                                                         
be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty or property 
without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation”. 
116 BUENO, Vera Scarpinella. Devido Processo legal e a Administração Pública no direito administrativo norte-
americano: uma breve comparação com o caso brasileiro. In: Devido processo legal na Administração 
Pública. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 18-19. 
117 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 34. 
118 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 117. 
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passaria, então, a partir daí, a ser resguardado e controlado pelo princípio, sobre esse fato, 

residindo, inclusive, a maior contribuição norte-americana no engrandecimento que sofreu 

aquele preceito ao longo de sua evolução, muito embora ainda existam, na doutrina, 

ressalvem-se, posições relativamente recentes no sentido de que, desde a Magna Carta de 

1215, já contemplaria a garantia os aspectos processual e substancial119.  

Nessa mesma linha, e atento ao teor de um específico julgamento proferido pelo 

Supremo Tribunal americano, cuja íntegra transcreve em sua obra, e que bem exemplifica o 

teor da proteção substancial que desde então é conferida ao due process of law, explica Fábio 

Medina Osório que, para que fosse possível a visualização daquela dimensão, um dos pontos 

de partida da Corte teria sido o fato dela própria, na sua decisão, haver considerado o devido 

processo legal como uma cláusula necessariamente aberta, sob pena de, ao se pensar de modo 

diverso, ser provocada uma imobilização do texto constitucional120. O entendimento 

manifestado quanto a essa “abertura”, a que se referiu o autor, terminou sendo decisivo, 

assim, para que fosse viabilizado o controle, dali em diante, do conteúdo dos atos emanados 

do Poder Legislativo. Portanto, ao mesmo tempo que enriquecia o princípio com suas 

decisões, conferia a jurisprudência norte-americana, à sociedade e ao cidadão, um efetivo 

instrumento de proteção contra eventuais arbitrariedades do legislador, o que fez com que 

contribuíssem aqueles precedentes judiciais, de modo significativo, para o aprimoramento do 

Estado de Direito.  

Egon Bockmann Moreira, por sua vez, enaltece a relevância do papel assumido 

pela Suprema Corte americana quando, ao permitir o controle substancial da lei, isto é, do 

conteúdo do ato legislativo, dilatou as fronteiras do alcance do princípio do devido processo 

                                                 
119 É o que entende, por exemplo, Edward Keynes, que fundamenta seu posicionamento em abalizada doutrina, 
como as obras de Edward Coke e William Blackstone, considerados, por ele, dois dos maiores comentadores da 
Magna Carta inglesa de 1215 (KEYNES, Edward. Liberty, Property, and Privacy: Toward a Jurisprudence 
of Substantive Due Process. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1996, p. 11-16). 
120 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 167. 
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legal e fez ampliar, de modo considerável, a proteção constitucional do cidadão sobre toda 

sorte de investidas patrocinadas, pelo poder público, contra sua liberdade ou seu patrimônio. 

É precisamente com essas palavras que se expressa o aludido autor: 

 
Ao distinguir a garantia da compreensão original inglesa, para ampliar 
sua proteção qualitativa (aspectos substancial e processual) e 
quantitativa (em face de todos os Poderes do Estado), a jurisprudência 
estadunidense conferiu-lhe o status de norma fundamental de todo o 
sistema121. 
 

Assentadas, então, estas relevantes notas, cabe aqui realizar o registro de que, 

acerca da temática referente à dupla dimensão hoje reconhecida ao devido processo legal, irá 

importar, por ora, apenas sua menção enquanto conquista marcante no trajeto evolutivo desse 

preceito. Voltar-se-á ao assunto mais adiante, em item próprio122. 

Por fim, resta mencionar, nessa abordagem histórica dedicada ao instituto, que 

não foi somente seu conteúdo que, ao longo dos séculos, registrou tamanha ampliação. 

Idêntico fenômeno ocorreu, pode-se afirmar, com relação ao seu campo de aplicação, também 

sensivelmente alargado no trajeto evolutivo que percorreu. Afinal, conforme lembrado por 

Odete Medauar, teria a cláusula se vinculado, na origem, ao direito processual penal - 

sobretudo para possibilitar ao acusado a oportunidade de defesa -, de onde teria sido 

estendida, inicialmente, para o campo do processo civil 123 e, posteriomente, conforme 

complementa Siqueira Castro, para os procedimentos realizados no âmbito da Administração 

Pública124, já que teria encontrado, nas searas do Direito Administrativo, campo fértil ao seu 

desenvolvimento125. 

                                                 
121 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 232. 
122 Vide item 4.1.3, mais adiante.  
123 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 84. 
124 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 40. 
125 Ibid., p. 319.  
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Na verdade, o que se percebe é que o raio de aplicação do devido processo legal, 

na atualidade, apresenta-se quase que ilimitado, com farta incidência sobre os diferentes 

ramos do Direito. Não constitui demasia, portanto, afirmar aqui, de modo categórico, que 

produzem as proteções por aquele princípio assumidas uma ampla e complexa gama de 

implicações nas mais diversas formas de manifestação do poder estatal126. 

 
 

4.1.2 O princípio do devido processo legal como corolário do Estado de Direito 
 

 

Se há uma proposta clara e definida que, assentada no cerne do Estado de Direito, 

é capaz de bem congregar os intentos que este persegue, além de exprimir, com precisão, a 

essência da qual se reveste a razão pela qual vem ele a viger em determinado tempo e lugar, 

esta pode ser apontada na busca incessante que o mesmo promove em prol da concessão de 

segurança ao cidadão. Com efeito, princípios a ele tão fortemente vinculados, tais como o da 

legalidade e o da separação dos poderes, nada pretendem, em última análise, senão ofertar, ao 

particular, a segurança de que as ações dos poderes públicos serão pautadas, obrigatoriamente, 

dentro de rígidas balizas predefinidas, fornecendo, ao mesmo tempo, a esses mesmos 

particulares, a garantia de que disporá o Estado, para a realização do esperado controle sobre 

aqueles atos, de mecanismos e órgãos dotados da independência necessária à realização desse 

mister127. 

                                                 
126 Tanto é verdade tal assertiva, que, na tentativa de ilustrar, sinteticamente, esse grandioso significado 
contemporâneo comportado pelo princípio, chega Siqueira Castro a preceituar que: “Por sua crescente e 
prestigiosa aplicação, acabou por transformar-se essa garantia constitucional em princípio vetor das 
manifestações do Estado contemporâneo e das relações de toda ordem entre o Poder Público, de um lado, e a 
Sociedade e os indivíduos de outro” (SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. O devido processo legal e a 
razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil . Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 41). 
127 Segundo assinalava Celso Antônio Bandeira de Mello: “O propósito do Estado de Direito é subordinar o 
exercício do poder público à obediência de normas adrede concebidas para conformar-lhe a atuação, prevenindo, 
destarte, seu uso desatado ou descomedido. Deveras, o propósito nele consubstanciado é o de oferecer a todos os 
integrantes da Sociedade a segurança de que não serão amesquinhados pelos detentores do Poder nem 
surpreendidos com medidas e providências interferentes com a liberdade e a propriedade sem cautelas 
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As incertezas e dúvidas, assim, devem ceder lugar, nesse cenário, a indispensáveis 

certezas e convicções, dado que, como se sabe, sobressaltos e improvisos, nele, não são 

admitidos. A estabilidade defendida na conduta estatal, é patente, revela-se como meio 

imprescindível à conquista da confiança plena do administrado, haja vista que, conforme se 

deve perceber, é através dela que se confere a este a garantia de que não virá a ser 

surpreendido por investidas repentinas promovidas pelo poder público.   

É precisamente nesse contexto, portanto, que deve ser compreendido um dos 

porquês de impor-se que a atuação estatal punitiva sempre se faça, em qualquer caso, 

mediante processo adequado e previsto em lei, pois, tal como preceitua Heraldo Garcia Vitta: 

 
A exigência de um processo regular, de acordo com o sistema 
normativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, constitui 
segurança para o administrado defender-se de eventuais excessos 
praticados pelo Estado – pois um dos pilares do regime democrático 
de Direito é a segurança jurídica128.  

 

Não há como, portanto, passar despercebida a íntima relação que guarda o Estado 

de Direito com o princípio do devido processo legal. Afinal, à medida que busca o primeiro 

pautar a conduta do poder público dentro dos limites que estabelece para, assim, provocar no 

particular a sensação de segurança de que este necessita, resta claro que carecerá, para o 

alcance desse objetivo, de conceder a este último uma proteção robusta e consentânea para tal, 

o que vem a tornar o due process of law uma conseqüência automática e indispensável da 

concepção do próprio Estado de Direito129.  

                                                                                                                                                         
preestabelecidas para defendê-las eficazmente” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 118). 
128 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 94.  
129 Konrad Hesse, vislumbrando essa estreita vinculação, faz referência ao que denomina de “procedimento 
honesto”, que, no Estado de Direito, sempre seria exigido como condição prévia a todo ato estatal que atinja a 
liberdade ou os bens dos particulares (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República 
Federal da Alemanha. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 158). 
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É por isso que se defende, enfim, serem robustas as razões que levam a crer se 

poder afirmar, sem receio, que constitui o devido processo legal, seguramente, verdadeiro 

corolário da opção constitucional por um Estado de Direito130.  

 
 
 
4.1.3 A dupla dimensão do devido processo legal e a magnitude da proteção 
compreendida 

 

 

Já se expôs aqui, com razoável delonga, indispensável narrativa acerca da 

sequência de fatos históricos que culminaram, ainda no século XIX, com a construção 

pretoriana da teoria acerca da dupla dimensão atribuída ao princípio do devido processo 

legal131. Foi abordada, na ocasião, a extrema relevância de que se revestiu, para o 

amadurecimento e aperfeiçoamento da garantia, o passo dado, àquela época, pela Suprema 

Corte norte-americana que permitiu a dilatação de seu feixe protetivo para fazê-lo abranger, 

também, aspectos de ordem substancial, oponíveis em face da ação do legislador. Evitou-se, 

contudo, naquele momento, adrede, o ingresso em maiores detalhes acerca dessa dupla 

dimensão, porquanto se limitou o texto a apresentá-la, ali, apenas enquanto façanha histórica 

merecidamente integrante da linha evolutiva que trilhou a garantia ao longo dos séculos.   

Retomar-se-á, portanto, nesta parte do presente trabalho, ao tema naquela 

oportunidade iniciado, desta feita não a outro fim senão o de melhor discorrer acerca do que 

efetivamente vem a consistir essa dupla dimensão. Assim, é certo que residirá o foco destas 

                                                 
130 É no mesmo sentido que aponta, confira-se, o pensamento externado por Canotilho: “Do princípio do Estado 
de Direito deduz-se, sem dúvida, a exigência de um procedimento justo e adequado de acesso ao Direito e de 
realização do Direito. Como a realização do Direito é determinada pela conformação jurídica do procedimento e 
do processo, a Constituição contém alguns princípios e normas designadas por garantias gerais de procedimento 
e de processo” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 3ª ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1999, p. 268). 
131 Vide item 4.1.1, acima.  
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linhas, como não poderia ser diferente, nas repercussões que seu reconhecimento provoca e no 

leque de proteções que faz o mesmo surgir em favor do cidadão.   

De início, cumpre reparar que conferir uma dupla dimensão ao princípio do 

devido processo legal, de forma a compreendê-lo na integralidade de seu conteúdo, significa, 

na verdade, não mais do que admitir, conforme assenta Fábio Medina Osório, que ostenta o 

princípio “dois importantes significados: uma garantia formal de procedimento legal e uma 

garantia material de procedimento razoável, substancialmente contrário às leis arbitrárias, 

uma espécie de interdição à arbitrariedade legislativa ou dos Poderes Públicos em geral”132, 

do que se extrai, perceba-se, a finalidade última buscada pelo preceito: reprimir a 

arbitrariedade do poder público, inclusive daquele investido na função legislativa, de modo a 

sempre manter o particular protegido contra toda e qualquer ação estatal que se demonstre 

sumária, desmedida ou desarrazoada.    

De fato, é preciso mesmo que se vislumbre, naquela clásula, uma fonte quase que 

inesgotável de direitos fundamentais - individuais e coletivos - que se irradiam nas mais 

variadas direções. Inclusive, esse rico conteúdo protetivo que dela transborda, aliado à sua 

clara ambiguidade semântica133, foram fatores decisivos para que através dela pudesse o 

Supremo Tribunal americano enxergar, antes mesmo do século XX, direitos não positivados 

na legislação e nem embasados por precedentes judiciais.  

Nesse passo, é impossível não se fazer menção ao importante papel histórico 

cumprido por aquela corte constitucional americana. Afinal, à medida que outros direitos 

eram identificados ou reconhecidos, por decisões de seu colegiado, como decorrência direta 

ou indireta daquele princípio, enriquecia-se, sobremaneira, o conteúdo que se acreditava estar 

contido neste último.  

                                                 
132 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 162. 
133 A mesma percepção de ambiguidade é atestada por Fábio Medina Osório (Ibid., p. 162).  
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Perceba-se, então, que a suprema corte dos Estados Unidos, cumprindo, ao 

mesmo tempo, seus papéis de velar pela Constituição e de fazer valer os direitos fundamentais 

nela esculpidos, jamais se contentou em vislumbrar, na clásula, garantias estritamente 

processuais, apenas. Ademais, tamanha era a elasticidade que lhe era conferida, que culminou 

a mesma possibilitando a posterior exploração de aspectos substantivos ligados a ela.   

Atente-se, no entanto, que não se está querendo defender aqui, como se poderia 

equivocadamente se supor, não haver sido um conjunto de garantias de ordem formal o 

primeiro conteúdo decorrente do due process of law. Até mesmo porque o sistema inglês da 

Common Law, onde haveria surgido o princípio, tem por característica marcante privilegiar a 

descrição dos procedimentos como forma de promover a proteção a direitos e liberdades 

individuais134, do que decorre ser induvidosa a preocupação que havia, na origem da garantia, 

em se fixarem proteções de caráter essencialmente processual.  

Por outro lado, entretanto, não deixa de ser natural e lógico que, em sua trajetória 

histórica, tenha aquela cláusula assumido distintas funcionalidades135 e desafiado novas 

perspectivas à sua aplicação. Além do mais, a evolução por ela trilhada ao longo dos séculos, 

devida, em grande parte, à iniciativa e à criatividade da jurisprudência norte americana, 

mostrou-se uma importante aliada ao lhe definir dilatados contornos e múltiplas serventias 

sem haver lhe furtado ou alterado seu propósito central, consubstanciado, como já se sabe, na 

busca pelo estabelecimento de rígidos limites à ação dos poderes públicos.  

Assim, se é certo que a idéia inicial da garantia gravitava em torno da necessária 

observância a formalidades de ordem puramente processual, também não há dúvidas de que 

ela se presta, na atualidade, à contenção de qualquer forma de arbitrariedade estatal, o que a 

autoriza até mesmo a realizar o controle da razoabilidade e conformidade do conteúdo – e não 

                                                 
134 Cf. DAVID, René. O Direito inglês. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 76. 
135 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 162. 
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somente dos requisitos formais de elaboração – de qualquer ato emanado dos poderes 

públicos136. 

A clásula do due process of law, desta forma, possui o condão de verdadeiramente 

albergar, sob sua proteção, incontáveis direitos e garantias fundamentais exercitáveis contra 

toda sorte de ação desconforme ou desarrazoada das autoridades constituídas, ocorra ela no 

âmbito do Judiciário, Legislativo ou Executivo, indiferentemente. Tamanha amplitude 

conquistada, deve-se ressaltar, encontra-se íntima e diretamente associada, é evidente, ao 

reconhecimento de seu aspecto substantivo, com o que parece concordar Fábio Medina 

Osório: 

   
  Com efeito, uma das mais importantes consequências do devido 

processo legal é, sem dúvida, a possibilidade de desenvolvimento dos 
direitos fundamentais ligados à existência dessa cláusula 
constitucional. Esse desenvolvimento se conecta à dimensão 
substancial do devido processo. O que é devido? O processo tendente 
à satisfação dos direitos fundamentais. Do contrário, o processo há de 
ser repelido, por ofensa ao princípio da interdição à arbitrariedade dos  

 Poderes Públicos137. 
     

Portanto, o que se pretende defender, toda vez que se discorre acerca dessa dupla 

dimensão, é basicamente que, além do fato de constituir o devido processo legal uma garantia 

de ordem processual, assecuratória, pois, de uma série de direitos nessa seara, presta-se ele, ao 

mesmo tempo, a exercer um controle do tipo substantivo, isto é, da essência, do conteúdo 

mesmo dos atos estatais, a fim de que, assim, possa ser viabilizada a verificação da 

razoabilidade e compatibilidade destes últimos com o senso de Justiça e com os demais ideais 

e valores contidos na Constituição. A dualidade alegada, assim, serve apenas para nela restar 

                                                 
136 Neste sentido, lapidar se revela trecho transcrito da obra de Dinorá Grotti: “Dessa forma, do procedural due 
process of law evoluiu-se para o substantive due process of law, na análise do conteúdo, motivos, finalidade e 
efeitos dos atos governamentais. Deixou, assim, de ser mera garantia processual, para transformar-se, ao lado do 
princípio da igualdade, no mais importante instrumento jurídico protetor das liberdades públicas, transmudando-
se num princípio garantidor das realizações da justiça, capaz de condicionar, no mérito, a validade das leis e da 
generalidade das ações do Poder Público” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Devido Processo legal e o 
procedimento administrativo. In: Revista Trimestral de Direito Público nº 18. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
35). 
137 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 165. 
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compreendida, na integralidade, a vasta abertura de que se tornou a cláusula merecedora, 

responsável direta pela imposição de limites às autoridades judiciais e administrativas, com 

repercussões até mesmo contra o legislador138. 

Perceba-se, com isso, que nem mesmo a lei regularmente aprovada e promulgada, 

e que tenha, portanto, devidamente ultrapassado todas as fases procedimentais necessárias 

(iniciativa, trâmite interno, turnos exigidos, quorum de instalação e de deliberação, sanção do 

executivo, etc.), irá ser apta a escapar da ação do princípio, pois, caso viole o seu conteúdo o 

devido processo legal substantivo (razoabilidade, igualdade, ideário de justiça, etc.), dever-se-

á imperiosamente ser-lhe negada validade por ofensa a mandamento de grandeza 

constitucional139.  

 
 
 
4.2 O DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTEXTUALIZADO NA ORDEM JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA  
 

 

Assentadas, então, as premissas gerais necessárias à compreensão da temática 

referente ao devido processo legal, ingressar-se-á, no presente tópico, no tratamento 

específico que a esse princípio vem sendo conferido, especialmente após o ano de 1988, pela 

ordem jurídico-constitucional brasileira. Nesse percurso, buscar-se-á definirem-se, na 

                                                 
138 Com relação a essa divisão que costumeiramente se faz no devido processo legal, cindindo-o nas modalidades 
procedimental e substancial, oportuna se mostra a advertência que faz Egon Bockmann Moreira: “O aspecto 
processual do due process of law é indissociável de sua superfície substancial. Não se pode compreender a 
cláusula, depois de toda evolução histórica por ela transposta, como realidade passível de cisão. Ao contrário: a 
interpretação parcial só tem utilidade histórica e/ou didática. A dicotomia perdeu sentido, e caso não existisse 
todo o passado medieval da cláusula a discussão substancial-processual nem sequer seria posta” (MOREIRA, 
Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 292). 
139 É por esta razão que arremata Lúcia Valle Figueiredo: “Somente respeitará o due process of law a lei – e 
assim poderá ser aplicada pelo magistrado - se não agredir, não entrar em confronto, não entrar em testilha, com 
a Constituição, com seus valores fundamentais (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo . 
8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 443). 
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tentativa de delimitar-se o alcance e o conteúdo, em nosso sistema, das proteções nela 

consignadas, os exatos contornos que adquiriu aquela cláusula no direito pátrio.  

 

 
4.2.1 As premissas hermenêuticas 
 

 

Para bem se compreender o nível de magnitude que alcançou o devido processo 

legal no Brasil, deve sempre ser observado, como ponto de partida, o privilegiado e distinto 

assento que recebeu aquele princípio das mãos do legislador constituinte de 1988. Afinal, 

como se sabe, além de haver sido o mesmo inserido, de modo expresso, no texto 

constitucional daquele ano, fato este até então inédito140, conquistou ainda, na mesma ocasião, 

lugar de destaque ao ser incluído no rol das garantias fundamentais, o que por si só, é cediço, 

já possui o condão de vedar, por imposição direta da própria Constituição, a deliberação de 

qualquer proposta de emenda que tenha por objeto sua abolição141.     

Nada obstante, o que importa saber, na verdade, são as consequências que daí 

advirão. Nessa tarefa, não irá se prescindir, conforme adiante se verá, do auxílio de regras 

básicas de hermenêutica constitucional.  

A primeira das consequências, de relevância ímpar, vem a proibir que se realizem 

interpretações restritivas daquela garantia, até mesmo porque, na linha do que defende 

Bockmann Moreira, não há outro caminho senão compreendê-la com a maior extensão e 

razoabilidade possíveis142, o que se deve, segundo a lição de Canotilho, à força do princípio 

                                                 
140 É feita, aqui, a ressalva de que, para alguns juristas, no entanto, já vigorava o aludido princípio, de forma 
implícita, e com todas as suas consequências, antes mesmo da Constituição Federal de 1988. É o que se colhe, 
por exemplo, das lições de Carlos Velloso (VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Princípios Constitucionais do 
Processo. Temas de Direito Público. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 208) e José Celso de Mello Filho 
(MELLO FILHO, José Celso de. A tutela judicial da liberdade. RT 526/291-302. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 299). 
141 Vide art. 60, § 4ª, inciso IV, da Constituição Federal. 
142 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 288. 
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hermenêutico da eficiência ou da interpretação efetiva, pelo qual a uma norma constitucional 

deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe confira143. 

Segundo, é necessário atentar-se para a autonomia de que goza o devido processo 

legal, como garantia própria e independente, junto à ordem constitucional brasileira, pois é de 

se saber que, pelo rico conteúdo que carrega e por sua carga eminentemente principiológica, 

possui aquele preceito, no nosso sistema, um espaço amplo e sobretudo privativo, embora não 

deixe de guardar - e nem poderia ser diferente - total compatibilidade e sintonia com os 

demais princípios que o integram.  

O que se quer dizer com isso, perceba-se, é que não cabe que seja o mesmo 

entendido como uma garantia abrangida por outras expressões constitucionais, tais como 

“isonomia”, “contraditório”, “ampla defesa”, etc., tampouco que abarque ou exclua outros 

termos com o seu expresso enunciado constitucional, visto que não deve ser confundido com 

qualquer um desses. Enfim, todos coabitam o mesmo ordenamento jurídico e, como resultado 

da interação que promovem, enriquecem-no conjuntamente, um pela ação do outro, cada qual 

somando seus significados e efeitos.  

Ademais, mencione-se aqui, por oportuno, a idéia, sempre lembrada, de que não 

faz uso o legislador, seja o ordinário ou o constituinte, de palavras desnecessárias ou sem 

préstimos em textos normativos. Nesse sentido, é clássica a lição de Carlos Maximiliano: “As 

expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, 

vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis”144. Ainda a reforçar esse argumento, tem-se o 

princípio hermenêutico da unidade hierárquico-normativa da Constituição, por força do qual a 

                                                 
143 Nas palavras do autor: “É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e 
embora a sua origem esteja ligada à tese da efectividade das normas programáticas, é hoje sobretudo invocado 
no âmbito dos direitos fundamentais - no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior 
eficácia aos direitos fundamentais (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 5ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 1028). 
144 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
250. 
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convivência das disposições nela previstas deverá ocorrer, sempre, de forma harmoniosa, 

integral e contextual, de modo a não haver qualquer espaço para contradições ou conflitos.  

Uma terceira conseqüência, por fim, pode ser extraída a partir da alocação do dito 

dispositivo no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Isso porque, ao alcançar a condição de 

garantia fundamental e, por conseguinte, ser incluído no núcleo explicitamente inalterável da 

Lei Maior, não restarão inadmissíveis, apenas, como observa José Afonso da Silva, eventuais 

tentativas expressas de sua abolição. Deveras, toda e qualquer pretensão do legislador 

constituinte reformador, ainda que indireta, no sentido de mitigar essa garantia ou, de 

qualquer forma, reduzi-la em um de seus elementos constitutivos, será merecedora da repudia 

obrigatória, bastando, para tanto, conforme explica o referido constitucionalista, que a 

proposta de emenda se encaminhe, ainda que remotamente, para sua extinção145.   

É à luz desses princípios, e sempre atento ao cenário hermenêutico acima 

comentado, que deverá o intérprete, portanto, se debruçar toda vez que diante estiver da 

temática referente às implicações que causa o devido processo legal no sistema brasileiro. 

Dito de outra forma, será somente com a adoção dessas premissas, pode-se afirmar, que se 

terá sólido ponto de partida para a obtenção de um norte às primeiras respostas reclamadas 

aos variados casos concretos que se apresentem, à medida que já se tornou conhecida, como 

se viu, a dificuldade146 que há tanto em se buscar conceituar a cláusula como em se tentar 

delimitar a exata extensão das irradiações que provoca por todo o ordenamento.  

 

 

 

 

                                                 
145 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
67. 
146 Tamanha é a dificuldade em conceituá-lo, que John Clark Adams chega a considerá-lo intraduzível e 
indefinível (ADAMS, John Clarke. El Derecho Administrativo Norteamericano. Trad. de Dionisio Petriella. 
Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964, p. 59). 
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4.2.2 As razões em defesa da dualidade do seu conteúdo 
 

 

Toda a amplitude que a corte suprema dos Estados Unidos tem insistentemente 

conferido, desde há muito, ao conteúdo da cláusula do due process of law, encontra-se 

plenamente contida, deve-se sem receio e incontinenti reconhecer, na garantia fundamental 

compreendida pela dicção do art. 5º, inciso LIV, da Constituição brasileira de 1988. Não se 

pode olvidar, afinal, da riqueza principiológica que ostentam certos institutos como o devido 

processo legal, cujos “conteúdos advêm das experiências históricas, dos valores e da inserção 

do dispositivo num sistema compreendido de modo adequado”147. Melhor explicando, a 

magnitude que detêm alguns princípios em nosso sistema é tanta, que a integralidade de seu 

sentido e conteúdo não será conhecida e decifrada senão a partir da contextualização dos 

mesmos com a trajetória histórica que até aqui percorreram; com os valores constitucionais 

que buscam realizar; e, ainda, com outros princípios e normas com os quais mantêm relações 

de articulação e rearticulação.  

Em arrazoado lapidar, ao qual, inclusive, aqui se adere integralmente, explica 

Bockmann Moreira, atento a todo esse conjunto de circunstâncias, os motivos pelos quais se 

deve vislumbrar, com segurança, na garantia esculpida no art. 5º, inciso LIV, da Constituição 

de 1988, a presença de ambos os aspectos ou a dualidade de suas dimensões:  

 
A garantia do art. 5º, LIV, da Constituição engloba incindíveis 
aspectos “processuais” e “substanciais”. Isso porque (a) a 
compreensão genérica do due process of law assim o impõe; (b) a 
evolução histórica da cláusula não permite a exclusão de uma das 
espécies de proteção com fundamento exclusivo na dicção genérica da 
garantia; (c) não foi feita a diferenciação no corpo do texto 
constitucional, o que vedaria ao intérprete estabelecê-la sponte 
própria; e (d) o princípio da máxima eficácia proíbe a interpretação 
restritiva de normas constitucionais que estabelecem direitos e 
garantias148. 

                                                 
147 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 168. 
148 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 293. 
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A verdade, portanto, é que são diversas as razões, conforme se vê, que levam a 

crer não constituir o sistema jurídico brasileiro um exemplo de rara exceção frente à tendência 

internacional que se verifica de se conferir à cláusula dupla superfície. É por isso que se 

defende, aqui, que não deve prosperar o argumento que enxerga no dispositivo constitucional 

prefalado, tão somente, uma proteção de natureza estritamente processual.  

É de se ressaltar, por fim, que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (STF), contrariando até mesmo sua orientação histórica149, já vem admitindo, mais 

recentemente, estar compreendida, na garantia do devido processo legal, a totalidade das 

proteções atribuídas ao due process of law americano150.   

 
 

 
4.2.3 A decomposição analítica da expressão 
 

 

Se, por um lado, a literalidade das palavras empregadas não possui a capacidade 

de por si só exprimir, com precisão, o conteúdo e alcance de vários dos dispositivos 

constitucionais, tamanha é a complexidade de que estes se revestem e a necessidade imperiosa 

de sua contextualização, jamais deverá aquela, por outro, ser desprezada, pelo intérprete, em 

seu objetivo de bem extrair do mandamento seu verdadeiro sentido e adequada destinação. 

Afinal, não se deve olvidar que são muitos os termos utilizados pelo constituinte nos quais se 

verifica a presença de uma avultada riqueza semântica apta a lhes fornecer, até mesmo quando 

                                                 
149 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 164. 
150 Tome-se aqui, como exemplo, a ementa de um acórdão, relativamente recente, da relatoria do Ministro Celso 
de Mello: “O princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 
constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due process of law – acha-se 
vocacionado a inibir e neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se 
como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não 
veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se á 
cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, 
LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso do poder legislativo, enfatiza a 
noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, 
ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou 
discricionário do legislador” (ADIn-MC 1.407-DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000, p. 86). 
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individualmente considerados, significados próprios e precisos, de cujo conhecimento não 

deve o intérprete jamais prescindir151. 

É de muita cautela, no entanto, que se deve estar acompanhado ao se fazer uso de 

método estritamente literal na interpretação de normas jurídicas. Enfim, não se deve perder de 

vista que, embora se apresente essa técnica como um dos instrumentos indispensáveis à 

correta percepção do conteúdo da regra legal, é certo que inevitavelmente padecerá, sempre 

que tomada de modo exclusivo, de perigosa incompletude, capaz até mesmo de pôr em risco a 

exatidão das conclusões a que através dela se chegue152.  

O apego desmedido à letra da lei mostrar-se-á, assim, quase sempre traiçoeiro, daí 

porque se recomendar ao aplicador que, não a descartando, somente lhe confira a devida 

atenção se esta for devidamente ponderada em conjunto com outras formas de interpretação. 

Afinal, como se sabe, as palavras, muitas vezes, não revelam a essência do que se pretende 

exprimir153.  

É com todo este cuidado, portanto, que se realizará, neste item, o exame da 

expressão consignada no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988. O pressuposto 

do qual irá se partir, para tanto, é o de que cada vocábulo que a integra – “devido”, “processo” 

e “legal” - teve sua razão própria para nela estar incluído, pois, como já foi dito, não há 

                                                 
151 A importância da literalidade é destacada na obra de José de Oliveira Ascenção: “A letra não é só ponto de 
partida, é também elemento irremovível de toda interpretação. (...) Se se prescinde totalmente do texto já não há 
interpretação da lei, pois já não estaremos a pesquisar o sentido que se alberga em dada exteriorização. (...) 
Devemos partir do princípio de que o texto exprime o que é natural que as palavras exprimam, pelo quê se pode 
afirmar que o entendimento literal será normalmente aquele que virá a ser aceite” (ASCENÇÃO, José de 
Oliveira. O Direito – Introdução e Teoria Geral. 4ª ed. Lisboa: Verbo, 1987, p. 326-327). 
152 O que se deve exatamente ao fato do método literal de interpretação não se preocupar, no exame do conteúdo 
de determinado comando legal ou constitucional, em vislumbrá-lo como elemento integrante de um sistema 
normativo interligado, guarnecido por uma gama de valores e concebido como resultado de todo um processo 
evolutivo-histórico. 
153 É clássica, neste sentido, a lição de Carlos Maximiliano: “A forma é sempre defeituosa como expressão do 
pensamento; e é este que se deve buscar. Em vez de se ater à letra, aprofunde-se a investigação, procure-se 
revelar todo o conteúdo, o sentido e o alcance do dispositivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à 
Constituição Brasileira. 5ª ed. V. III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, p. 135).   
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espaço, em diplomas legais, para o emprego de termos ociosos, que nada acrescentem ao 

enunciado da norma154.  

 
 

4.2.3.1 O termo “devido” 
 

 

É de se reconhecer, de antemão, que transmite o adjetivo “devido”, responsável, 

naquela expressão, pela qualificação do substantivo “processo”, a idéia da obrigatoriedade da 

adequação ou conformidade da atuação processual. Em assim sendo, pode-se concluir que o 

que de fato se exige, no aludido comando constitucional, é que toda conduta estatal que se 

demonstre tendente a privar ou a restringir, de qualquer forma, a liberdade ou os bens dos 

particulares, se repute, necessariamente, adequada ou conforme. Cumpre, então, a partir daí, 

enveredarem-se estas linhas no caminho de se buscar compreender o que exatamente constitui 

essa conduta adequada ou conforme a que faz referência a Constituição.   

Sem maiores dificuldades, dá para se perceber, incontinenti, que uma conduta 

adequada, na ótica da Constituição, será toda aquela que venha a se mostrar plenamente 

condizente com os valores e fins que se propõe esta a realizar. Desta forma, o cumprimento à 

integralidade de sua carga principiológica - aquela decorrente da adoção do modelo de Estado 

                                                 
154 É de se observar que, caso não se adotasse tal pressuposto, correr-se-ia inclusive o risco de se visualizar, no 
dispositivo a ser analisado, certa dosagem de pleonasmo legal, o que seria inadmissível do ponto de vista 
hermenêutico. “É que a dicção constitucional há de ser interpretada e, de fato, constituiria grave redundância a 
afirmação de que o processo há de ser legal, até porque compete privativamente à União legislar sobre direito 
processual (art. 22, I, CF/88) e, mais ainda, vive-se em um Estado de Direito, vale dizer, ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF/88)” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito 
Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 175). Egon Bockmann Moreira, 
no mesmo sentido, também aponta para a importância que deve ser dada ao fato das três palavras haverem sido 
justapostas no texto constitucional: “Basta imaginar que a cláusula poderia ser redigida nas seguintes formas: 
‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem processo’; ‘(...) sem processo legal’; ‘(...) sem o devido 
processo legal’. Em cada uma das três hipóteses há garantia com eficácia plena. Porém, somente a expressão 
completa, tal como estampada na Constituição, fornece a compreensão absoluta do instituto” (MOREIRA, Egon 
Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 292). 
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democrático de Direito - é um dos itens que deverá pautar, obrigatoriamente, toda sorte de 

investida estatal que atente contra a liberdade ou os bens dos administrados.  

No tocante especificamente à ação administrativa – aquela que irá interessar ao 

presente trabalho -, é evidente que adequada será, por conseguinte, a conduta que assegure 

uma administração aberta e participativa, com caráter, portanto, democrático, na qual encontre 

o particular, de fato, a concreta oportunidade de influenciar, com a apresentação de suas 

razões e das provas que detenha ou pretenda produzir, a decisão a ser tomada pelo poder 

público.  

Atente-se, então, que é exatamente essa adequação da atividade administrativa 

que irá conferir, ao administrado, a necessária segurança de que serão seus direitos, de fato, 

observados. Afinal, é nela que repousará a certeza de que o processo será instaurado e 

conduzido em conformidade com a orientação constitucional, ou seja, com estrita obediência 

às garantias estabelecidas e dentro de uma horizontalidade que assegure ao cidadão voz 

verdadeiramente ativa durante toda sua tramitação.    

O conteúdo em si do ato estatal, tanto da previsão legal que o autorize quanto da 

conduta da Administração Pública que o execute, também terá, da mesma forma, a obrigação 

de mostrar-se adequado. Esta exigência, aliás, não se deve olvidar, constitui decorrência direta 

do controle substancial autorizado pelo preceito. É de se enaltecer, nesse bojo, ainda, os 

relevantes e decisivos papéis que serão desempenhados pelos princípios da finalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade na indispensável tarefa de aferição da compatibilidade da 

essência interior do ato, seja legislativo ou administrativo, com os objetivos explícitos e 

implícitos definidos pela Constituição. 

A partir destas observações, então, conclui-se que, dentre outras incontáveis 

situações, tachar-se-á como indevido o processo administrativo que: a) for secreto ou fechado, 

salvo nas hipóteses que assim permita a Magna Carta (casos de segurança nacional e para a 
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proteção do direito à intimidade); b) condicione ou restrinja o direito do acusado ao 

contraditório e à ampla defesa; c) não conceda ao particular a efetiva oportunidade de 

interagir com a administração, em condições de igualdade, durante sua tramitação; d) admita 

provas ilícitas; e) impossibilite a revisão de atos decisórios proferidos em primeiro grau; f) 

ultrapasse para sua conclusão prazos razoáveis; g) não se mostre eficiente para o alcance de 

suas finalidades; h) seja direcionado a fim diverso do interesse público; i) promova qualquer 

tipo de discriminação; j) desatenda ao procedimento prescrito ou, na falta dele, seja 

desprovido de um mínimo de forma; l) vilipendie garantias constitucionais e legais 

diversas155.   

Muitas dessas exigências, na verdade, conforme adiante se verá, comporão 

enunciados até mesmo de outros princípios, todos diretamente correlacionados com o preceito 

do devido processo legal.  

 

 
4.2.3.2 O termo “processo” 
 

 

Não é difícil perceber que o emprego do termo “processo”, diretamente no corpo 

da aludida expressão constitucional, revela a indisfarçável intenção do constituinte de fazer 

oposição explícita à possibilidade de atos pontuais ou auto-executórios serem capazes de 

atentar, em nosso sistema, contra a liberdade ou os bens de particulares. Tanto é verdade, que, 

por força mesmo do próprio sentido literal conferido ao termo, restou efetivamente 

robustecida aos administrados, com sua inserção, reconheça-se, a garantia constitucional de 

                                                 
155 Ou, como genericamente busca definir Bockmann Moreira, “não será devido o processo que desatenda a 
qualquer aspecto da relação de dever-poder que orienta toda atividade da Administração Pública, com base na 
exata compreensão de um Estado Democrático de Direito” (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo 
Administrativo . Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 298).  
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que não haverá, sem que ocorra a conclusão de prévio processo, aplicação de medida estatal 

que tenha por objetivo a invasão de sua esfera jurídica.   

A inequívoca vantagem decorrente dessa inclusão, conforme se pode deduzir, é 

que, desde então, passou o cidadão a dispor, enfim, de um dispositivo constitucional expresso 

que, atuando em sua proteção, reforça-lhe a necessária certeza de que não será surpreendido 

por eventuais ações a serem patrocinadas pelo poder público, benefício este que, tendo o 

condão de induvidosamente elevar, sobremaneira, a sensação de segurança ofertada à 

coletividade como um todo, ajuda com certeza a promover um dos fins colimados pelo Estado 

de Direito, qual seja, a previsibilidade do comportamento estatal156.     

No que toca, especificamente, ao âmbito administrativo, entretanto, 

imprescindível se faz que esteja atento o intérprete à imperiosa necessidade de conciliar-se a 

prefalada garantia com os tradicionais atributos de que são portadores os atos administrativos, 

tais como o da imperatividade, o da exigibilidade e o da auto-executoriedade. Afinal, tanto 

aquela primeira quanto estes últimos constituem regras integrantes de um mesmo sistema 

jurídico, obrigatoriamente uno, o que torna compulsório serem compreendidos em plena 

harmonia157. 

Desta forma, parece evidente que, da necessária compatibilidade que deve haver 

entre esses preceitos, resultarão inalteradas, de um lado, as prerrogativas mencionadas - todas 

inerentes aos atos administrativos que condicionem ou restrinjam a situação jurídica de 

administrados -; e, do outro, serão os particulares sempre dotados, inevitavelmente, de 

legítima competência para questionar, na própria seara administrativa, os atos que tenham por 

                                                 
156 A previsibilidade do comportamento estatal como característica marcante do modelo de Estado de Direito é 
realçada na doutrina de Geraldo Ataliba: “O Estado não surpreende seus cidadãos: não adota decisões inopinadas 
que os aflijam. A previsibilidade da ação estatal é magno desígnio que ressuma de todo o contexto de preceitos 
orgânicos e funcionais postos no âmago do sistema constitucional” (ATALIBA, Geraldo. República e 
Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 145-146). 
157 Recorde-se aqui, por oportuna, a clássica lição de Carlos Maximiliano: “Deve o Direito ser interpretado 
inteligentemente, não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a 
conclusões inconsistentes ou impossíveis” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 166). 
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fim a privação ou diminuição de sua liberdade ou de seus bens. Assim, tomando-se por base 

uma espécie de união conciliadora que se faça entre tais enunciados, o que se conclui é que 

“não se exige que a Administração instale processo todas as vezes que pretenda agir – mas 

que a ele se submeta, desde que cumpridamente requerido pelo particular”158.  

É claro que haverá situações onde, dada a natureza dos interesses em disputa, será 

exigida, à validade do ato, a instauração de processo anterior. O que na verdade se deve 

entender é que, em atos inevitavelmente instantâneos por sua própria natureza (multa de 

trânsito, apreensão de mercadorias na aduana, etc.), onde não há qualquer viabilidade prática 

para se proceder de modo diferente, sempre existirá, para utilizar uma expressão empregada 

por Bockmann Moreira, “processo em potência”159, significando, em outras palavras, que sua 

instauração estará condicionada a requerimento nesse sentido do particular afetado160.  

Dignos de ressalva, também, se mostram os variados casos que reclamam do 

poder público a aplicação de medidas urgentes. Afinal, não se mostra razoável que se admita, 

com relação a estes, que constitua a exigência do devido processo legal um óbice à pronta 

intervenção do Estado no sentido de fazer cessar o dano causado ou o perigo provocado ao 

interesse público161. Ademais, é evidente que não cabe, em nenhuma hipótese, que tenha o 

                                                 
158 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 294. 
159 Ibid., p. 294. 
160 Esclareça-se, no entanto, que, nesses casos, uma vez instaurado o processo por iniciativa do particular, não 
dependerá sua tramitação de qualquer ato a ser praticado por este último, uma vez que vige, a partir daí, o 
princípio do impulso oficial, pelo qual é atribuída à Administração a responsabilidade por seu regular e contínuo 
andamento, até a prolação de decisão final. “Se a Administração o retarda, ou dele se desinteressa, infringe o 
princípio da oficialidade e seus agentes podem ser responsabilizados pela omissão” (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo brasileiro . 36ª ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo 
e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 722). 
161 Confira-se, a esse respeito, trecho transcrito da obra de Rafael Munhoz de Mello: “O princípio do devido 
processo legal não pode ser interpretado de modo desarrazoado, impedindo em casos de absoluta urgência e 
necessidade a edição, sem prévio processo administrativo, de atos administrativos que atinjam o patrimônio dos 
particulares. Se assim fosse o interesse público restaria prejudicado, pois há medidas que se fazem necessárias de 
imediato. Trata-se de medidas acauteladoras ou preventivas, que têm por escopo impedir ou sustar 
comportamentos danosos ao interesse público. Não seria razoável, por exemplo, exigir da autoridade 
administrativa a instauração de um processo prévio para desconstituir passeata que se realize em 
desconformidade com as regras de ordem pública. Ou, ainda, para vedar o acesso de pessoas a construção que 
apresente risco iminente de desabamento. Em casos dessa natureza a exigência de prévio processo tornaria inútil 
a providência administrativa, que só seria adequada ao interesse público se praticada de imediato” (MUNHOZ 
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princípio em tela desvirtuadas suas finalidades a ponto do mandamento nele contido 

representar, para o Estado, um impedimento à “adoção imediata de providências da mais 

extrema urgência requeridas insubstituivelmente para salvaguardar interesses públicos 

relevantes que, de outra sorte, ficariam comprometidos”162.  

É de se registrar, também, que a própria Lei 9.784/1999, diploma responsável pela 

regulamentação do trâmite do processo administrativo na esfera federal, vem a conferir 

guarida, em seu art. 45, ao entendimento conciliatório aqui esposado, à medida que 

reconhece, expressamente, à Administração Pública, toda vez que enfrente esta situações de 

risco iminente, a possibilidade da adoção, sem antes ter havido manifestação do interessado, 

inclusive, de providências que denomina acauteladoras163.  

Cumpre, no entanto, lembrar, diante do risco que representa essa permissividade 

legal a várias das garantias constitucionais dos administrados, a advertência que fazem Sérgio 

Ferraz e Adilson Abreu Dallari acerca dos cuidados de que deve o poder público se revestir, 

obrigatoriamente, caso necessite se utilizar de tais medidas: 

 
Tais medidas são excepcionais, e sua adoção depende sempre de 
robusta motivação. Além disso, havendo possibilidade material de 
ouvir quem for afetado por elas, isso deve ser obrigatoriamente feito, 
sob pena de nulidade do ato. Somente em último caso, de comprovada 
extrema urgência, de perigo iminente devidamente demonstrado, de 
situação em que não for logicamente possível agir de outra maneira, é 
que se admitirá a adoção de medida cautelar sem audiência da parte 
afetada. Em caso de controvérsia sobre essa questão, o Poder 
Judiciário sempre pode e deve examinar profundamente as 
circunstâncias de fato, para aferir a razoabilidade e a 
proporcionalidade da medida adotada164.  

 

Imperioso se faz chamar a atenção, ainda, para o fato de que não se trata essa 

possibilidade, em última análise, de uma suposta inexigibilidade quanto à observância do 
                                                                                                                                                         
DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções 
administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 243-244). 
162 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 115-116. 
163 Art. 45 da Lei 9.784/1999, in verbis: “Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado”. 
164 FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 154. 
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devido e anterior processo, uma vez que, na verdade, continuará o princípio valendo 

normalmente para essas hipóteses, ocorrendo apenas uma alteração pontual e excepcional 

quanto ao momento da instauração do feito, que é realizada somente após a prática do ato 

reputado urgente. Desta forma, o que ocorre é que, nessas situações, “o processo é 

devidamente instalado, mas alguns atos urgentes são praticados anteriormente ao ingresso do 

particular na relação jurídico-processual”165. 

O cenário em torno do tema, então, pode assim ser resumido: a depender da 

natureza do ato a ser expedido e do interesse que venha este a atingir, situações haverá em que 

a existência de processo estará condicionada à manifestação do particular, que terá o ônus, 

portanto, de requerer sua instauração na defesa de seus direitos, os quais se revelam, quase 

sempre, nestes casos, integralmente disponíveis; já outras hipóteses, por sua vez, exigirão da 

Administração, invariavelmente, o cumprimento inescusável do dever da necessária instalação 

do feito, seguido, claro, da obrigação, comum em toda e qualquer ocasião, de lhe conferir 

regular andamento.  

Em suma, o que irá importar, na verdade, é que o processo administrativo 

efetivamente se mostre, em qualquer caso, como uma possibilidade viável e acessível, 

oferecida pelo ordenamento, à disposição do particular, de modo que sempre seja concedida a 

este último, toda vez que se sentir indevidamente lesionado ou ameaçado, em sua esfera 

jurídica, por ação da Administração Pública, a liberdade de decidir por sua abertura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 296. 
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4.2.3.3 O termo “legal” 
 

 

Cumpre advertir, de antemão, que na verdade não detém o vocábulo “legal”, 

terceiro componente empregado pela expressão constitucional ora em comento, aptidão o 

bastante para constituir-se no único elemento necessário à adequação que deve possuir todo 

processo, pois, como se sabe, não será na mera previsão em lei que se encontrará respaldo 

capaz de provocar, por si só, legítima intervenção estatal nos bens jurídicos protegidos pela 

garantia. Não é por outra razão, então, que se defende, aqui, parecer precipitado qualificar-se 

o processo como devido pelo fato, tão somente, de possuir este arrimo em dispositivo legal.    

Nesse passo, é de se esclarecer que o adjetivo “legal”, na realidade, precisa 

mesmo é ser vislumbrado como um desdobramento natural do princípio da reserva de lei, 

estatuído, em nosso sistema, no art. 5º, II, da Constituição da República166. Afinal, não se 

deve deixar de perceber que, com o emprego de tal termo, ficou visivelmente acrescentada, à 

redação daquela expressão, a obrigatoriedade constitucional de que toda investida estatal que 

tenha por pretensão o atingimento da liberdade ou dos bens dos administrados, a qualquer 

título que se desenvolva, deve possuir previsão, necessariamente, em dispositivo próprio de 

lei formal, o que abrange, deve-se enfatizar, qualquer das espécies compreendidas pelo 

processo legislativo brasileiro (art. 59 da Constituição Federal)167. Salta à evidência, portanto, 

que não bastará, à validade dessa ação, que se instaure processo e que seu desenvolvimento se 

dê na forma adequada, pois haverá, sempre, a exigência adicional e irrefutável de que seja o 

                                                 
166 Vide art. 5º, II, da Constituição Federal.   
167 A esse respeito, não se deve esquecer que, como explica Vladimir da Rocha França, “a palavra ‘lei’ nos 
enunciados constitucionais deve ser compreendida como a regra jurídica decorrente de ato jurídico decorrente de 
competência legislativa: o ato legislativo. O rol de atos legislativos encontra-se fixado no art. 59 da Lei Maior” 
(FRANÇA, Vladimir da Rocha. A Função Administrativa. Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 
12, outubro/novembro/dezembro, 2007. Disponível na internet: <http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>. 
Acesso em 08 de Novembro de 2011).  



  110

mesmo concebido, deflagrado e concluído com estrita observância a prescrições de ordem 

legal.   

Tomando-se por base, então, estas assertivas, o que se extrai, como consequência, 

é que jamais se reputará legítima conduta administrativa lesiva a direito que, mesmo de 

caráter processual, tenha sua previsão exclusivamente em provimento atribuído à própria 

Administração Pública (regulamento, decreto, instrução, portaria, etc.), até mesmo porque, 

como é cediço, não há, no direito brasileiro, qualquer espaço para que competência 

regulamentar institua obrigações de natureza primária aos cidadãos168.  

Portanto, além da necessária adequação do processo prévio, imprescindível se faz, 

à sua plena conformidade com o ordenamento constitucional, que esteja a via escolhida 

devidamente embasada por dispositivo previsto em uma das espécies legislativas 

reconhecidas pela Lei Maior, sob pena de serem declarados nulos todos os seus atos e efeitos.      

Assentadas, então, estas conclusões, necessário se torna, ainda, que se dedique 

aqui, por merecida cautela, a se chamar a atenção para duas breves advertências às quais se 

deve atentar. 

 Em primeiro lugar, dado o inegável caráter de garantia fundamental de que se 

reveste, terá a previsão do devido processo legal, imperativamente, por força, inclusive, da 

dicção do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, irrestrita e imediata aplicação, não 

dependendo, pois, da promulgação de qualquer lei ou ato regulamentar para se fazer presente 

aos mais variados casos concretos sobre os quais tenha potencial incidência. Desta forma, 

indiferente deve se mostrar ao particular a existência ou não de legislação ordinária ou 

provimento administrativo que estabeleça, para determinada situação, “modalidade” 

específica de processo: bastará a formulação de requerimento fundamentado no sentido de sua 

                                                 
168 O que se compatibiliza, perfeitamente, com a idéia central do próprio Estado de Direito, pois, conforme anota 
Celso Antônio Bandeira de Mello, “são visíveis, pois, a natural inadequação e os imensos riscos que adviriam 
para os objetivos essenciais do Estado de Direito (...) de um poder regulamentar que pudesse definir, por força 
própria, direitos ou obrigações de fazer ou não fazer imponíveis aos administrados” (BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 369). 
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abertura, de modo até mesmo implícito, que haverá, para a Administração, a obrigação de 

regularmente instaurá-lo e dar-lhe o devido andamento. Para tanto, esclareça-se que deverá 

esta manejar, mediante interpretação extensiva ou técnica analógica, as leis processuais em 

vigência, não olvidando, claro, os princípios informadores de sua atuação.    

Segundo, como decorrência inevitável do que se disse acima, deve ser reparado o 

cunho meramente exemplificativo que marca todas as previsões legais que tratam das 

diferentes espécies de processos administrativos. Assim, vários diplomas, tais como as Leis nº 

9.784/1999 (Processo Administrativo), nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos da União, autarquias e fundações públicas federais), nº 8.666/1993 (Licitações e 

Contratos Administrativos), nº 8.987/1995 (Concessão e Permissão de Serviços Públicos), nº 

8.429/1992 (Probidade Administrativa), todas com referência direta ao tema, dentre outras, 

necessitam ser compreendidas numa perspectiva inequivocamente ilustrativa, visto que não 

esgotam, tampouco possuem pretensão para tanto, todas as múltiplas possibilidades – e 

exigências - da atuação administrativa mediante o esquema processual.  

 

 
4.3 AS LIBERDADES E OS BENS ABRANGIDOS PELA PROTEÇÃO 

 
 
 
Examinados os termos que compõem, na Constituição brasileira, a expressão 

literal da garantia em estudo, cabe agora estender a análise, neste tópico, aos direitos que tem 

esta por meta preservar. A intenção aqui, claro, não pode ser outra senão buscar descobrir 

qual é, enfim, a exata extensão da proteção conferida pela cláusula.  

Para tanto, é certo que se valerão estas linhas, mais uma vez, da regra 

hermenêutica advinda do princípio da eficiência ou da interpretação efetiva, ao qual se reporta 
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Canotilho169. Afinal, não há como deixar de se reconhecer aos vocábulos “liberdade” e “bens” 

o significado que se revele o mais abrangente possível, haja vista que pensar de maneira 

diversa, vale enfatizar, significaria, quando menos, dar à cláusula uma interpretação 

marcadamente restritiva e, ao que parece, propositalmente limitadora, em notável 

descompasso, portanto, com a amplitude protetiva que ao longo da história ela conquistou e 

aperfeiçoou.   

Portanto, é induvidosa a tese de que a “liberdade” a que faz referência o art. 5º, 

inciso LIV, da Constituição Federal, necessita ser compreendida em sua acepção mais vasta 

possível, de modo a englobar, sob seu abrigo, todos os direitos que dela decorram, seja direta 

ou indiretamente, explícita ou implicitamente. É de se atentar, por oportuno, que, além do 

preceito da liberdade geral, traduzido, como se sabe, na livre possibilidade de tudo ou nada 

fazer salvo em virtude de lei (art. 5º, II, CF/1988), elenca a Carta da República diversos e 

específicos direitos derivados daquele, às vezes para promover-lhe o desdobramento lógico, 

outras apenas para melhor explicitá-lo, devendo todos ser merecedores, indistintamente, 

sublinhe-se, da mesma guarida ofertada pelo princípio.  

Cumpre perceber, então, que restam igualmente agasalhadas, pelo manto protetivo 

do devido processo legal, diversas liberdades dispersamente estatuídas ao longo do texto 

constitucional, das quais constituem exemplos a liberdade de consciência e de crença; a 

liberdade de iniciativa; a liberdade de empresa; a liberdade de trabalho, ofício ou profissão; a 

liberdade política; a liberdade de manifestação do pensamento; a liberdade de reunião 

pacífica; a liberdade de associação; a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística 

e científica; a liberdade de comunicação; e a liberdade de locomoção, ao lado de outras 

tantas170. 

                                                 
169 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2002, p. 1028. 
170 Não é por outra razão que preceitua Bockmann Moreira: “O conceito de liberdade do inciso LIV do art. 5º da 
Constituição é fornecido com fundamento na compreensão ordinária do termo, ampliada pelo próprio Texto 



  113

Observe-se, ainda, que de raciocínio semelhante não escapará, pelas mesmas 

razões de ordem hermenêutica já esposadas, o termo “bens”, que foi igualmente inserido, de 

modo expresso, no texto literal daquela garantia fundamental. Daí porque se dizer que deve 

esse vocábulo ser compreendido não em seu sentido patrimonial, apenas, mas sim, na 

verdade, na integralidade do conteúdo semântico com o qual, inclusive, já se consagrou no 

direito pátrio171.   

Os “bens” a que faz a cláusula referência, portanto, traduzem-se em todos aqueles 

que podem vir a ser vislumbrados a partir da tomada de posição mais ampla possível acerca 

do conteúdo do termo, o que inevitavelmente termina abarcando, necessária e indistintamente, 

todos os componentes da esfera jurídica do particular que sejam passíveis de tutela, tenham 

estes valor patrimonial ou não. Cumpre reparar, aliás, que, caso tivesse sido o desejo da 

Constituição lançar a proteção apenas sobre os bens materiais ou econômicos, poderia a 

mesma ter feito uso da palavra “patrimônio”, ao invés daquela que preferiu utilizar. 

Importa ainda observar, por fim, que, diferentemente das versões inglesa e norte-

americana da garantia, que também abrigam, sob a proteção do due process of law, o direito à 

                                                                                                                                                         
Maior” (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 
4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 302). Em idêntico sentido, tem-se, ainda, o posicionamento de Fábio 
Medina Osório, que, defendendo a amplitude que detém o termo “liberdade” na expressão constitucional em 
comento, chama a atenção para o fato de não fazer ela referência, tão somente, à pena privativa de liberdade a 
que se reporta o Código Penal e a própria Magna Carta, observando, para tanto, que: “Uma restrição a direitos 
políticos não é pena privativa de liberdade, mas priva o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., 
candidatar-se a cargos públicos, ou a cargos eletivos, ou de usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que 
proíbe alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber benefícios fiscais ou creditícios, 
subvenções, por determinado período, atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial” 
(OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 175-176). 
171 Corroborando esse pensamento, tem-se a posição de Odete Medauar: “No inciso LIV do art. 5º da 
Constituição Federal de 1988, o termo bens reveste-se de acepção ampla, no sentido de bens da vida objeto de 
tutela jurídica, abrangendo, por exemplo, situações, títulos e itens do universo jurídico que podem ser afetados 
por medidas da Administração Pública” (MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª 
Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 86). Bockmann Moreira, por sua vez, chega a afirmar que 
estariam compreendidos, em sua dicção, tanto os bens materiais como os imateriais, assim como os presentes e 
os futuros - destes últimos excluídos aqueles que forem incertos (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo 
Administrativo . Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 303). 
Perceba-se, então, que, de acordo com o raciocínio exposto pelo autor, até mesmo aqueles desprovidos de valor 
patrimonial imediato, tais como a honra, a moral, etc., e outros que, sequer estando incorporados ainda à esfera 
jurídica do titular, apresentam-se como certos ao futuro, seriam contemplados pela proteção da garantia e 
resguardados, pois, das investidas estatais desacauteladas. 
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vida, optou a Magna Carta brasileira, indisfarçadamente, por não inseri-lo na descrição do 

alcance que decidiu conferir ao princípio. As razões para o constituinte assim haver 

procedido, entretanto, não se mostram difíceis de deduzir-se. 

Afinal, abominando a Constituição brasileira qualquer forma de investida contra a 

vida, salvo nas hipóteses excepcionais de guerra declarada (art. 5º, XLVII c/c o art. 84, XIX), 

não soaria lógico e congruente que viesse ela própria a prever, textualmente, a possibilidade 

de supressão da vida nos casos em que fosse respeitado o devido processo legal. Na verdade, 

portanto, verifica-se que apenas se poupou o texto constitucional, de modo coerente, 

inclusive, de consignar preceitos que eventualmente pudessem ser apontados como 

contraditórios.   

De toda sorte, porém, cumpre advertir que, nos casos de crimes praticados durante 

a vigência de guerra declarada, e que prevejam a pena de morte na legislação específica que 

os tipifica, deverá necessária e invariavelmente haver, sem exceção, por motivos que se 

revelam óbvios e que ecoam da própria sistemática acusatória adotada, o desenvolvimento de 

um processo adequado e anterior à aplicação da sanção capital, onde esteja plenamente 

assegurado, ao denunciado, o exercício, dentre outras garantias, da ampla defesa e do 

contraditório.   

  

 
4.4 A REPERCUSSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS DIFERENTES ESPÉCIES 
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 

Foi apontada, no capítulo anterior, em tópico próprio, a existência segura de três 

espécies distintas de processos administrativos. Naquela ocasião, mencionou-se, ainda, que o 

critério de que se utiliza para que desta forma se dividam reside na dimensão ou geração do 

respectivo direito fundamental que visa cada um a resguardar ou realizar. Advertiu-se, 
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também, na mesma oportunidade, ter sido esta a classificação adotada não porque se acredita 

que corresponda ela à mais correta, mas sim, por haver sua proposta se revelado como a mais 

útil aos objetivos que neste trabalho se perseguem.   

Recordadas, então, todas estas premissas, resta agora avançar, neste espaço, às 

diferentes repercussões que são observadas, por força do devido processo legal, à tramitação 

processual de cada uma dessas espécies. Enfim, não se deve deixar de admitir que, à medida 

que se mostra distinta, de acordo com o grupo processual, a natureza do direito material a ser 

resguardado ou exercitado, diversas serão, seguramente, as exigências cuja satisfação terá o 

condão de qualificar o processo como adequado - e, portanto, devido - à edição do ato. 

Atente-se, desde já, que não se trata de pretender defender, aqui, uma eventual mitigação 

sofrida pelo princípio em face dessa classificação, mas sim, que haverá um grau de exigência 

maior, a depender da espécie processual, para que se vislumbre sua plena realização.  

Assim, ao tempo que serve para avaliar o caráter dispositivo ou não de muitas das 

regras incidentes sobre a tramitação processual, é o direito material posto em evidência pelo 

processo administrativo, na verdade, perceba-se, que irá desempenhar, em última análise, o 

papel decisivo na definição da trajetória mínima que, em respeito ao devido processo legal, 

deverá ser obrigatoriamente seguida até a prolação do ato final pela autoridade competente172. 

Essa conclusão inevitavelmente deságua, conforme observa Bockmann Moreira, na 

construção de uma gradação axiológica entre os vários “tipos” de processo, razão pela qual o 

direito à liberdade pessoal exigiria um processo mais intenso, no sentido de mais rigoroso e 

                                                 
172 Acenando para algo semelhante que ocorreria com o princípio do contraditório, cujas exigências se definiriam 
a partir da natureza do processo - e do direito nele controvertido – sobre o qual aquele incidisse, preceitua Ada 
Pellegrini Grinover que: “Partindo do processo civil, plenamente dispositivo, em que talvez se possa dizer que o 
contraditório, em seu segundo momento, se satisfaz com a mera possibilidade de reação; passando pelo processo 
civil indisponível, onde a falta de participação há de ser suprida de alguma maneira, e onde se lança mão de 
institutos como a intervenção necessária do Ministério Público e do curador do réu revel citado por editais, ou 
por hora certa; tramitando pelo processo trabalhista, onde a inferioridade econômica do trabalhador, numa 
estrutura capitalista, cria novos hábitos assistenciais no juiz, chega-se finalmente ao processo penal, com seu 
máximo publicista e seu mínimo de disponibilidade: aqui, não se podendo aceitar a aquiescência da limitação da 
liberdade, é igualmente impossível aplicar a pena, pela omissão da defesa” (GRINOVER, Ada Pellegrini. O 
Processo Constitucional em Marcha. São Paulo: Max Limonad, 1985, p. 19). 
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zeloso de suas consequências, do que um processo em que se discutam direitos absolutamente 

disponíveis ou até mesmo supérfluos173.  

Dentro dessa perspectiva, é inequívoco que constitui o processo administrativo 

sancionador, em face das demais ações processualizadas desenvolvidas na seara da 

Administração Pública, a espécie onde o devido processo legal deve se revelar mais rigoroso. 

Afinal, da forma como ocorre com o processo jurisdicional penal, decorrem suas bases da 

atividade punitiva que compete ao Estado exercer, na qual, como se sabe, a supremacia e a 

indisponibilidade do interesse público em jogo, aliadas à investida lesiva que se intenta 

promover junto a relevantes parcelas da esfera jurídica do particular, impõem ao poder 

público a mais severa e inflexível obediência aos termos e ritos processuais.  

Ademais, não se deve olvidar que carregam os processos administrativos onde se 

discutam direitos disponíveis, nas hipóteses que digam respeito a pretensões que favoreçam 

aos administrados, certa identidade com o direito processual civil, precipuamente no que diz 

respeito à liberdade que ambos conferem às partes interessadas para dispor de determinado rol 

de direitos que titularizam. Desta forma, ao se tomar por base aquelas que são exigidas ao 

exercício da atividade sancionadora, é de se perceber que acentuadamente atenuadas se 

revelam, nessas atuações da Administração Pública, as obrigações processuais indispensáveis 

à sua conformação ao devido processo.  

Assentados, então, os aspectos que se têm por mais relevantes dentro da temática 

relativa ao devido processo legal, e que seguramente contribuirão para a obtenção das 

respostas a que ao final desta monografia se almeja chegar, compete, no capítulo seguinte, 

abrir-se espaço para o estudo da sanção administrativa, tema que figure no cerne da temática 

aqui desenvolvida.    

 
 
                                                 
173 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 226. 



  117

5 A SANÇÃO NO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO  
 

 
 
 
Já foi dado o merecido destaque, aqui, à considerável gama de competências 

transferidas às agências reguladoras com o fim de se viabilizar o exercício, por aqueles 

organismos, da atividade regulatória que lhes atribui a lei. Naquela oportunidade, enfatizou-se 

bastante, e cabe agora rememorar, a natureza de deveres-poderes que todas aquelas 

atribuições ostentam, evidenciada, sobretudo, por sua condição instrumental.  

Retomadas, então, deste ponto, estas idéias, avançar-se-á doravante, neste capítulo 

que ora é aberto, para o estudo específico daquela competência que, dentre as várias previstas 

na regulação, deve seguramente destas linhas receber, considerados os objetivos do presente 

trabalho, uma atenção especial. Trata-se, como é de se deduzir, do dever-poder sancionador 

àqueles entes atribuído, cujo exercício, por expressa ordem constitucional, necessariamente 

demanda, dada a sua natureza e finalidade, a deflagração de toda uma rigorosa marcha 

processual, que é assentada, tal como já se alertou no capítulo anterior, nas balizas 

demarcadas pelo princípio do devido processo legal, tomado, inclusive, em sua acepção mais 

rígida.   

Faz-se oportuno, então, que se frise, neste momento, que a conhecida atividade de 

impor sanções, à medida que já possui perfil claramente definido no âmbito do Direito 

Administrativo, não vem a revelar qualquer peculiaridade inerente às agências e nem 

tampouco a representar uma novidade até então ignorada por esse ramo específico do Direito. 

O motivo de ser reservado um cuidado especial ao seu estudo, toda que vez for conferida a 

entidades incumbidas da moderna regulação, reside unicamente, na verdade, no fato de estar 

ela confiada a organismos estatais apartados e autônomos da estrutura burocrática comum do 

poder político.  
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Portanto, sendo uma só a essência de toda e qualquer atividade punitiva que se 

desenvolva em nível administrativo, resta evidente que sobre ela deve incidir, também quando 

desempenhada no exercício regular de competência regulatória, o mesmo regime jurídico 

aplicável à generalidade das situações em que é verificada, razão pela qual se dedicará este 

capítulo, abaixo, a abordar os aspectos gerais mais importantes atinentes à sanção 

administrativa, notadamente os elementos nucleares que a caracterizam e os mais importantes 

princípios materiais que informam a disciplina de sua aplicação.      

 

 
5.1 SANÇÃO ADMINISTRATIVA: CARACTERIZAÇÃO 
 
 
 
 

Neste tópico, serão abordados, inicialmente, os elementos fundamentais que 

concorrem, no direito brasileiro, para a estruturação da sanção administrativa. Após, 

enfrentar-se-á o tema relativo à natureza da competência para aplicá-la. Por fim, no intento de 

ser demonstrada sua identidade própria, elencar-se-ão as diferenças que a separam de outras 

medidas, com quem guarda aparente ou ligeira semelhança.   

 
 
 
5.1.1 Os elementos definidores da espécie 
 
 
 
 

A sanção jurídica, de uma forma geral, deve ser entendida como a consequência 

jurídica negativa atribuída a todo aquele que cometer um comportamento definido por lei 

como ilícito. É claro, portanto, que, sendo a sanção administrativa uma sanção jurídica, a ela 

deve ser seguramente aplicada essa definição.  
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Ocorre, entretanto, que existem peculiaridades que têm o condão de separar a 

sanção administrativa das demais sanções jurídicas, identificando-a como espécie própria. O 

desafio que se abre a estas linhas, pois, é identificar quais os elementos que a caracterizam, 

para que assim não se corra o risco de se incorrer no erro de confundi-las com outras sanções 

ou até mesmo com medidas distintas. 

Ora, se o que qualifica uma sanção como administrativa é o fato de ser esta 

disciplinada pelo Direito Administrativo, e sendo este, conforme visto, o conjunto de 

princípios e normas que regulam as relações entre a Administração Pública e os 

administrados, decorrentes do exercício da função administrativa174, seguramente pode se 

afirmar que só constitui sanção administrativa aquela que é aplicada no desempenho desta 

última. Assim, para impô-la, é certo que necessita a autoridade competente encontrar-se 

investida no regular exercício de função administrativa.  

Portanto, verifica-se que somente à autoridade administrativa cabe aplicar sanções 

de idêntica natureza. Eis aí, então, um traço fundamental na identificação da sanção 

administrativa.  

Não há que se falar, assim, na possibilidade de juízes, no exercício de função 

jurisdicional, poderem aplicar sanções administrativas175. Esclareça-se, contudo, que a estes 

será lícito aplicá-las, mas apenas quando estiverem no exercício de função administrativa. 

Afinal, admitir-se que o Poder Judiciário possa, no exercício de função jurisdicional, aplicar 

sanção administrativa, significa reconhecer-se a existência de sanções administrativas que não 

integrariam o Direito Administrativo, a menos, claro, que se adote outro conceito para este 

que não o de ramo jurídico que disciplina o exercício da função administrativa. 
                                                 
174 Vide item 2.1, acima. 
175 Refuta-se, assim, o pensamento externado por Fábio Medina Osório, que admite tal possibilidade (OSÓRIO, 
Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 75-95), e 
perfilha-se o entendimento defendido por Heraldo Garcia Vitta (VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito 
Administrativo . São Paulo: Malheiros, 2003, p. 66), Rafael Munhoz de Mello (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. 
Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 62-68) e Daniel Ferreira (FERREIRA, Daniel. 
Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 32). 
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Assentado, pois, o elemento subjetivo indispensável à configuração da sanção 

administrativa frente a outras espécies de sanções, cumpre identificar, agora, aqueles que, 

presentes em todas as sanções, servem para separá-la de outras medidas, igualmente aflitivas, 

tomadas pela Administração Pública.   

Nesse passo, é de se atentar para a existência de dois elementos que se mostram 

indispensáveis à configuração da totalidade das sanções, a saber: o elemento objetivo, que diz 

respeito ao efeito aflitivo por ela provocado; e o elemento teleológico, que se traduz na 

finalidade repressora que invariavelmente carrega.  

O elemento objetivo se expressa no efeito aflitivo produzido pela medida, de 

modo que sempre representará a sanção, necessariamente, um mal ou sofrimento imposto ao 

transgressor da norma jurídica. É por isso que se diz que deverá seu conteúdo implicar, 

obrigatoriamente, uma privação de direitos, imposição de deveres ou restrição de liberdades, 

aplicáveis, em qualquer caso, como decorrência da prática de um ilícito administrativo.  

Cumpre observar, ainda, que esse efeito aflitivo deve ser interpretado dentro de 

uma perspectiva exclusivamente objetiva, visto que é dispensável a aferição, no caso 

concreto, do grau do sofrimento efetivamente sentido pelo infrator. Desta forma, a dor ou o 

castigo que decorrem do ato punitivo devem ser considerados presumidos, não cabendo, pois, 

qualquer avaliação subjetiva quanto ao real sofrimento provocado no plano factual.    

Por fim, o elemento teleológico da sanção administrativa, que se pode apontar até 

mesmo como o ponto central da diferenciação que se estabelece entre as sanções e outras 

espécies de medidas aflitivas ou gravosas, manifesta-se na sua finalidade claramente punitiva. 

Desta forma, importa perceber que só serão caracterizados como sanções os atos que de fato 

contiverem esse propósito, o que não abrange, claro, aqueles que representem meras medidas 

de caráter preventivo ou coações de natureza instrumental176. 

                                                 
176 É de se registrar, por oportuno, que resta abrangido, pela finalidade punitiva, o viés nitidamente disciplinar 
contido em algumas espécies de sanções administrativas, notadamente naquelas que emergem a partir de 
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Explicitados, assim, os elementos que concorrem para a conformação da sanção 

administrativa, emerge, então, a necessidade de se definir se a competência para sua aplicação 

é de natureza vinculada ou discricionária, assunto que se reserva ao item seguinte.  

      

 
5.1.2 Natureza da competência 
 
 
 
 

Uma questão prévia se impõe, na verdade, antes de se buscar definir a natureza da 

competência para a expedição de ato administrativo sancionador. Trata-se de se verificar se 

tem a Administração o direito subjetivo à imposição de sanções ou se tem ela o dever de 

aplicá-las, pois, conforme se perceberá, uma vez respondida essa indagação, dificuldades 

maiores não haverá na identificação da natureza que ora se pretende desvendar. 

Nesse passo, cumpre observar que a noção de direito subjetivo é absolutamente 

estranha ao Direito Administrativo. Não se deve olvidar, afinal, que atrelada à idéia de direito 

subjetivo está a da liberdade que se tem para exercê-lo, do que se infere que todo aquele que o 

titulariza é livre para decidir pelo seu exercício ou não, conforme sua própria vontade177.  

Como se sabe, não se admite, no Direito Administrativo, que se confira, à 

Administração Pública, tamanha liberdade. Enfim, os “poderes” a ela atribuídos, à medida 

que outorgados exclusivamente ao atendimento do interesse público, não se encontram jamais 

                                                                                                                                                         
relações de especial sujeição, estatutárias ou não, nas quais o agente infrator mantém com o Estado um vínculo 
consideravelmente peculiar e bem mais concentrado em sua intensidade. Não há que se falar, assim, em uma 
finalidade disciplinar distinta da punitiva, pois esta, em última análise, compreende aquela, o que não vem a 
implicar, claro, que toda sanção administrativa tenha conteúdo disciplinar, mas sim, que medidas com objetivos 
corretivos – disciplinares, pois - sempre ostentam, também, uma face repressiva. A essa respeito, confira-se a 
lição extraída da obra de Fábio Medina Osório: “As sanções disciplinares se integram nas administrativas; são, 
por certo, sanções administrativas cujos objetivos e características possuem algumas especificidades, mas nem 
de longe esgotam o conceito de sanção administrativa” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo 
Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 93). Em outra oportunidade, mais adiante, 
assevera ainda o mesmo autor: “a finalidade repressora, ou punitiva, já inclui a disciplinar” (Ibid., p. 95). 
177 Enfim, vem do Direito Civil a lição segundo a qual “só se nos depara um direito subjectivo quando o 
exercício do poder jurídico respectivo está dependente da vontade do seu titular” (PINTO, Carlos Alberto da 
Mota. Teoria Geral do direito civil. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 169). 
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sujeitos à vontade de seus agentes. Daí o porquê de sentenciar Ruy Cirne Lima: “o fim, e não 

a vontade, domina todas as formas de administração”178. 

Desta forma, é induvidoso que sempre terá a Administração Pública o dever 

inescusável de exercer seus poderes toda vez que necessário for à satisfação do interesse 

público, traduzindo-se este na finalidade eleita pelo legislador. Trata-se, portanto, de dever-

poder ou função, jamais de direito subjetivo, de modo que não se concebe que haja qualquer 

espaço para a disponibilidade desse interesse por parte da Administração Pública.  

Assentada, pois, essa premissa, cumpre então perceber que não se prestam as 

sanções administrativas a proteger interesses da própria Administração Pública. Afinal, salta à 

evidência que se destinam, na verdade, ao atendimento do interesse público, que de forma 

alguma deve ser confundido com os interesses do próprio aparato administrativo179.  

Assim, se é outorgada, por lei, à Administração Pública, competência de natureza 

sancionadora, é porque seguramente entende o legislador que aquele comportamento ilícito 

que descreve fere indiscutivelmente o interesse público, razão pela qual entende que deve seu 

autor receber a devida reprimenda estatal. Aos agentes administrativos, então, no exercício da 

função que desempenham, caberá tão somente o pronto cumprimento a esse dever-poder que 

lhes é atribuído, dado não lhes ser lícito decidir acerca da oportunidade ou conveniência da 

medida. 

Logo, não há que se falar jamais em liberdade na imposição de sanções 

administrativas: ocorrendo o ilícito previsto em lei, deve a autoridade competente, 

necessariamente, impor a sanção, cumprindo, assim, o dever-poder que lhe é outorgado pelo 

                                                 
178 CIRNE LIMA, Ruy. Principios de direito administrativo. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 39. 
179 Cf. ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo . 3ª ed. vol. I. Milão: Dott. A. Giùffrè, 1974, p. 232-
233. 



  123

legislador. Por estas razões, então, é que se conclui ser vinculada a natureza da competência 

para a expedição de ato sancionador180.  

Esclareça-se, contudo, que o que pode ocorrer é a própria lei vim a atribuir, à 

autoridade administrativa, a escolha da sanção mais adequada ao caso concreto. Nestes casos, 

é evidente que haverá discricionariedade na definição da sanção a ser aplicada.  Entretanto, 

não se deve olvidar que, mesmo nestas situações, ainda persistirá vinculação para se sancionar 

o comportamento ilícito181.  

 

 
5.1.3 Sanção administrativa e medida de polícia 
 
 
 
 

É de se reconhecer, antes de tudo, o visível parentesco que guardam as sanções 

administrativas com as chamadas medidas de polícia. Enfim, não há como passar 

despercebida a estreita proximidade que existe entre ambas.  

Por outro lado, no entanto, parece óbvio que não se podem unir as duas ao ponto 

de serem eliminados o conceito e a autonomia que detém o ato sancionador, que é regido, 

conforme já se enfatizou, por princípios e regras próprios. A tarefa de saber separá-las, pois, 

afigura-se imperiosa, até mesmo porque a conclusão a que se chegue através dela é que irá 

definir o regime jurídico a incidir sobre a espécie.  

Impossível se mostra, porém, não admitir, ao mesmo tempo, que a competência 

sancionadora tenha se originado do poder de polícia182, pois o que demonstra a história é que, 

lá na sua longínqua origem, ligavam-se as sanções administrativas, de fato, aos atos de 
                                                 
180 Com o que concorda Daniel Ferreira: “Visto ser a sanção administrativa uma das manifestações concretas do 
exercício da função administrativa, enquanto dever-poder, importante notar, desde logo, que a aplicação de uma 
sanção por um agente público não consiste em uma mera faculdade, mas sim em inolvidável vinculação” 
(FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 40).   
181 Cumpre reparar que semelhante caso ocorre quando, não definindo de modo preciso a intensidade da sanção 
que deve ser aplicada, estabelece a lei apenas os limites mínimo e máximo, deixando que a autoridade 
competente para aplicá-la, após avaliar as peculiaridades do caso concreto, determine seu exato quantum. 
182 Sobre o conceito de poder de polícia, vide art. 78 da Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). 
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polícia183, de modo que não havia uma fronteira bem delineada que fosse capaz de separar, 

com precisão, essas distintas medidas.  

Ocorre, contudo, que, com o advento do Estado de Direito, e com a evolução a 

partir daí verificada nos institutos de Direito Administrativo, vieram as sanções finalmente a 

obter, daqueles atos, o devido apartamento, tendo conquistado, desde então, a merecida 

autonomia própria e adquirido, simultaneamente, contornos jurídicos mais aproximados do 

Direito Penal. Hoje, a autonomia que detêm as sanções administrativas é tanta, que já 

constitui sua aplicação objeto de estudo de um subsistema próprio, ao qual costumeiramente 

se confere o título de Direito Administrativo sancionador.  

Portanto, não há que se cogitar jamais, na atualidade, de um dever-poder 

sancionador abarcado pelas competências inerentes às atribuições gerais de polícia. Afinal, a 

própria disparidade que se verifica entre os regimes jurídicos aplicáveis, conforme se trate de 

sanção ou de medida de polícia, tem o condão de impedir conclusão diversa184. 

Vê-se, assim, que não cabe, em hipótese alguma, buscar a integração, junto a uma 

alegada vasta concepção que eventualmente se atribua à medida de polícia, da noção hodierna 

que se confere à sanção administrativa. O que se impõe, muito pelo contrário, é que se adote, 

na tentativa de estabelecer-se uma distinção segura entre essas espécies, um critério que seja 

verdadeiramente apto a afastar, com segurança, qualquer dúvida acerca da natureza de 

determinado ato aflitivo. 

Nesse propósito, um critério que tem se mostrado adequado diz respeito à 

funcionalidade a que se presta a medida. Assim, segundo se preconiza, sempre que contenha a 

                                                 
183 Neste sentido, tem-se a lição de Alejandro Nieto: “Desde siempre, todas las órdenes y prohibiciones 
establecidas en las normas van acompañadas por lo común de la amenaza de una sanción que con frecuencia es 
expresa” (NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. 2ª ed. Madrid: Tecnos, 1994, p. 50). 
184 Confira-se, a esse respeito, a lição extraída da doutrina de Fábio Medina Osório: “Sem embargo, não 
prospera, em sua globalidade, a teoria de que o poder sancionador estaria integrado no poder de polícia, diante 
das peculiaridades do direito administrativo sancionador, suas garantias, sua generalidade, tipicidade, legalidade, 
incompatibilidade com a flexível e extremamente elástica natureza que deveria ostentar para ser considerado 
integrante do poder de polícia” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). 
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mesma uma finalidade acautelatória, traduzida na intenção única que guarda de serem 

preservados direitos ou provas, é certo que expressará seu conteúdo um típico ato de polícia; e 

toda vez que corresponda ela a uma resposta estatal à prática de uma conduta ilícita 

específica, dotada de maior estabilidade e com objetivo nitidamente punitivo, é induvidoso 

que se estará diante de uma sanção.    

Desta forma, resta evidente que aponta o caminho da distinção no sentido de se 

buscar descobrir o caráter de que se reveste a providência administrativa. As medidas de 

polícia, dada a sua própria serventia, ostentarão sempre um cunho preventivo ou instrumental, 

uma vez que se voltam, de uma maneira geral, à realização do bem comum e à consecução da 

boa ordem no uso dos bens e dos serviços públicos, não se constituindo, assim, propriamente 

em uma punição. Os atos sancionadores, por sua vez, à medida que carregam um conteúdo 

finalístico intimidatório, encerram consigo uma índole caracterizadamente repressiva, da qual 

emerge seu reconhecido viés penalizador.  

  

 
5.1.4 Sanção administrativa e sanção penal 
 
 
 
 

De igual modo, não há que se confundirem as sanções administrativas com as 

sanções penais, em que pese a natureza incontestavelmente retributiva de ambas. É que a 

diversidade de seus respectivos regimes jurídicos, também aqui, impõe a separação dessas 

medidas.   

Assim, da mesma forma que se defendeu, acima, ser o regime jurídico 

administrativo a que se subordine determinado provimento punitivo o verdadeiro responsável 

por sua qualificação como sanção administrativa, será a disciplina própria do Direito Penal, 

com todas as peculiaridades inerentes a esse específico ramo da ciência jurídica, que 
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classificará como sanção penal a providência estatal que se atribua como resposta à prática de 

certo ato ilícito. A esse respeito, não custa lembrar, por oportuna, a lição de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, para quem, “em Direito, uma coisa é o que é por força da qualificação que 

o próprio Direito lhe atribuiu, ou seja, pelo regime que lhe outorga e não por alguma causa 

intrínseca, substancialmente residente na essência do objeto”185.  

Nesse bojo, importa observar, ainda, que, à medida que se constitui no verdadeiro 

responsável por definir a natureza da sanção, é exatamente o regime jurídico ao qual esta se 

sujeita que serve, também, para especificar o tipo de ilícito – se penal ou administrativo - a 

que ela se reporta. Assim, toda vez que diante se estiver de sanção administrativa, é porque 

administrativo também será reputado o ilícito que der causa à sua aplicação; e sempre que se 

tratar de sanção penal, é certo que por delituosa será tida a conduta que lhe der ensejo186.  

Ao tempo que reside, portanto, no regime jurídico incidente as diferenças que 

apartam as sanções administrativas das penais, e competindo ao legislador, como se sabe, a 

atribuição de estabelecê-lo no momento em que tipifica determinada conduta como ilícita, é 

inequívoco que caberá somente a este a decisão acerca de quais comportamentos merecerão 

resposta em nível administrativo e quais aqueles que serão punidos mediante a imposição de 

sanção penal, sendo-lhe permitido, inclusive, optar pelo duplo sancionamento – tanto o 

administrativo quanto o penal187.  

                                                 
185 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 34-35. 
186 Neste sentido, tem-se a lição de Daniel Ferreira: “O fator de discriminação entre os ilícitos penal e 
administrativo está no específico regime jurídico a que se subordina a sanção correspondente” (FERREIRA, 
Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 60-61).  
187 “O princípio do non bis in idem não impede a cumulação de sanção administrativa com sanção penal. Uma 
mesma conduta pode ser tipificada pelo legislador como infração administrativa e como crime” (MUNHOZ DE 
MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções 
administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 213). Neste mesmo 
sentido, caminha a posição de Daniel Ferreira: “Para nós não há qualquer proibição, constitucional ou legal, de 
se impor, cumulativamente, consequências restritivas de direito a um administrado através de uma pena 
(criminal) e uma sanção administrativa, bastando para tanto que seu comportamento tenha configurado uma 
conduta reprovável para essas duas ordens normativas” (FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 133). Em sentido contrário, tem-se a opinião de Hugo de Brito Machado: “A 
cumulação de penalidades implica, em regra, desproporção entre o ilícito e a sanção. Por isto, mesmo sabendo 
que a legislação e a jurisprudência brasileiras admitem pacificamente a cumulação de penalidades administrativa 
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De nada adianta, pois, insistir em critérios pautados na diversidade dos interesses 

tutelados – ditos qualitativos – ou na gravidade da conduta sancionável – ditos quantitativos - 

na tentativa de se demarcar a diferença entre ilícitos penais e ilícitos administrativos. Afinal, 

ambos fraquejam à medida que lhes falta força constitucional capaz de vincular o legislador, 

que, alheio a qualquer critério metajurídico que se elabore, goza, em todo caso, de ampla 

liberdade no momento de qualificar as condutas que reprova como ilícitos penais ou ilícitos 

administrativos.    

Deste modo, não fica difícil perceber, em última análise, que a definição entre um 

ou outro tipo de ilícito constitui, unicamente, uma questão de política legislativa. Tanto é 

assim, que nada impede que amanhã, por ato do legislador, se penalizem infrações hoje tidas 

por administrativas, ou que, em sentido inverso, se promova a administrativização de 

condutas elencadas como delituosas188.   

Conforme se pode perceber, a verdade é que guardam essas sanções entre si 

inegável identidade ontológica, e as diferenças que servem à sua classificação nas espécies 

administrativa e penal são consequência, tão somente, dos distintos regimes jurídicos a que se 

sujeitam, não importando, desta forma, em qualquer diversidade de fundo, de substância.    

 
 
 
5.2 A NORMA SANCIONADORA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E SUA 
APLICAÇÃO: OS PRINCIPAIS PRINCÍPIOS INFORMADORES 
 

 

Objeto de um regime jurídico próprio, com bases assentadas inclusive na 

Constituição, nada mais natural que se submetam as normas sancionadoras de Direito 

                                                                                                                                                         
e criminal, entendemos que essa cumulação não é válida, porque afronta os princípios constitucionais da 
razoabilidade e da proporcionalidade” (MACHADO, Hugo de Brito. Teoria das sanções tributárias. In: Sanções 
administrativas tributárias . São Paulo: Dialética, 2004, p. 167). Conforme o próprio autor admite, trata-se de 
um entendimento minoritário no direito brasileiro. 
188 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 111.  
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Administrativo a determinados princípios materiais que informam sua aplicação. A proposta, 

portanto, deste tópico é exatamente abordar quatro desses princípios, sempre com foco na 

garantia que cada um representa para o administrado.    

Sem perder de vista, pois, esse propósito, é que aqui se listarão os principais 

princípios que, considerado o direito positivo brasileiro, devem invariavelmente orientar a 

imposição, na seara administrativa, de toda sorte de sanção. Conforme abaixo se perceberá, 

possuirão estes princípios, em que pese a reconhecida parecença que guardam seus conteúdos 

com relação aos daqueles já bastante conhecidos no âmbito do Direito Penal, contornos 

verdadeiramente próprios, distinções relevantes, tratamentos desiguais e regimes jurídicos não 

coincidentes, muito embora, ressalve-se, não possam essas dissonâncias ultrapassar certos 

limites, traduzidos na unidade nuclear do Direito Punitivo inscrita no texto constitucional.  

Advirta-se, ainda, que o rol que abaixo se segue será exposto sem a menor 

intenção de se buscar o exaurimento do tema, tendo em vista que consiste o mesmo, apenas, 

em uma mera enumeração didática dos princípios mais relevantes que, no Direito 

Administrativo, vêm a presidir, num plano superior de normatividade, a disciplina da 

aplicação de toda medida sancionadora. Portanto, a par dos que serão elencados a seguir, não 

se deve olvidar que vários outros, tanto de ordem material quanto de cunho processual, 

igualmente concorrem para o enriquecimento do regime jurídico ao qual obrigatoriamente se 

sujeita todo ato que se traduza na imposição de uma sanção administrativa.  

 
 
 
5.2.1 Princípio da legalidade 
 
 
 
 

É certo que possui o princípio da legalidade, como corolário lógico da opção 

constitucional por um Estado de Direito, o condão de orientar e condicionar toda e qualquer 
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atividade desenvolvida pelo poder público. É induvidoso, também, o relevante papel histórico 

que desempenhou o princípio na formação e consolidação de todo o Direito Administrativo, 

no que se inclui, claro, a função administrativa sancionadora.  

Desta forma, nada mais natural que a competência punitiva estatal, também na 

seara administrativa, venha a encontrar, na legalidade, sérias restrições constitucionais ao seu 

exercício. Aliás, a força que detém o princípio é tanta, que ambas as dimensões – formal e 

material – do Direito Administrativo Sancionador defrontam-se com balizas provocadas por 

sua interferência. Afinal, conecta-se profundamente o mesmo, por um lado, ao Estado de 

Direito; e, por outro, ao devido processo legal, que orienta toda a atividade punitiva executada 

pelo poder público.  

Ademais, muitos são os endereços constitucionais que se apontam para se 

fundamentar a exigência da observância à legalidade no exercício da função sancionadora. 

Basta observar que se reporta a Lei Maior, em um primeiro momento, a uma genérica garantia 

de legalidade conferida ao cidadão189 e, mais à frente, quando trata da Administração Pública 

em sentido amplo, novamente lhe faz alusão ao estabelecer limites expressos aos Poderes 

Públicos190. A referência direta ao devido processo legal, inclusive, pode ser indicada como 

mais um dos fundamentos constitucionais do princípio. 

No Direito Administrativo Sancionador, especificamente, vem o princípio a impor 

a legalidade dos tipos sancionadores, o que significa, em outras palavras, que somente por lei 

formal é que deverão ser tipificadas determinadas condutas como ilícitas, a mesma regra 

valendo, também, para as suas respectivas sanções. Verifica-se, pois, que escapa à 

competência normativa da Administração, por vedação constitucional, a descrição tanto dos 

comportamentos puníveis quanto das penas aos mesmos aplicáveis.  

                                                 
189 Vide art. 5º, II, da Constituição Federal  
190 Vide art. 37, caput, da Constituição Federal 
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Portanto, no caso de não taxar a lei como ilícita determinada conduta, é 

inequívoco que não haverá o menor espaço à Administração Pública para fazê-lo. Daí o 

porquê de sentenciar Carlos Ari Sundfeld: “à legalidade repugnaria a norma administrativa 

definir como ilícito (proibido, portanto) comportamento permitido pelo silêncio da lei”191.  

Vê-se, então, que o princípio da legalidade, no campo punitivo, “retrata a remessa 

da punição à soberania popular”, como observa Marçal Justen Filho192. Logo, a mensagem na 

qual se pode traduzir o princípio, toda vez que estudado nesse plano, segundo se depreende 

das palavras do autor, é que compete somente ao povo, titular da soberania, por intermédio de 

seus representantes, proceder à qualificação de certos atos como ilícitos e optar pelas sanções 

que entender adequadas.   

Um ponto sempre debatido, em meio a essa temática, diz respeito à possibilidade 

ou não de Medida Provisória consignar infrações administrativas e cominar sua respectiva 

sanção. Com a devida vênia ao pensamento de Fábio Medina Osório, que expressamente 

admite tal hipótese em alguns casos193, perfilha o presente trabalho, com fulcro nas opiniões 

de Heraldo Garcia Vitta194, Edilson Pereira Nobre Júnior195e Rafael Munhoz de Mello196, o 

entendimento que a refuta completamente.    

                                                 
191 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador . 1ª ed., 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
80. 
192 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2010, p. 882. 
193 “Em Direito Penal, descabe cogitar de medidas provisórias na tipificação de infrações e sanções. Decorre esta 
vedação de expressa previsão constitucional, diante da reserva de lei. Porém, em matéria de Direito 
Administrativo Sancionador, não há, necessariamente, essa mesma restrição, com idêntico alcance. (...) Pode-se 
aceitar tal instrumento em campos e punições menos impactantes nos direitos fundamentais” (OSÓRIO, Fábio 
Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 207).   
194 “A mudança introduzida no art. 62, da Constituição, pela Emenda Constitucional 32, que vedou a edição de 
medidas provisórias sobre matéria de direito penal, não é razão bastante para possibilitar o uso delas nas sanções 
administrativas, pois, conforme visto antes, os ilícitos penal e administrativo são, ontologicamente, iguais; e, 
além disso, não se pode interpretar um dispositivo de maneira isolada, devendo ser analisado em conjunto com 
outras regras e princípios norteadores do sistema normativo, entre os quais o da dignidade da pessoa humana e o 
do regime democrático de Direito (arts 1º e 2º, da CF), sem falarmos do princípio da segurança jurídica, tantas 
vezes mencionado” (VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 86-87).  
195 “Apesar de configurar expressão da competência de legislar, vale contra essa espécie normativa [medidas 
provisórias] os mesmos argumentos tecidos pela doutrina, no particular da definição de crimes e penas, qual seja 
o de não se admitir tipo sob condição” (NOBRE JR., Edilson Pereira. Sanções administrativas e princípios de 
direito penal. In: Revista de Direito Administrativo nº 219. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar. 2000, p. 134). 
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Não se trata, esclareça-se desde logo, de se pretender negar aqui, a este 

instrumento normativo, a qualidade que este reconhecidamente ostenta de lei formal, até 

mesmo porque, à medida que integram esses diplomas o rol descrito no art. 59 da 

Constituição da República, resta inegável sua aptidão para, de modo primário, promover 

inovações junto à ordem jurídica.     

Ocorre que, mesmo detendo as medidas provisórias essa capacidade, a verdade é 

que não se coaduna seu regime jurídico precário com a estabilidade requerida para o 

disciplinamento de sanções, sejam estas de Direito Administrativo ou de Direito Penal, 

inclusive. Afinal, não há como se conceber, por força do princípio da segurança jurídica, que 

se instituam ilícitos e sanções sob tal ou qual condição – traduzida esta, no caso das medidas 

provisórias, na sua aprovação, dentro do prazo constitucional, por ambas as casas do 

Congresso Nacional. 

É de se pontuarem, ainda, as distinções relevantes observáveis entre os 

respectivos regimes da legalidade penal e da legalidade inerente à função administrativa 

sancionadora. Não se deve olvidar, enfim, que é exatamente devido ao fato de se submeterem 

a regimes jurídicos não coincidentes que se subdividem as sanções em classes ou espécies 

estudadas separadamente.  

Nesse passo, cabe verificar que, diferentemente do que ocorre na seara penal, não 

se exige, para a tipificação de ilícitos administrativos, que sua previsão tenha amparo em lei 

federal. Com efeito, tanto aos Municípios quanto aos Estados, como também ao Distrito 

Federal e à União, é permitido legislar, por seus órgãos constitucionalmente definidos, acerca 

                                                                                                                                                         
196 “Ora, as sanções administrativas são impostas pela Administração Pública, estrutura hierárquica que tem em 
seu topo, no âmbito federal, o Presidente da República, a quem a Constituição Federal outorga competência para 
editar medidas provisórias. Admitir que as sanções administrativas sejam criadas por medida provisória significa 
aceitar que um mesmo sujeito crie a norma e a aplique – situação que vai de encontro ao princípio do Estado de 
Direito e à idéia de separação de poderes, que é seu pressuposto. Até que fosse apreciada pelo Poder Legislativo, 
as sanções administrativas criadas por medida provisória seriam impostas pelo mesmo ente que as criou – o que 
dá margem ao exercício arbitrário do poder estatal” (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 131). 
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de infrações e sanções administrativas, sendo inclusive possível, a cada um daqueles entes 

federativos, vir a disciplinar o procedimento a ser seguido, na sua respectiva esfera, pelo 

processo punitivo correspondente, desde que respeitadas, claro, todas as garantias insertas na 

cláusula do devido processo legal. Observa-se, pois, com isso, que vigora, para o Direito 

Administrativo Sancionador, a idéia da descentralização legislativa, ao contrário do que 

acontece no Direito Penal, onde impera a reserva de lei federal. 

Não se deve olvidar, também, ainda no tocante às diferenças de conteúdo que 

apresenta o princípio numa e noutra esfera, de um certo grau de flexibilidade que se sabe 

existir na legalidade inerente à atividade administrativa sancionadora, algo verdadeiramente 

inaceitável à tradição penalística, sensivelmente marcada pela rigidez com que são tipificadas 

como crimes as condutas às quais se cominam sanções197. A consequência prática que se 

observa diante disso, conforme se pode deduzir, é a de que os tipos sancionadores de Direito 

Administrativo, compostos não raras vezes por conceitos ou termos jurídicos altamente 

indeterminados, comportam uma elasticidade bem superior àquela que é verificada nos tipos 

penais, o que culmina conferindo, à autoridade administrativa julgadora, amplos espaços para 

formar sua convicção acerca da subsunção do fato à norma punitiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Atento a essa realidade, aduz Fábio Medina Osório que residiria a razão para tamanha diferença na ausência, 
no Direito Administrativo Sancionador, do que denomina de “amarras” que escravizariam as normas penais, que 
seria decorrente, em grande parte, das distintas trajetórias históricas percorridas por cada um desses sistemas: 
enquanto o sancionamento administrativo era tratado, inicialmente, no bojo do chamado poder de polícia (à 
margem, portanto, do Direito Punitivo), sempre caracterizado, como se sabe, pela discricionariedade com que 
costuma ser manejado, enfrentou a evolução do Direito Penal, no caminho que traçou, o amadurecimento 
progressivo de um conjunto universal de direitos humanos e de direitos fundamentais positivados (OSÓRIO, 
Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 207). 
Daí o porquê, segundo explica o mesmo autor, da legalidade da função administrativa sancionadora, mais 
flexível, ser permeada, até hoje, por competências discricionárias orientadas à consecução do interesse público 
(Ibid., p. 208).  
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5.2.2 Princípio da tipicidade  
 
 
 
 

Não mais do que um desdobramento lógico sofrido pela legalidade, é de se 

observar, antes de tudo, que decorre o princípio da tipicidade da aplicação, sobre o campo do 

Direito Punitivo, do princípio da segurança jurídica, um dos principais pilares, como se sabe, 

sobre o quais se assenta o próprio Estado de Direito. Desta forma, embora comumente seja 

associada à disciplina da aplicação das normas penais, diz respeito a tipicidade, na verdade, a 

uma garantia geral que encontra ressonância em um substancial conjunto de direitos 

fundamentais, o que seguramente tem o condão de estender a proteção que carrega para além 

dos tipos penais.  

Bastante clara e direta, reside a idéia central da tipicidade, basicamente, na 

exigência de que, de forma suficientemente clara e precisa, estejam devidamente consignados, 

na norma jurídica que os respalde, tanto o comportamento proibido quanto a sanção que se 

comine à sua prática, independentemente de tratar-se, sublinhe-se, de punição administrativa 

ou de medida de natureza penal. Logo, resta inequívoco que não basta, por força do princípio 

ora em referência, que o ilícito e sua respectiva pena encontrem mera previsão em lei formal, 

tão somente, pois necessário se faz, além disso, que esta os descreva objetivamente, de modo 

a não dar espaço para dúvidas tanto em relação às condutas que veda como no tocante às 

sanções que estipula.  

Fica evidente, portanto, que visa o aludido princípio a impedir, no que atine 

especificamente ao Direito Administrativo sancionador, que infrações e penas sejam 

instituídas ou descritas, abstratamente, por ato da Administração Pública, já que a esta não é 

permitido inovar, de modo primário, a ordem jurídica. Ao particular, consequentemente, dá-se 

a garantia de que não será ele surpreendido por ato de autoridade administrativa que 
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estabeleça novos tipos ou que aplique sanções escolhidas arbitrariamente ao seu critério, sem 

qualquer esteio legal.  

Duas precípuas funcionalidades podem, então, a partir daí, à tipicidade ser 

elencadas. Primeiro, tem-se a segurança que confere o princípio ao particular, traduzida, é 

claro, na oportunidade que concede a este de saber que comportamentos, exatamente, são 

passíveis de sancionamento estatal e quais as medidas punitivas admissíveis em cada caso. 

Segundo, fala-se na restrição provocada na liberdade da Administração Pública em verificar a 

ocorrência do ilícito e estabelecer, em face do mesmo, a respectiva sanção, dado que somente 

lhe cabe exercer a competência punitiva a si atribuída quando, estritamente, houver sido 

praticada conduta descrita de maneira clara e precisa pela lei.   

Por fim, importa chamar a atenção, considerada a própria dinâmica interna do 

Direito Administrativo Sancionador, assim como a influência que este recebeu, ao longo dos 

séculos, de suas remotas origens históricas, às quais já se reportou acima, para o fato da 

tipicidade que lhe é inerente envolver, inevitavelmente, conceitos e termos um tanto mais 

amplos do que aqueles comumente verificados na seara do Direito Penal, o que culmina 

conferindo ao princípio, da forma como ocorre com a legalidade, conteúdos não exatamente 

idênticos em uma e outra esfera. Daí porque se dizer que comporta a tipicidade administrativa 

uma regra bem mais genérica e flexível do que aquela imposta às normas penais198. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198 “Essas peculiaridades do terreno administrativo admitem uma tipicidade proibitiva mais ampla, genérica, 
tendo por referência o comando legislativo, mas também exigem coberturas normativas que induzam à 
previsibilidade dos comportamentos proibidos” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo 
Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 225). 
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5.2.3 Princípio da irretroatividade 
 
 
 
 

É de se recordar, por oportuno, que um dos princípios gerais do Direito, segundo a 

lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, repousa na regra geral que impõe a 

irretroatividade das leis199. Assim, por força de tal enunciado, já é possível se concluir que 

todas estas devem ser concebidas, independentemente de conterem dispositivos sancionadores 

ou não, sempre na intenção, via de regra, de virem a promover o disciplinamento de casos 

futuros, e não com o fito de serem aplicadas a fatos já ocorridos. 

É exatamente a partir desse mandamento universal, pois, que emerge, entre nós, o 

chamado princípio da irretroatividade, outro preceito basilar com origem direta na segurança 

jurídica que o Estado de Direito tenciona ofertar. Não deve causar estranheza, assim, o fato de 

aqui lhe serem tecidas algumas considerações, até mesmo porque são cediças as relevantes 

implicações que provoca o princípio na teoria acerca da aplicação da norma sancionadora do 

tempo.  

Nesse passo, cumpre de início estabelecer que, como corolário lógico do princípio 

da legalidade, ao qual inevitavelmente se integra, determina o princípio da irretroatividade, no 

âmbito do Direito Administrativo sancionador, que todo e qualquer ato abstratamente 

reputado por lei como ilícito, sempre que se tenha noticiada sua prática, venha a receber, do 

organismo estatal competente, o tratamento que lhe seja conferido por normas que 

obrigatoriamente se revelem preexistentes ao seu cometimento, haja vista que não é admitida, 

pelo preceito, a interferência de legislações ulteriores. 

                                                 
199 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. v. I. Rio de 
Janeiro: Forense, 1969, p. 361.  
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Importa ainda observar que, à medida que assentado com nítido foco no ideário de 

justiça e de isonomia200, vem o princípio a representar, conforme assinalado por Heraldo 

Garcia Vitta, “uma garantia ao cidadão e também uma certeza do Direito”201. Enfim, é 

exatamente por obra da irretroatividade imposta pelo preceito, não se deve olvidar, que fica 

assegurado, aos particulares, que seu comportamento só poderá ser apenado desde que haja 

previsão, neste sentido, em normas legais vigentes ao tempo da sua prática, o que 

seguramente vem acompanhado do fornecimento da convicção, imperiosa, de que não será 

sua esfera jurídica surpreendida com a incidência, sobre si, de dispositivos sancionadores que 

eventual e posteriormente cheguem a ser editados.      

Não há dúvidas, portanto, considerado o sistema brasileiro, acerca da total 

inaplicabilidade, a fatos anteriores, de lei formal que crie uma dada infração administrativa e 

preveja sua respectiva sanção, o mesmo se podendo afirmar, ainda, nos casos de advento de 

diploma legal que venha a majorar, qualitativa ou quantitativamente, esta última. Acresça-se, 

também, que nem mesmo à lei, em ambas as situações, será permitido, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade, dispor favoravelmente acerca de sua própria retroação, pois, embora 

não se tenha, na Magna Carta de 1988, qualquer previsão ostensiva neste sentido, trata-se de 

um garantia que, imanente ao texto constitucional, decorre diretamente do princípio da 

segurança jurídica, postulado inafastável do Estado de Direito.  

A mesma facilidade com que se chega a esta última conclusão, contudo, não é 

observada quando se tem em vista a superveniência de lei abolidora da ilicitude 

(administrativa) da conduta ou atenuadora da sanção correspondente. Não se deve deixar de 

perceber, afinal, que inexiste, no âmbito do Direito Administrativo sancionador, regra similar 

                                                 
200 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 266. 
201 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 112.  
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à que vige para a legislação penal, cuja retroatividade, nos casos em que gere benefícios ao 

acusado, é imposta por força de expressa ordem constitucional202.  

Na verdade, toda vez que é considerada, em nosso sistema, a possibilidade da 

edição de uma lei posterior que se mostre mais vantajosa ao particular acusado do 

cometimento de ilícito administrativo, três situações distintas se apresentam possíveis. 

Abaixo, examinar-se-ão as consequências de cada uma delas.   

A primeira hipótese, de mais fácil resolução, ocorre quando a nova lei, não 

deixando espaço ao surgimento de qualquer dúvida a respeito, em seu próprio texto vem a 

estabelecer, ostensivamente, que devem seus dispositivos ser aplicados a casos pretéritos. 

Para estas situações, tem-se como inequívoca, sublinhe-se, a plena retroação da norma com o 

fim de beneficiar o infrator. Enfim, é de se reconhecer que não há nenhum óbice, de natureza 

constitucional ou legal, que impeça tal previsão. Ademais, não pareceria nem um pouco 

razoável que se prestasse o princípio da irretroatividade, caracterizado que é por seu feitio 

protetivo, a deixar de conceder ao acusado um benefício que eventualmente lhe traga lei 

posterior.  

A segunda hipótese, por sua vez, diz respeito ao silêncio que porventura se 

verifique numa cadeia de normas sucessivas. Aqui, diferentemente do que se cogitou acima, 

uma lei mais favorável nada vem a dispor acerca da possibilidade de sua incidência sobre 

fatos passados. Para estes casos, a solução que se deve adotar, segundo a quase totalidade da 

doutrina203, caminha no sentido da admissão da retroação, entendimento ao qual se adere por 

                                                 
202 Vide art. 5º, XL, da Constituição Federal.  
203 Mencionem-se aqui, por exemplo, na doutrina nacional, os ensinamentos de Daniel Ferreira (FERREIRA, 
Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 138-139), Heraldo Garcia Vitta (VITTA, 
Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 113), Edilson Pereira 
Nobre Júnior (NOBRE JR., Edilson Pereira. Sanções administrativas e princípios de direito penal. In: Revista de 
Direito Administrativo  nº 219. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar. 2000, p. 145-147) e Fábio Medina Osório 
(OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 271); e, na doutrina internacional, as lições de Hartmut Maurer (MAURER, Hartmut. Elementos de direito 
administrativo alemão. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Editora Sérgio Antônio Fabris, 2001, p. 78). 
Em sentido contrário, tem-se a opinião de Rafael Munhoz de Mello (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição 
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variadas razões: a uma, porque não haveria qualquer motivo para o engessamento de normas 

ultrapassadas; a duas, porque insistir na aplicação de um dispositivo normativo já revogado 

não traria nenhuma vantagem social; a três, por força do princípio constitucional da igualdade 

e dos valores relacionados à justiça; a quatro, devido ao fato da retroatividade decorrer “de 

um imperativo ético de atualização do Direito Punitivo, em face dos efeitos da isonomia”204; e 

a cinco, por simetria ao tratamento que é conferido, no Direito Penal, às normas que se 

mostrem mais benéficas ao réu.    

A terceira hipótese, por fim, tem lugar toda vez que, na própria redação da lei 

mais favorável ao acusado, vier expressamente consignada a vedação de sua retroatividade 

para abranger fatos já ocorridos. O desafio, aqui, se afigura mais difícil, pois a tarefa de se 

encontrar uma solução a essas situações, à luz do direito brasileiro, irá sempre reclamar do 

intérprete uma ponderação equilibrada acerca de uma série de circunstâncias presentes sobre o 

caso concreto. Assim, pode-se dizer que não existe, para tais situações, uma resposta única 

que, pronta e definitiva, sirva para a resolução da generalidade das hipóteses possíveis, haja 

vista que caberá somente ao aplicador do Direito, considerado cada caso individualmente, o 

trabalho de sopesamento dos direitos e dos dispositivos normativos em disputa205. 

  

                                                                                                                                                         
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 155), para quem não deve a lei mais benéfica jamais retroagir, a 
menos que ela própria, expressamente, contenha essa previsão.   
204 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 268.  
205 Esta parece ser, inclusive, a opinião de Fábio Medina Osório quando, atento a essa dificuldade, descreve uma 
possível trilha a ser percorrida, pelo intérprete, na busca por respostas quanto à constitucionalidade ou não, 
considerada a individualidade de cada caso, da proibição, fixada pelo legislador, da retroação de norma que se 
mostre mais benéfica ao acusado da prática de ilícito administrativo: “Se o legislador veda a retroatividade, há 
que se analisar, desde logo, se a proibição possui sentido e funcionalidade justificáveis no Estado Democrático 
de Direito. Essa análise haverá de sopesar uma série de circunstâncias. Terá o legislador legitimidade e interesse 
na vedação do benefício da retroatividade? Eis aí uma linha de questionamento que se desdobrará em múltiplas 
consequências. Que tipo de direito fundamental será afetado pela proibição da retroatividade? Eis outro leque de 
relevantes consequências a ser explorado. Somente o processo argumentativo, no bojo da decisão a ser adotada, 
poderá revelar o sentido dos textos e dispositivos em confronto. A visão a ser adotada, porém, haverá de 
corresponder a uma política hermenêutica restritiva, evitando que o legislador possa proibir retroatividade a 
efeitos de normas mais benéficas, dirigidas a direitos fundamentais indisponíveis, abrigando valores estáveis que 
deveriam sofrer o impacto das alterações normativas” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo 
Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 270). 
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5.2.4 Princípio da proporcionalidade 

 

 
Importa advertir, de início, que alguns autores optam por separar a razoabilidade 

da proporcionalidade, tratando-os como princípios distintos206: à segunda, associam um 

sentido de amplitude ou intensidade nas medidas adotadas, principalmente nas restritivas e 

sancionadoras; já à primeira, conferem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas 

administrativas, isto é, de adequação entre meios e fins.  

Em que pese tal ponto de vista, é manifestada aqui a preferência por se englobar, 

no princípio da proporcionalidade, o sentido de razoabilidade. Afinal, é de se observar que na 

proporcionalidade já está abarcada a noção de razoabilidade, à medida que consiste aquela, 

basicamente, no dever de não serem impostas, aos particulares em geral, restrições, 

obrigações ou sanções em dosagem superior àquela estritamente necessária ao atendimento do 

interesse público, segundo a utilização de um critério, sublinhe-se, de razoável adequação dos 

meios aos fins.  

Assentada, então, essa premissa, cumpre avançar para se afirmar, desde já, que 

constitui o princípio da proporcionalidade – ou da proibição do excesso – um dos corolários 

do Estado de Direito207. Enfim, como se sabe, a conduta do ente estatal, neste, deve sempre se 

apresentar moderada. 

Princípio cujo significado “é fácil intuir”208, impõe a proporcionalidade que haja 

sempre moderação nas condutas do poder público, sobretudo em situações em que a esfera 

jurídica dos particulares possa ser atingida. Importa atentar, no entanto, que “moderação”, 

                                                 
206 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo . 27ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 108-112; VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 96-98. 
207 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 3ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, 
p. 261. 
208 FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 82. 
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nesta assertiva, não tem outro sentido senão o de estar adstrita aos limites estabelecidos no 

ordenamento jurídico209.  

Dá pra se perceber, então, que o que visa o princípio, em última análise, é vedar o 

excesso, que reputa ilegítimo e arbitrário. Com isso, assume ele o papel de “clásula geral anti-

arbítrio”, para utilizar-se aqui uma expressão de Helenilson Cunha Pontes210. 

 É apontado, ainda, que compreende a proporcionalidade, em seu bojo, três 

subprincípios: o da adequação; o da necessidade; e o da proporcionalidade em sentido estrito. 

Reportar-se-á abaixo a cada um destes. 

O subprincípio da adequação é aquele que reclama que possuam os atos estatais 

aptidão suficiente para atingir o resultado que com ele se pretende obter. Em outras palavras, 

o que se impõe é que o meio utilizado pelo agente deve ser idôneo para alcançar o fim que se 

deseja.  

O subprincípio da necessidade, por sua vez, determina que deve o Estado 

necessariamente adotar, ao buscar seus objetivos, a medida que se revele menos gravosa ao 

particular. Assim, se há dois meios possíveis e adequados para se atingir determinado fim, 

impõe-se ao Estado que opte por aquele que provocar menos sacrifício a interesses privados. 

A tônica, aqui, é a de que o cidadão tem o direito à menor desvantagem possível.  

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, por fim, proíbe a 

utilização excessiva ou desproporcional da competência outorgada ao agente estatal. Assim, 

definida a medida necessária e adequada ao fim desejado, deve o Estado executá-la na exata 

proporção demandada pela situação. Em outras palavras, o que se exige é que o meio 

empregado se mostre proporcional à finalidade pretendida.  
                                                 
209 Tanto é verdade, que Rafael Munhoz de Melo, ao mencionar que num Estado de Direito devem os entes 
estatais agir no exercício de competências previstas no ordenamento, preceitua: “O princípio da 
proporcionalidade exige que tais competências sejam exercidas na medida estritamente necessária ao 
atendimento do interesse público a elas relacionado” (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 170).  
210 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: 
Dialética, 2000, p. 57. 
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Ora, constituindo a sanção administrativa uma medida aflitiva imposta, pelo 

Estado, aos particulares que praticaram infração administrativa, é inequívoco que deve ser ela 

aplicada com estrita observância ao princípio da vedação ao excesso e seus corolários: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Enfim, não se concebe, no 

Estado de Direito, a possibilidade de conferir-se validade à sanção administrativa que se 

repute inadequada, desnecessária ou desproporcional.  

Desta forma, pode-se dizer que, no campo das sanções administrativas, veda o 

princípio da proporcionalidade que sejam estas impostas de modo excessivo ou 

desproporcional à situação fática que ensejou sua aplicação. Logo, o que se impõe, em todo 

caso, é que a competência punitiva seja exercida na “justa medida”211, o que significa, dito de 

outro modo, que o mal provocado pela sanção administrativa deve guardar rigorosa 

correspondência com a gravidade da conduta ilícita cometida pelo infrator: quanto mais grave 

o comportamento praticado, mais onerosa, seguramente, deverá ser a sanção.   

Daí a importância, perceba-se, de atentar-se, sempre, às peculiaridades do caso 

concreto212. Afinal, somente com o sopesamento das circunstâncias fáticas de cada infração é 

que se tornará possível, ao aplicador da norma, definir o tipo e a exata proporção da medida a 

ser aplicada ao seu autor. É de se observar, inclusive, que o próprio legislador, não raras 

vezes, já não define, de modo absoluto e vinculado, a intensidade da sanção cabível 

exatamente porque confere, às particularidades de cada situação concreta, a relevância que de 

fato elas possuem para a delimitação do quantum exato da medida a ser imposta.      

                                                 
211 Para se fazer uso, aqui, de uma expressão utilizada por Canotilho (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional. 3ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 265).  
212 A esse respeito, Rafael Munhoz de Mello faz um alerta importante: “A importância da avaliação das 
particularidades da situação fática aumenta na mesma proporção que a discricionariedade do agente 
administrativo na definição da sanção. Não é raro que a lei formal arrole diversas espécies de sanção e atribua à 
Administração Pública a definição da medida a ser aplicada no caso concreto. Ou, ainda, pode o legislador 
estabelecer limites mínimo e máximo à sanção administrativa, cabendo ao agente administrativo definir a sanção 
dentro do espaço delimitado pela lei. Em casos tais, o exercício da competência discricionária deve atentar para a 
gravidade da conduta praticada e suas particularidades” (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 174).  
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Finalizadas, então, neste item, as considerações acerca do que se acredita 

constituir o conteúdo mais relevante dentro da teoria da aplicação da norma jurídica 

sancionadora, reputa-se chegada a hora, enfim, de se reunirem os elementos até aqui 

levantados para, no capítulo que se segue, se lançar uma reflexão, à luz do devido processo 

legal, sobre a atividade processual sancionadora desenvolvida no âmbito das agências 

reguladoras, notadamente quanto aos princípios que informam o seu exercício.   
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6 O PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NAS AGÊNCIA S 
REGULADORAS À LUZ DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
 
 
 
 

De antemão, cumpre registrar, desde logo, que não há, neste espaço, qualquer 

pretensão em se promover o esgotamento de toda a temática referente ao extenso rol de 

princípios processuais que, observados em conjunto, contribuem para a concretização do 

mandamento do devido processo legal às atuações punitivas das agências reguladoras213. O 

que se buscará aqui, na verdade, é a realização de oportuna exposição acerca dos princípios 

mais relevantes que, unidos ou isoladamente considerados, devem ser evocados na definição 

de um norte a ser dado diante dos problemas e dúvidas que podem surgir durante o exercício, 

pelas agências, da atividade processual com finalidade sancionadora. É claro, no entanto, que 

se procurará abranger, no rol proposto, todas aquelas preocupações que usualmente são 

apresentadas a respeito do tema relativo aos princípios que informam o processo 

administrativo sancionador.  

Advirta-se, ainda, que a enumeração que abaixo se segue será apresentada sem 

qualquer ordem hierárquica ou de importância entre os princípios que relaciona, e que, na 

prática, a verdade é que não é possível se visualizar, tão nitidamente, essa perfeita delimitação 

do campo exclusivo de cada um. Afinal, é de se atentar que a interação entre eles se dá de 

forma constante, por vezes até se verificando a ação de um princípio em reforço ou 

complemento à de outro com quem guarde estreita sintonia214. 

Cabe esclarecer, ainda, por oportuno, que os princípios sobre os quais se deterá 

abaixo, muito embora concorra, grande parte deles, à concretização do devido processo legal 
                                                 
213 Até mesmo porque, conforme lembrado por Vladimir da Rocha França, “não há unanimidade na doutrina 
administrativista quanto ao elenco dos princípios do processo administrativo” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. 
Processo administrativo sancionador na Lei nº 9.784/1999. In: Processo Administrativo. Temas polêmicos da 
Lei nº 9.784/1999. São Paulo: Atlas, 2011, p. 269).  
214 É neste mesmo sentido que observam Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: “Na verdade, não existe uma 
separação hermética entre os princípios, que acabam por se entrelaçar, se complementar e se confundir, pois 
todos eles decorrem do e concorrem para a concretização do devido processo legal” (FERRAZ, Sérgio e 
DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 68). 
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também nas demais espécies de processo administrativo – sobre estas, portanto, também 

tendo incidência-, vão dizer respeito – e apenas sob essa perspectiva é que serão aqui 

estudados – às regras nucleares que informam a rígida disciplina a ser observada, pelas 

agências, na condução de processos administrativos sancionadores, espécie onde, conforme já 

se viu, atinge aquela cláusula constitucional sua acepção mais rigorosa.     

 
 
 
6.1 OS LIMITES À DISCIPLINA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
POR ATO NORMATIVO DAS AGÊNCIAS 
 
 
 
 

Necessário se faz, antes de propriamente se adentrar, aqui, nos princípios que a 

este capítulo irá interessar, que se realize, primeiramente, uma inevitável reflexão acerca dos 

limites constitucionais que se impõem à possibilidade de, por ato normativo das agências, 

virem a ser expedidas normas com a finalidade de se disciplinarem os processos 

administrativos sancionadores conduzidos no âmbito desses organismos. Afinal, diante da 

competência regulamentar que titularizam, uma indagação natural que emerge, e que precisará 

ser por estas linhas enfrentada, é a que faz referência a necessidade de se saber até que ponto, 

sem agredir-se o texto constitucional, pode exatamente aquela ser exercida para o 

estabelecimento de regras processuais aos feitos de natureza punitiva que essas próprias 

agências presidem.     

É de se esclarecer, de início, que não se deve jamais se confundir a subalterna 

atividade normativa conferida às agências com a superior função legislativa estatal, cujo 

exercício é privativo aos órgãos elencados na Constituição Federal: embora ambas se 

destinem à edição de comandos gerais e abstratos, somente esta última, pela capacidade que 

ostenta de inovar primariamente a ordem jurídica, é que detém a competência para 

legitimamente criar, em caráter originário, novas obrigações aos administrados. 
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Às agências, portanto, restará, por meio desse regramento geral e abstrato de sua 

alçada, unicamente o exercício de uma atividade normativa meramente complementar, de 

natureza essencialmente administrativa215 e plenamente subordinada ao conteúdo dos atos 

legislativos. Tamanha é, aliás, a sujeição desses atos normativos frente a estes últimos, que, 

toda vez que editados, haverá de ser rigorosa e necessariamente verificado, conforme pontua 

Marco Aurélio Marques de Queiroz, “se tais atos cumpriram os requisitos estabelecidos em 

lei, ou seja, se inseriram-se dentro dos termos e limites colocados pelas normas primárias, (...) 

se o conteúdo desses atos não descumpre a finalidade estabelecida em lei”216. 

Por outro lado, sabe-se que, por força do devido processo legal, não se concebe, 

em nosso sistema, que possam ser aplicadas sanções sem a prévia observância das 

formalidades processuais pertinentes. Enfim, o que impera entre nós, de modo absoluto, é a 

regra segundo a qual, em todo e qualquer caso, necessário se fará, sempre, por expresso 

mandamento constitucional, a estrita obediência à integralidade dos preceitos que, reunidos, 

vêm a compor a magna garantia do devido processo legal.   

Impondo-se, portanto, ao ato sancionador, o atendimento preliminar a uma 

constitucional marcha processual, é certo que deverá existir, também, na perspectiva da 

conclusão desta, um determinado rito procedimental específico, ditado conforme o caso, a 

cujo seguimento, pela autoridade responsável, se atribui, inclusive, um caráter obrigatório. 

Afinal, impossível se mostra reportar-se ao devido processo legal, igualmente, sem que tenha 

havido o cumprimento de todas as etapas daquele. Saber, pois, que procedimento exato adotar 

constitui, na verdade, tarefa da mais suma importância, visto que a todo administrado acusado 

da prática de ilícito, consoante já destacado acima, é assegurada, vale ressaltar, não a 

                                                 
215 Quanto à natureza administrativa dessa atividade, vide item 2.4.4.2, acima.  
216 QUEIROZ, Marco Aurélio Marques de. O princípio constitucional da legalidade administrativa e os 
limites do controle das atividades-fim das agências reguladoras pelo Tribunal de Contas da União. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal-RN, 2010, p. 171-172.  
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formalização desregrada de qualquer processo, mas sim, a instauração de processo que se 

desenvolva devidamente, isto é, da maneira adequada, tal como se encontre previsto em lei. 

Desta forma, revela-se evidente que a um específico rito também deverá obedecer 

o processo administrativo sancionador conduzido pelas agências, cabendo, assim, à própria lei 

que as instituir, em princípio, a definição das regras atinentes a tais procedimentos. Em sendo 

aquela, no entanto, omissa a respeito, ou até mesmo para fins de sua complementação, 

deverão ser aplicadas, integral ou subsidiariamente, conforme o caso, em se tratando de 

agências reguladoras integradas à Administração indireta da União, as normas definidas na 

Lei Federal nº 9.784/1999217.  

No tocante a este ponto em particular, urge consignar uma advertência da mais 

alta relevância. É que obrigatoriamente deve essa competência mencionada - a da lei 

instituidora da agência - se limitar tão somente a legislar com relação a aspectos meramente 

procedimentais desses feitos, não lhe sendo lícito, em qualquer hipótese, dispor de modo 

contrário aos princípios expressamente elencados na Lei nº 9.784/1999. O entendimento que 

aqui ora se adota, em sintonia com a doutrina de Marçal Justen Filho218, é no sentido de que 

esse referido diploma legal, muito embora não constitua mais do que uma singela lei ordinária 

federal, teve o condão de vir a tornar explícitos, em seu texto, princípios cuja incidência 

decorre diretamente da Constituição, e que, por esta razão, tornam-se merecedores de 

observância obrigatória em todo e qualquer processo administrativo.    

                                                 
217 Já quanto às agências reguladoras estaduais e municipais, impõe-se que se preencham as eventuais lacunas 
existentes com a legislação processual-administrativa própria do respectivo ente federativo (Cf. MAZZA, 
Alexandre. Agências Reguladoras. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 140). 
218 “A Lei de processo administrativo torna explícitos princípios cuja incidência deriva diretamente da 
Constituição, de observância obrigatória em toda e qualquer atividade administrativa. Logo, os princípios 
constitucionais explicitados através da Lei nº 9.784 nunca poderiam deixar de ser respeitados pelos demais entes 
federais: não porque esse diploma tenha natureza de lei complementar, nem porque veicule “normas gerais”, mas 
por ser essa a única alternativa compatível com a Constituição. Sob esse ângulo, o aplicador (em qualquer 
segmento da Federação) encontra na Lei nº 9.784 uma espécie de ‘confirmação’ do conteúdo da Constituição. As 
regras meramente procedimentais, porém, retratam o poder de auto-organização atribuído a todo e qualquer ente 
federativo” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª ed. 
São Paulo: Dialética, 2010, p. 103).  
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Portanto, se nem mesmo à lei, com toda sua capacidade de inovar originariamente 

a ordem jurídica, é conferida a possibilidade de disciplinar, de modo diverso, as bases do que 

foi estatuído pela Lei Federal nº 9.784/1999, tendo em vista que, conforme se viu, lhe resta 

apenas estatuir aspectos procedimentais, o que dizer, então, do ato normativo de competência 

das agências reguladoras, que sequer possui tal aptidão. Logo, é inequívoco que, da mesma 

forma que ocorre com a lei, resta a estes tão somente a possibilidade de, no exercício da 

regulamentação de dispositivo legal, virem a consignar alguns detalhes de ordem estritamente 

procedimental, só que num campo de abrangência ainda menor, claro, do que o do diploma 

instituidor da agência.  

 
 
 
6.2 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
 
 
 
 

De expressa previsão constitucional, pode o contraditório ser sintetizado na 

exigência fundamental de que se estabeleça, durante as fases de postulação e instrução de 

qualquer processo, um elucidativo diálogo entre as partes interessadas no deslinde da causa: a 

cada ponto de vista, prova ou argumento apresentado por uma delas, necessariamente deverá 

ser concedida à outra ou, se for o caso, às demais, a real oportunidade de conhecer e examinar 

seu inteiro teor, além, ainda, da possibilidade de efetivamente rebatê-los, numa perspectiva 

horizontal, mediante a manifestação de seu próprio entendimento acerca dos fatos e também 

através da apresentação de provas, cuja produção lhe é facultado requerer. É por tal razão que 

sustenta Cândido Rangel Dinamarco que poderia o presente princípio ser traduzido, 

sinteticamente, no binômio informação-reação, onde a primeira seria absolutamente 

necessária, sob pena de nulidade de todos os atos do processo, enquanto que a segunda, por 
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sua vez, apenas possível, dado que ao sujeito seria conferido o direito de optar entre reagir ou 

permanecer inerte219.  

Princípio tradicionalmente associado ao processo jurisdicional, a verdade é que 

dificuldades de toda ordem, decorrentes, sobretudo, da vetusta concepção que se tinha acerca 

da Administração Pública, vieram a impedir o reconhecimento da incidência do contraditório 

na esfera administrativa. Afinal, vislumbrar-se por seguidos anos a existência, nos 

procedimentos administrativos, de uma única parte cujos direitos seriam decididos, sem 

qualquer conflito ou resistência, por um órgão supostamente desinteressado e imparcial, 

culminou por contribuir, é preciso atentar-se, para que fosse obstada sua admissão nessa 

seara.  

Assim, fica fácil deduzir-se que foi somente com o advento das mudanças a que 

este trabalho já se reportou, as quais, atingindo o núcleo clássico do Direito Administrativo, 

terminaram por fornecer a este uma nova e distinta roupagem, mais contemporânea e 

apropriada aos reclamos e às expectativas atuais, que se tornou possível enxergar, com melhor 

nitidez, a obrigatoriedade da observância do contraditório também nas contendas que se 

desenvolvessem em nível administrativo. A superação do entendimento quanto à existência de 

um só juízo sobre o interesse público – titularizado pelo Estado-, aliado ao abandono da visão 

do administrado como súdito, ou seja, como aquele cidadão com perfil servil e submisso a 

uma Administração superior, foram alguns dos avanços que precisaram ocorrer, portanto, para 

que fossem admitidas as divergências de interesses e de pontos de vista entre o poder público 

e o particular e, com isso, viesse o contraditório a se consolidar, definitivamente, como 

princípio do processo administrativo.   

Nos dias atuais, entretanto, diante da expressa previsão constitucional que 

determina sua obrigatória observância inclusive na esfera administrativa, o que importa de 

                                                 
219 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Revisada e atualizada por 
Antônio Rulli Neto. 4ª ed. v. I, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 127. 
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fato assimilar é que, também nos processos que tramitam nessa seara, provoca 

inevitavelmente o contraditório, como consequência basilar, um encadeamento obrigatório de 

sucessivas e alternadas ações e reações, vigorante até que chegue o processo a um desfecho. 

Enfim, como observa Grinover, carrega o princípio consigo a possibilidade de “tecnicamente 

contradizer a posição contrária”220, o que deve ser válido e reconhecido até a prolação da 

decisão221.  

Resta evidente, portanto, que, nos processos administrativos sancionadores que 

vierem a conduzir, não restará às agências qualquer alternativa senão a estrita obediência às 

regras ditadas pelo contraditório. Isso decorre, claro, do mandamento constitucional inserido 

como garantia fundamental222, o qual, inclusive, é reiterado – embora nem precisasse sê-lo - 

na legislação ordinária referente à generalidade dos processos administrativos na seara 

federal223, que, conforme já se viu, constitui-se no diploma legal a ser utilizado toda vez que 

se mostrar omissa a respectiva lei específica – aquela responsável pela instituição da 

agência224.   

É de se atentar, ainda, que diversas são as finalidades que se pretende ver 

alcançadas por intermédio do contraditório. Todas delas, inclusive, podem explicar o que 

intentou o texto constitucional ao promover a extensão da obrigatoriedade de sua observância 

                                                 
220 GRINOVER, Ada Pellegrini. Garantias do contraditório e ampla defesa. In: Jornal do Advogado, Seção de 
São Paulo, nº 175, nov. 1990, p. 9.   
221 Cumpre destacar, por oportuno, que não irá o princípio em comento se satisfazer, apenas, com o mero 
ingresso nos autos da documentação e das considerações apresentadas pela parte. É imprescindível, conforme 
adverte Carmem Lúcia Antunes Rocha, que aquelas “sejam devidamente levadas em conta pelo julgador, de tal 
modo que a contradita tenha efetividade e não apenas se cinja à formalidade de sua presença” (ROCHA, 
Carmem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do processo administrativo no Direito Brasileiro. In: Revista 
de Informação Legislativa do Senado Federal, nº 136/5-28. Brasília: outubro-dezembro/1997, p. 18). 
222 Vide art. 5º, LV, da Constituição Federal.  
223 Vide art. 2º, caput, e parágrafo único, X, da Lei Federal nº 9.784/1999. 
224 De uma maneira geral, o que se observa, nas respectivas leis instituidoras das agências, é que não houve uma 
maior preocupação em se prescrever, de modo expresso, a necessidade da observância de todo processo punitivo 
ao princípio do contraditório, sendo a maior parte delas omissa a esse respeito (exceção é o caso da Lei nº 
10.233/2001, criadora da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres - e da ANTAQ – Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários, que sofreu acréscimo, promovido pela Medida Provisória nº 2217-3/2001, 
para que fosse inserido, em seu texto, o art. 78 – C, que prevê expressamente o respeito ao contraditório nos 
processos administrativos sancionadores da competência dessas agências). Ressalte-se, contudo, que essa 
omissão verificada nos demais diplomas não tem o condão de produzir a mínima diferença, tendo em vista a 
existência de dispositivos constitucionais e legais, genéricos, determinando sua obrigatoriedade.  
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aos processos administrativos. Elencadas abaixo de modo aleatório, certamente ajudarão elas 

na compreensão do engrandecimento que traz o preceito a qualquer relação jurídica 

processual que sob sua dinâmica se desenvolva.  

Primeiro, pode-se mencionar o objetivo de, mediante uma instrução contraditória, 

ser efetivamente concedido, à proteção do administrado, no que diz respeito à necessidade de 

sua ciência, valioso reforço contra o poder coercitivo da Administração Pública, visto que 

aufere aquele, com isso, a segurança gerada pela certeza de que sempre será oficialmente 

comunicado em caso de eventual deflagração de processo administrativo que contra si venha a 

ser movido. Desta forma, como se vê, dentre as várias faces do contraditório, fica realçado 

aqui o dever de informação, requisito sem o qual restaria inviabilizado o direito de defesa.  

É de fácil percepção, também, que, com a prática do contraditório, evidencia-se o 

desejo do poder público de reunir todas as informações, sob os diferentes e antagônicos 

pontos de vista, para que, à medida que se aproxime da verdade, esteja em plena condição 

para proferir a decisão mais adequada ao caso concreto que aprecia. Sob o ângulo técnico, 

portanto, perceba-se, tende o ato administrativo editado ao final do processo, com a 

contribuição dada pelo contraditório, a ser mais ponderado e consentâneo à realidade.  

Revela-se ainda, com a inserção do contraditório nos processos administrativos, a 

indisfarçável preocupação constitucional de verem realizados, também nessa seara, os 

princípios da isonomia e da impessoalidade, ambos detentores de assentos privilegiados na 

Carta de 1988. Afinal, à medida que vela o contraditório, ao longo da trajetória do feito, pelas 

idênticas oportunidades de oferecimento de alegações, interpretações, pontos de vista e provas 

aos sujeitos interessados, indiferentemente de se tratar de particular ou de órgão da 

Administração Pública, é inegável que fica observada, desde que atingido o perfeito equilíbrio 

entre as respectivas atividades processuais, conforme atentam Rogério Lauria Tucci e José 



  151

Rogério Cruz e Tucci, a exigência constitucional de tratamento paritário e impessoal das 

partes225.  

Existe, por fim, por trás do dever do contraditório, conforme observa Odete 

Medauar, o propósito constitucional de com ele ampliar-se a transparência administrativa226, 

de modo que não haja, na condução dos processos, salvo exceções pré-definidas, nenhum 

segredo a manter-se guardado dos sujeitos interessados em seu desfecho. Aliás, é mais do que 

verdadeiro, enfatize-se, o fato de não existir, em uma Administração Pública assentada em 

bases democráticas, regida, sobretudo, pela clareza e publicidade de suas ações, como a que 

deseja implantar a Constituição brasileira em todos os níveis federativos, qualquer espaço 

para a edição de atos sigilosos que comprometam a visibilidade dos momentos que devem 

anteceder à edição de provimento administrativo sancionador. O contraditório, portanto, à 

medida que proporciona a cooperação das partes em prol da obtenção de uma melhor decisão, 

concorrendo, ao mesmo tempo, para a publicidade de tudo o que é trazido ao bojo do 

processo, realmente vem a fornecer valiosa parcela de contribuição à transparência que se 

deseja imprimir aos atos do poder público.   

Outro aspecto relevante que importa ainda assinalar é que, além da necessidade de 

comunicação e da consequente possibilidade de reação, tem o contraditório também o condão 

de provocar, sob o ângulo do agente público, o dever deste de motivar as decisões 

administrativas que venha a proferir em atuações processualizadas. Afinal, de nada adiantaria 

a oportunidade concedida de manifestar-se nos autos, perceba-se, caso não houvesse meios de 

ser aferido até que ponto examinou e sopesou a autoridade administrativa as alegações e 

provas apresentadas: se de modo displicente e desatento, ou seja, tendo-se em mente, apenas, 

o cumprimento de uma formalidade requerida, ou se, ao contrário, analisando e valorizando 

                                                 
225 TUCCI, Rogério Lauria e TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição de 1988 e processo - Regramentos e 
garantias constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 65. 
226 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 109. 



  152

os argumentos trazidos, debruçou-se de forma efetiva e suficiente ao seu convencimento227.  

Conforme se vê, portanto, será a motivação, devidamente publicizada, a verdadeira 

responsável pela prestação às partes da valiosa informação acerca do que decisivamente 

influiu - e em que grau ou medida - para o conteúdo do provimento exarado pela 

Administração. 

Não se deve olvidar, entretanto, que não se exaure nessa única finalidade o 

relevante papel desempenhado pelo dever de motivação. Conforme adverte José Roberto 

Dromi, constitui essa obrigação, antes de tudo, uma exigência do Estado de Direito, já que a 

este seria inerente o correspondente direito do administrado a uma decisão devidamente 

fundada e motivada228. Lúcia Valle Figueiredo, chamando a atenção para as dificuldades que 

a ausência de motivação traz até mesmo para o caso de se desejar recorrer ao Poder Judiciário, 

alerta ainda que a sua falta vem a violar as garantias constitucionais do acesso à Jurisdição, do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual qualifica como 

gravíssimo o vício dela decorrente229. Odete Medauar, por sua vez, lembra o reforço que é 

conferido, pela motivação, à transparência administrativa e ao respeito à legalidade230. 

Vladimir da Rocha França, atento às vantagens auferíveis pela motivação, destaca a 

verificação que ela viabiliza fazer da racionalidade da decisão perante a ideologia 

constitucional e a legitimidade política que ela possibilita ser conferida aos atos expedidos, à 

medida que é através dela que tenta a autoridade administrativa convencer o povo quanto à 

                                                 
227 Entendimento semelhante é manifestado por Vladimir da Rocha França quando este discorre acerca do dever 
de motivação das decisões tomadas em sede de processo administrativo sancionador: “a lei procura exigir que os 
elementos de fato e de direito levantados pelo acusado sejam necessariamente objeto de consideração por parte 
da autoridade administrativa, seja na análise de pretensão probatória do acusado, seja na própria sanção 
administrativa” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Processo administrativo sancionador na Lei nº 9.784/1999. In: 
Processo Administrativo. Temas polêmicos da Lei nº 9.784/1999. São Paulo: Atlas, 2011, p. 272).  
228 DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. 6ª ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 240. 
229 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Estado de Direito e devido processo legal. In: Nova dimensão do direito 
administrativo : repertório de estudos doutrinários e jurisprudenciais. v. 1. Organização: Cerdônio Quadros. São 
Paulo: NDJ, 1997, p. 171. 
230 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 114.  
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justiça e à certeza jurídica daqueles231. Araújo Cintra, em obra específica sobre o tema, 

destaca, na mesma linha, a posição de realce que lhe cabe “como coadjuvante do controle da 

legalidade do ato administrativo, seja explicitando os motivos que impeliram a ação do 

administrador, seja revelando os sintomas de eventual desvio de poder”232. 

No tocante aos processos administrativos sancionadores, é inequívoco que terá a 

motivação, ainda, conforme anota Rafael Munhoz de Mello, “a importante função de 

esclarecer os critérios que orientaram a autoridade administrativa na dosagem da sanção 

administrativa imposta”233, o que seguramente servirá para averiguar, à luz da 

proporcionalidade, a adequabilidade da medida aplicada. Inclusive, é de se ressaltar que 

consta, especificamente para estes processos, previsão expressa na Lei nº 9.874/1999 dando 

por obrigatória a motivação de decisão que, tomada em seu bojo, culmine na imposição de 

sanção234.   

Enfim, tamanha se mostra, em todo caso, a grandeza da funcionalidade de que se 

reveste a necessidade de motivação das decisões administrativas, além de incontáveis as 

implicações dela resultantes, que muitos autores chegam a capitular o dever a ela relativo 

como autêntico princípio autônomo, digno merecedor, portanto, de estudos e comentários à 

parte235. Aqui, no entanto, conforme já visto, será ele vislumbrado como desdobramento 

obrigatório da garantia constitucional do contraditório, integrante, assim, do conjunto de 

                                                 
231 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o dever de motivação dos atos administrativos 
ampliativos. In: Revista de informação legislativa, Brasília: Senado Federal, a. 44, nº 174, abr./jun., 2007, p. 
180. 
232 CINTRA, Antônio Carlos Araújo. Motivo e Motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 196. 
233 MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As 
sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 236. 
234 Vide art. 50, II, da Lei Federal nº 9.784/1999.  
235 É o que se verifica, por exemplo, na obra de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (FERRAZ, Sérgio e 
DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007) e na obra de Rafael 
Munhoz de Mello (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007).  
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regras deste decorrente, na esteira da sistematização proposta pela professora Odete 

Medauar236.   

 
 
 
6.3 PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA 
 
 
 
 

Embora possa ser apontado como princípio clássico do Direito Constitucional 

brasileiro237, a verdade é que possuiu o direito à ampla defesa, ao longo de toda nossa extensa 

era imperial, e até mesmo durante vasto período já da fase republicana, um alcance ratione 

materiae que se revelava, sabe-se hoje, tímido e restrito em demasia, bem aquém, portanto, 

daquele que contém sua acepção atual. Não se deve olvidar, enfim, que se limitou o preceito 

por muitos anos a proteger, tão somente, aqueles que fossem formalmente acusados, em sede 

de processo penal, pela prática de delitos. 

A interpretação literal que se fazia sobre os textos, que até então constituía a 

técnica interpretativa predominante, muito contribuiu, é de se admitir, para a hegemonia 

daquela reduzida abrangência. Afinal, com exceção apenas da Constituição de 1934, que 

contemplou o princípio sem expressamente lhe atribuir qualquer contorno de ordem 

criminal238, todas as demais editadas até a primeira metade do século XX, no Brasil, adotaram 

a prática reiterada de invariavelmente associá-lo à “nota de culpa”239 e/ou à prisão240, o que 

serviu para que lhe fosse conferido, de maneira inevitável, uma conotação exclusivamente 

penal. Tanto foi assim, que bastou o advento da Carta de 1967, portadora de dispositivo 

                                                 
236 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 110. 
237 Afinal, esteve este princípio expressamente presente em todas as nossas Constituições (1824, art. 179, §8º, XI 
e XVII; 1891, art. 72, § 16; 1934, art. 113, §§ 24; 1937, art. 122, XI; 1946, art. 141, § 25; 1967, art. 150, § 15; 
EC 01/1969, art. 153, § 15; 1988, art. 5º, LV).  
238 Art. 113, § 24, da Constituição de 1934, in verbis: “A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios 
e recursos essenciais a esta”. 
239 Como foi o caso das Constituições de 1824, 1891 e 1946. 
240 Como foi o caso das Constituições de 1824, 1891, 1937 e 1946. 
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rompedor dessa tradição quase contínua das Constituições anteriores241, para se ecoarem 

vozes, na doutrina, defendendo a amplitude do termo “acusados”. Pontes de Miranda, por 

exemplo, foi um dos que, ainda durante a vigência daquela Lei Maior, se posicionou favorável 

à tese reconhecedora da necessidade de interpretar-se mais extensivamente a garantia da 

ampla defesa, de modo que assim viesse ela a abranger todos os processos onde houvesse 

acusados, fossem as denúncias de natureza penal, penal-fiscal, administrativa ou policial, 

indistintamente242.    

No entanto, mesmo com o notável avanço que significou a teoria acerca dessa 

ampliação, é de se observar que insistia em remanescer, ainda, a idéia segundo a qual o 

exercício da ampla defesa encontrar-se-ia condicionado, invariavelmente, à imputação da 

prática de determinado ato ilícito, muito embora, ressalve-se, já não se resumisse mais sua 

abrangência, a partir daí, tão somente a feitos criminais, dado que passava a abarcar, também, 

os de caráter administrativo e fiscal. De toda sorte, porém, continuava a existir, para que fosse 

reconhecido o direito à ampla defesa, perceba-se, a necessidade de haver formal acusação 

quanto ao cometimento de conduta reputada ilícita.   

Foi apenas com a promulgação da Constituição de 1988, anos após, que vieram a 

ser extirpadas, de fato, todas essas dúvidas acerca da exata extensão que deve possuir a 

proteção albergada pelo princípio. Afinal, com o advento da nova ordem, passavam as 

incertezas de outrora, enfim, a dar lugar à inabalável convicção, vigorante até os dias atuais, 

de que não se sujeita a incidência do preceito, diferentemente do que já se pensou, a nenhum 

limite ou restrição que tenha por tendência sua diminuição ou seu condicionamento, razão 

pela qual se afirma, hoje, que deve sua aplicação plenamente se dar, sublinhe-se, toda vez que 

                                                 
241 Art. 150, § 15, da Constituição de 1967, in verbis: “A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os 
recursos a ela inerentes. Não haverá foro privilegiado nem Tribunais de exceção”.  
242 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 
de 1969. 3ª ed. t. V. Rio de janeiro: Forense, 1987, p. 235. 
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o processo puser de encontro interesses rivais contrapostos ou que nele seja atribuída a prática 

de determinada ilicitude ao suposto autor de certa conduta.  

Desta forma, conforme se percebe, foi somente a partir dessa larga abertura, hoje 

já consolidada, que se tornou possível ao princípio da ampla defesa vir a abranger, além dos 

processos penais, administrativos e fiscais, onde já se fazia presente, todos aqueles feitos em 

que se discutam, sem se falar obrigatoriamente em acusados ou infrações, questões das mais 

diversas, desde as de ordem puramente cível ou trabalhista até as de qualquer outro tipo ou 

espécie onde seja identificado o confronto, em pólos opostos, de pontos de vista antagônicos. 

Portanto, a regra que em meio a isso emerge como inequívoca imposição 

constitucional, e que em suma importa ser, neste momento, devidamente assimilada, é a da 

máxima aplicação que invariavelmente impera, em nosso sistema, acerca do princípio ora em 

comento243, o que equivale a afirmar, mais diretamente, que, no Brasil, deverão ser 

necessariamente concedidos a qualquer pessoa, seja esta física ou jurídica, o adequado 

amparo e os necessários meios para que viável e legitimamente possa, de forma efetiva, 

promover a contestação e o rebate, em favor de si própria, de todas e quaisquer acusações, 

argumentos, fatos, provas ou interpretações que possam vir a causar-lhe, direta ou 

indiretamente, toda sorte de prejuízo, sejam estes físicos, materiais ou até mesmo morais, 

independentemente da seara onde se desenvolva a lide ou controvérsia – administrativa ou 

jurisdicional244.    

                                                 
243 Como bem observa Odete Medauar, a própria alusão da Carta de 1988 à “ampla defesa” – e não à defesa, tão 
somente -, já reflete, por si, a evolução que confere reforço ao princípio, ao mesmo tempo que revela, ainda, uma 
redação acurada, elaborada no sentido de melhor assegurar sua observância (MEDAUAR, Odete. A 
processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 119). Assim, 
conforme se depreende das palavras da autora, a própria expressão empregada, enaltecendo e sintetizando um 
indisfarçável desejo constitucional, já se mostra capaz de exprimir, pelas palavras de que se utiliza, toda a 
preocupação que detém o texto em não permitir que a possibilidade de defesa que consagra venha a sofrer 
qualquer tentativa de limitação ou diminuição. 
244 É por esta razão que defende Bacellar Filho constituir o direito à ampla defesa nada mais do que o anverso do 
direito de acesso à justiça, tomado com toda a amplitude que este último carrega (BACELLAR FILHO, Romeu 
Felipe. Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 
270). De fato, não há como negar, pelas finalidades em comum que perseguem, traduzidas, em grande parte, no 
anseio que carregam na apreciação de suas pretensões pelo órgão julgador e na obtenção da tutela de seu direito 
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Importa ainda acrescentar que, além desse direito subjetivo que outorga a ampla 

defesa, em abstrato, a qualquer cidadão ou pessoa jurídica, traduzido na efetiva possibilidade 

desta ou daquele manifestar-se, como parte, nos processos em cujo desfecho demonstre 

interesse, por outro lado contribui seu exercício efetivo, não se deve deixar de perceber, para 

tonar legítima a ação estatal. Afinal, como se sabe, jamais se pode olvidar de compreender o 

processo, com todas as garantias a ele inerentes, como uma atividade também direcionada ao 

alcance de determinado fim público, visto que não se restringe sua funcionalidade, tão 

somente, à viabilização de debate em benefício exclusivo das partes245.  

É através do processo regular, por exemplo, que se torna possível ao Estado 

aplicar, validamente, determinada penalidade prevista em lei ou reconhecer, de modo 

definitivo, atribuindo-os ao seu respectivo titular, a existência de direitos variados, o que 

termina transformando a Administração Pública, talvez, na maior beneficiária do perfeito 

atendimento ao princípio, tamanha passa a ser a legitimidade conferida às suas ações. É o que 

observa, dentre outros246, Ada Pellegrini Grinover, que vislumbra a garantia da ampla defesa 

para além do interesse único das partes. A posição da autora, embora manifestada em 

comentário realizado acerca do processo jurisdicional, pode ser integralmente transposta para 

o âmbito administrativo: 

 
(...) porque, se, de um lado, é interesse dos litigantes a efetiva e plena 
possibilidade de sustentarem suas razões, de produzirem suas provas, 
de influírem concretamente sobre a formação do convencimento do 
juiz, do outro lado essa efetiva e plena possibilidade constitui a 
própria garantia da regularidade do processo, da imparcialidade do 
juiz, da justiça de suas decisões247. 

                                                                                                                                                         
material, que ambos expressam, em última análise, a mesma garantia, tomada, muito embora, por ângulos 
diversos. 
245 Faz-se necessário lembrar, por oportuno, que também tem o Estado legítimo interesse na correta e adequada 
tramitação processual – o que passa, a toda evidência, pela estrita obediência à ampla defesa - e na justa decisão 
a ser proferida, até mesmo porque lhe compete perseguir, obrigatória e permanentemente, os objetivos de 
interesse público. 
246 Como, por exemplo, Egon Bockmann Moreira, que externa pensamento equivalente (MOREIRA, Egon 
Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 334).  
247 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo Constitucional em Marcha. São Paulo: Max Limonad, 1985, p. 
07. 
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A consagração do princípio da ampla defesa com tamanha amplitude, mencione-

se ainda, tem o condão de trazer consigo, inevitavelmente, uma série de desdobramentos e 

consequências a serem verificadas em prol da regularidade da tramitação processual, não 

bastando à sua satisfação, assim, o cumprimento, tão somente, da obrigação de conceder-se à 

parte contrária ou interessada a oportunidade de contestar fatos e rebater argumentos. 

Possibilidades outras, enfim, se abrem aos sujeitos a partir da ação do preceito, da mesma 

forma que, também por sua incidência, obrigações surgem às autoridades a quem cabe 

conduzir o feito. Ao processo, pois, cabe adaptar-se a essas exigências, sob pena de, em sendo 

apontada sua omissão, sofrer o mesmo declaração de nulidade por manifesta inadequação.  

O direito de interpor recurso nos processos administrativos, por exemplo, é um 

dos relevantes desdobramentos que podem ser apontados a partir do reconhecimento 

constitucional da garantia a uma ampla defesa. Afinal, é inequívoco que independerá de 

previsão em lei ou do teor de qualquer outra norma, exatamente por força do princípio em 

referência - ao qual se une, ainda, o direito fundamental de petição248, ambos de nível 

constitucional -, o exercício da prerrogativa que em todo caso detém o interessado de 

manifestar sua insurgência contra decisão que, direta ou indiretamente, possa lhe provocar um 

dano ou, de uma maneira geral, venha a produzir efeitos aptos a ingressar em sua esfera 

jurídica, ameaçando-a ou afetando-a efetivamente.  

Desta forma, resta depreendido que, independentemente da fundamentação de que 

se utilize a Administração para a tomada de sua posição, sempre será concedida ao 

administrado, desde que, claro, obtenha este o devido êxito na demonstração de seu interesse 

no reexame da causa, a chance de rediscutir, ainda em nível administrativo, a questão 

controvertida. O que se quer transmitir, então, com isso, é que, na verdade, em termos 

constitucionais, se encontra o direito de recorrer inegavelmente integrado à garantia da ampla 

                                                 
248 Vide art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal.   
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defesa, do que decorre o caráter obrigatório da concessão de oportunidade para seu efetivo 

exercício.  

 É de se recordar neste momento, por oportuno, que se comentou aqui, quando se 

teceram considerações acerca das agências reguladoras, a respeito da autonomia reforçada que 

lhes é assegurada, por seu próprio regime jurídico, na tentativa de mantê-las distantes e 

protegidas de toda sorte de influências externas, sobretudo das conhecidas injunções político-

eleitorais que, quase sempre fugazes e casuísticas, costumam advir do poder político 

central249. Deu para ser percebido, na ocasião, que é exatamente dessa autonomia que decorre 

a ausência de controle hierárquico sobre as agências, que desta forma conseguem se manter, 

de fato, organicamente alheias à cadeia de comando do Poder Executivo. A consequência 

mais direta que disso se observa, e que aqui deve ser destacada, é a impossibilidade de seus 

atos sofrerem anulação, revisão ou revogação por ato do Ministério ao qual respectivamente 

se vinculam, de modo que não cabe a este, nem mesmo através de recurso interposto por 

interessado, interferir sobre o que tenha sido decidido por aqueles organismos.  

Emerge, então, a partir dessas realidades apontadas, a espinhosa tarefa de se 

buscar conciliar dois imperativos jurídicos aparentemente conflitantes. Afinal, se por um lado 

há, para o acusado da prática de ilícito administrativo, o direito constitucional de recorrer em 

busca de outra decisão, e, com isso, vir a ser obtida uma reapreciação do caso, igualmente 

existe, por outro, a vedação à reforma de ato cujo conteúdo tenha sido objeto de deliberação 

pelas agências, estipulada como forma de garantir-se sua autonomia.   

A saída que se impõe, em face da Constituição, é que seja devidamente 

implantada, internamente a cada agência, uma instância recursal a quem caiba reavaliar as 

questões decididas por órgão hierarquicamente inferior, integrante de sua própria estrutura. 

Somente desta maneira, enfim, é que restaria perfeitamente assegurada a harmonização que 

                                                 
249 Vide item 2.4.3, acima.  
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necessariamente deve haver entre a autonomia do ente regulador e o direito do acusado de 

promover a rediscussão da demanda.      

Sem embargo, mesmo com a inequívoca existência dessa diretriz constitucional 

apontando no sentido da obrigatoriedade da adoção desta medida, pode acontecer, claro, casos 

concretos em que a competência decisória, inadvertidamente, se encontre concentrada, de 

forma original, no órgão de hierarquia máxima da agência250. Para Floriano de Azevedo 

Marques Neto, não há dúvidas de que constitui esta hipótese uma das exceções nas quais 

“estará o particular legitimado para procurar outras instâncias administrativas para exercer seu 

direito de recorrer”251 - no caso, o Ministério ao qual se vincula a agência -, o que evidencia, 

em última análise, a preocupação que detém o referido autor, aqui ora compartilhada, em não 

permitir que a autonomia das agências, assunto de natureza legal, seja capaz de se sobrepor ao 

princípio constitucional da ampla defesa, garantia superior que abrange, conforme se viu, o 

inabalável direito à interposição de recurso.   

O chamado direito ao silêncio, da mesma forma, é outro que pode ser elencado 

como consequência natural da magnitude alcançada pela ampla defesa enquanto princípio 

oponível à atividade punitiva estatal. Sua idéia central, traduzida na desobrigação que detém o 

acusado em colaborar na produção de prova que venha a lhe ser desfavorável, muito bem 

ilustra a dimensão à qual se quis elevar, na Carta de 1988, o direito de defesa: ao vedar a 

possibilidade que seu silêncio fosse interpretado em seu desfavor, transferiu a Constituição 

todo o ônus da formação da prova para o órgão acusador, o que culminou por conferir à 

                                                 
250 É o que ocorre, por exemplo, com a previsão contida no art. 175, VI, do Regimento interno da ANATEL – 
Agência Nacional de Telecomunicações (Resolução nº 270/2001, com as alterações promovidas pela Resolução 
nº 489/2007), à medida que é estabelecida, naquele dispositivo, a competência originária do Conselho Diretor 
daquela entidade – seu órgão máximo – para aplicação de sanções que decretem a caducidade de concessão, 
permissão ou autorização para a prestação de serviços de telecomunicações. Afinal, o mesmo Regimento estatui, 
em seu art. 82, que recursos só serão admissíveis quando a decisão não houver sido proferida pelo Conselho 
Diretor. Portanto, tem-se por inconstitucional tal previsão.  
251 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu 
Regime Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 75. 
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defesa, na relação processual, uma posição deveras privilegiada, revelada na exata medida em 

que se verifica que se beneficia ela de sua própria inércia na fase instrutória do feito.   

Integra igualmente a ampla defesa, à proporção que contribui para o seu 

enriquecimento, não só o direito do acusado de requerer a produção de provas que entenda 

pertinentes, mas também, e principalmente, o de vê-las devidamente realizadas – desde que 

razoáveis e relevantes – e o de serem efetivamente considerados e sopesados os resultados 

que delas advierem.  

Somem-se a estes, ainda, diversos outros direitos conferidos aos acusados durante 

a tramitação processual, os quais, do mesmo modo, encontram seu amparo no princípio da 

ampla defesa. Tome-se, como exemplo, o de ser regularmente cientificado da juntada de 

documentos aos autos e o de franco acesso às informações que vier a entender necessárias, 

podendo estas ser livremente obtidas, segundo sua preferência, tanto por meio de certidões 

quanto por retirada de cópias ou, ainda, mediante abertura de vista252.   

Como se pode perceber, imensurável se revela, na verdade, o vasto e 

inquebrantável rol de garantias e prerrogativas processuais que somente vem a confirmar a 

quase infinidade do conteúdo no qual se desdobra o mandamento da ampla defesa. Não é por 

outra razão, senão esta, que aparentes pormenores processuais muitas vezes chegam a receber, 

por parte da autoridade competente, tratamento dos mais rigorosos, decorrente da 

inflexibilidade que deve caracterizar, invariavelmente, as regras estatuídas em favor da 

defesa, sobretudo em processos sancionadores. Afinal, como se sabe, em caso de eventual 

inobservância a qualquer um desses supostos detalhes, por mais irrelevante que o mesmo 

possa parecer, poderá vir a ser declarada, por ofensa direta àquele princípio, ou até mesmo a 

regras dele derivadas, a nulidade absoluta de todo o processo, bastando, para tanto, em não 

                                                 
252 Vide art. 3º, II, e art. 46 da Lei Federal nº 9.784/1999. 
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havendo manifestação neste sentido da própria Administração, que seja alegado e 

demonstrado o descumprimento ao preceito constitucional do devido processo legal.  

É preciso, contudo, compreender que, muito embora não se pretenda diminuir, 

com o que se afirmará em seguida, toda a grandeza e importância que, mormente na nova 

ordem constitucional, carrega incontestavelmente o princípio, e nada obstante, ainda, as 

incontáveis consequências que, dele derivadas, inevitavelmente vêm a colaborar para o 

enrijecimento da marcha processual, a verdade é que efetivamente vale, para o postulado da 

ampla defesa, aquilo que aqui já se mencionou com relação ao due process of law: a depender 

da relevância e complexidade dos interesses em disputa, e de acordo com a natureza do feito 

onde se dê sua aplicação, opera esse preceito, conforme o caso, em maior ou menor grau, 

sempre sem prejuízo, advirta-se, do caráter amplo que deve invariavelmente ostentar, mesmo 

em se tratando de sua atuação com efeitos mais brandos253.  

Enfim, por tudo o que vem sendo escrito até aqui sobre a ampla defesa, 

impossível não se ter dado conta dos estreitos vínculos que ela mantém com o princípio do 

contraditório, notadamente no que diz respeito à possível decorrência de um a partir do outro 

ou à eventual precedência que porventura detenha algum em relação ao outro. Para bem 

entender-se essa imbricada relação havida entre os dois, colaciona-se trecho lapidar relativo 

ao tema, transcrito da obra de Ada Pellegrini Grinover: 

 
Num determinado enfoque, é inquestionável que é do contraditório 
que brota a própria defesa. Desdobrando-se o contraditório em dois 
momentos – a informação e a possibilidade de reação – não há como 
negar que o conhecimento, ínsito no contraditório, é pressuposto para 
o exercício da defesa. Mas, de outro ponto de vista, é igualmente 

                                                 
253 Confira-se, neste sentido, o ensinamento de Fábio Medina Osório: “A norma que consagra a ampla defesa há 
de ser interpretada com a razoabilidade que recomenda e exige o devido processo legal. Amplitude de defesa não 
é uma só, insisto, em processos penais, administrativos ou de improbidade administrativa. (...) Cada processo 
tem suas peculiaridades e disso depende, também, o alcance dos direitos de defesa. Impossível uma 
generalização absoluta e radical. O que a CF/88 consagra ou exige é uma amplitude mínima de defesa. O que o 
devido processo legal enseja é a variação dos graus dos direitos de defesa, desde um patamar mínimo até um 
estágio máximo, consoante os interesses que estejam em jogo, conforme as opções legislativas, a natureza das 
demandas, as regras fixadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas e as oportunidades conferidas às 
partes, notadamente aos acusados em geral” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 412).  
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válido afirmar que a defesa é que garante o contraditório, conquanto 
nele se manifeste. (...) Defesa, pois, que garante o contraditório, e que 
por ele se manifesta e é garantida: porque a defesa, que o garante, se 
faz possível graças a um de seus momentos constitutivos – a 
informação – e vive e se exprime por intermédio de seu segundo 
momento – a reação. Eis a íntima relação e interação da defesa e do 
contraditório254.  

 

Portanto, conforme se pode perceber, o que de fato deseja a autora, ao sintetizar a 

interconexão que guardam entre si esses princípios, é destacar os mútuos benefícios auferidos, 

por cada um, graças ao reforço que recebe do outro, cuja observância, em última análise, 

culmina por assegurar e viabilizar o exercício do primeiro, tudo em meio a uma interativa e 

dinâmica relação de onde saem ambos enriquecidos e reciprocamente garantidos. No entanto, 

tamanha se mostra a mescla de seus efeitos no andamento processual, que árdua se revelará, 

quase sempre, advirta-se aqui, a tentativa de se buscar separar, com exatidão, os respectivos 

desdobramentos que causam à marcha natural dos atos.  

 
 
 
6.4 PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE 
 
 
 
 

É regra clássica do Direito Administrativo, como se sabe, o inescusável dever, 

advindo da lei, segundo o qual cabe à Administração Pública, independentemente de qualquer 

iniciativa ou provocação de particular, a tarefa de regularmente promover a satisfação do 

interesse público255, entendido este, claro, em sua concepção tradicional. É cediço, também, 

que, uma vez deflagrado qualquer processo administrativo, há sempre o interesse público em 

vê-lo chegar a uma decisão, seja qual for o conteúdo desta256. Do somatório dessas duas 

                                                 
254 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. São Paulo: Forense Universitária, 
1990, p. 4-6. 
255 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo . 11ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 488. 
256 Cf. FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 108. 
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assertivas, portanto, é que se tem a formação do teor do princípio da oficialidade, outro 

importante componente do rol concretizador do devido processo legal. 

Também denominado de impulso oficial, expressa a idéia central do princípio, 

basicamente, que será da Administração Pública, nos casos que demandem a deflagração de 

marcha processual, a responsabilidade pela condução adequada e coerente desta, o que 

inevitavelmente transfere àquela legítima competência para a adoção de medidas que venham 

a assegurar, até a prolação de decisão final, a tramitação contínua do feito. É claro que, 

conforme adverte Medauar, não se trata de elidir, com tal afirmação, a participação merecida 

dos sujeitos interessados, pois é indiscutível que continuam intactas, como bem lembra a 

autora, as prerrogativas daqueles inerentes à iniciativa do processo, à produção de provas e à 

juntada de documentos257. Afinal, é cediço que caberá também às partes, sempre que 

chamadas para tanto ou toda vez que entendam necessária ou pertinente sua participação – 

neste último caso desde que se afigure ela possível -, promover, da mesma forma, a natural 

movimentação dos autos, de forma que possam dar a estes, assim, o passo de que precisam 

para continuar seguindo rumo à decisão final.   

Desta forma, imperioso se faz compreender que, na verdade, o que determina o 

princípio em tela, em essência, é tão somente que não será permitido à Administração Pública, 

em hipótese alguma, eximir-se da obrigação legal que tem de incessantemente conferir, até o 

seu encerramento, o regular e devido andamento ao processo, não importando, para o 

atendimento a esse dever, que se constate eventual desinteresse das partes em seu progresso. 

Afinal, não se deve olvidar que é questão de interesse público, como já se ressaltou, que de 

fato atinja o feito o desfecho que dele se reclama, o que irá significar, para a Administração, a 

inexistência de qualquer margem de escolha para optar por caminho diverso. A intenção aqui, 

                                                 
257 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 130. 
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salta à evidência, não é outra senão a vedação a possíveis retardamentos e desinteresses nos 

julgamentos ou definições de causas que demandem uma tomada de posição. 

Competindo à Administração Pública, portanto, promover a impulsão de ofício 

dos processos que conduz, é natural que se exija dela ainda que, frente aos mesmos, atue da 

forma mais abrangente possível, de modo a ser sempre buscada, por sua própria iniciativa, a 

coleta de todos os elementos que entenda indispensáveis à elucidação dos fatos, haja vista não 

soar adequado, por razões de interesse público, que se resuma sua análise a tão somente 

aquilo que aos autos foi trazido ou suscitado pelas partes. Resta evidente, então, com isso, a 

ampla liberdade que detém a Administração para determinar, desde que entenda pertinente ou 

necessária, a produção de provas não relacionadas e a complementação de informações não 

totalmente esclarecidas, além, ainda, se for o caso, da realização de diligências, tudo 

devidamente amparado pela responsabilidade a si atribuída pelo preceito ora em referência. 

Importa assinalar, também, que tamanha se mostra a importância que é 

reconhecida ao princípio, que a Lei Federal nº 9.784/1999, regedora do processo 

administrativo na esfera federal, chega expressamente a fazer alusão, em três momentos 

distintos de seu texto258, acerca da impulsão de ofício que deve obrigatoriamente ser conferida 

a todos aqueles feitos.   

Inclusive, além dessa preocupação demonstrada pela legislação, é de se ressaltar, 

da mesma forma, a amplitude que adquire o princípio sobretudo quando se trata de processos 

administrativos sancionadores. Afinal, vale a regra do impulso oficial para embasar a 

obrigatoriedade até mesmo da instauração, de ofício 259, dos processos desta espécie260, o que 

                                                 
258 Vide art. 2º, parágrafo único, XII, art. 29, caput, e art. 51, §2º, da Lei Federal nº 9.784/1999. Este último, 
inclusive, prevê a continuidade do processo até mesmo nas hipóteses de desistência ou renúncia do interessado, 
no caso de ser necessária à satisfação do interesse público.   
259 Vladimir da Rocha França vislumbra uma relação direta do mandamento que impõe essa obrigatoriedade 
tanto com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado quanto com o princípio da 
finalidade (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Processo administrativo sancionador na Lei nº 9.784/1999. In: 
Processo Administrativo. Temas polêmicos da Lei nº 9.784/1999. São Paulo: Atlas, 2011, p. 274). 
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não acontece, claro, no campo da atividade jurisdicional e nem com muitos outros casos 

sujeitos à tramitação de processo administrativo de finalidade diversa, onde somente 

prevalecerá o preceito após o regular estabelecimento de relação processual, para o que se 

exige, como se sabe, a provocação dos legitimados para tanto. Ademais, é de se lembrar que 

impera, nos processos sancionadores, a presunção de inocência do acusado, que se constitui 

em mais um motivo para que a autoridade administrativa realize, de ofício, todos os atos 

indispensáveis à obtenção da verdade.    

 
 
 
6.5 PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO 
 
 
 
 

Princípio de conteúdo expresso na Constituição brasileira261, é induvidoso que a 

regra da vedação à prova obtida por meio ilícito vale para todo e qualquer processo. Nada 

obstante, preocupou-se a Lei Federal nº 9.784/1999 em reiterar essa proibição, buscando 

afastar dos processos administrativos qualquer prova cuja produção se dê em 

desconformidade com o Direito262.  

Essa vedação, na verdade, encontra justificativa de plano. Afinal, trata-se da 

possibilidade de uma autoridade processual vir a admitir, como fundamento decisório, uma 

prova produzida ao arrepio das normas e garantias estatuídas no sistema jurídico vigente, o 

que equivaleria, nas palavras de Bockmann Moreira, “a celebrar juridicamente a ilicitude”263. 

A ordem constitucional brasileira, atenta aos efeitos nefastos que a aceitação de provas como 

essas produziria, até mesmo sobre as bases nas quais se assenta o próprio Estado de Direito, 

                                                                                                                                                         
260 Até mesmo porque, conforme advertem Sérgio Ferraz e Adilson Dallari, nestes casos apontará o interesse 
pessoal do administrado na direção de que não se instaure processo algum (FERRAZ, Sérgio e DALLARI, 
Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 108).    
261 Vide art. 5º, LVI, da Constituição Federal.  
262 Vide art. 30 e art. 38, § 2º, da Lei Federal nº 9.874/1999. 
263 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 366. 
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tratou de rejeitar completamente a idéia, elevando a proibição, inclusive, ao patamar de 

mandamento constitucional.  

É de se registrar, contudo, que, em que pese a intolerância da Magna Carta em não 

admitir qualquer exceção a essa regra, vem ganhando espaço, sobretudo na doutrina, a teoria 

que, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade, defende a 

possibilidade do aproveitamento, em alguns casos, da prova obtida por meios ilícitos264. Para 

esta corrente, trata-se apenas da atividade de ponderarem-se valores a fim de se verificar, 

perante as peculiaridades do caso concreto, qual destes de fato deve prevalecer. No âmbito 

administrativo, por exemplo, alude-se a casos onde o acesso a cópias não autorizadas provaria 

a inocência de administrado que se encontrasse na iminência de receber uma sanção. 

 Importa destacar, porém, que a jurisprudência predominante não demonstra 

possuir mínima simpatia a tal possibilidade, insistindo, reiteradas vezes, numa concepção 

fechada acerca da prova ilícita para, mantendo-a sempre nessa condição, rejeitá-la 

firmemente. A verdade, então, é que exceções, na prática, não têm sido admitidas, o que deve 

ser seguramente atribuído à rígida interpretação conferida pelos Tribunais àquela garantia265.  

Portanto, da mesma forma que a qualquer outro órgão administrativo ou 

jurisdicional, cabe às Agências reguladoras, na condução dos processos administrativos 

sancionadores de sua competência, velar, no exercício da autoridade administrativa que lhes 

compete desempenhar, pela estrita obediência ao preceito, sob pena de restar comprometido o 

devido processo legal.  

 
 
 

 

                                                 
264 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 368. 
265 Confira-se, a esse respeito, trecho de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: “Sendo a prova 
ilícita realizada sem a autorização da autoridade judiciária competente, é desprovida de qualquer eficácia, eivada 
de nulidade absoluta e insuscetível de ser sanada por força da preclusão” (ROMS 8.327-MG. Rel. Min. Vicente 
Leal, DJ 23.8.1999, p. 148).  
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6.6 PRINCÍPIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE 
 
 
 
 

Preceito correlato à garantia do Juiz natural, cuja observância se dá, como se sabe, 

em processos que se desenvolvam no âmbito jurisdicional, veda o princípio da autoridade 

administrativa competente, conforme preceitua Lucia Valle Figueiredo, que venha a ser 

designado, para atuar em determinado processo administrativo e nele proferir decisão, 

administrador ad hoc ou órgão colegiado post facto266. Desta forma, vê-se que é por força do 

aludido princípio que se faz “necessário que o órgão competente para julgar o procedimento 

administrativo sancionador preexista ao fato que lhe deu causa”267. 

Assim, conforme se observa, nada mais determina esse mandamento senão que se 

mantenha inalterada, tal como originariamente prevista, a competência estabelecida para a 

apreciação do fato objeto de apuração pela Administração. Portanto, resta evidente que a idéia 

que aqui se abomina é que, no curso do procedimento, ou até mesmo antes de sua instauração, 

venha a ocorrer a modificação dos critérios definidores do órgão ou agente a quem caberá 

proferir o ato decisório268.   

Nesse passo, cumpre aqui esclarecer, diante do silêncio adotado pelo legislador ao 

não incluir o princípio em tela dentre aqueles expressamente mencionados na Lei nº 

9.784/1999, que seu embasamento, na verdade, é de ordem constitucional, o que seguramente 

torna prescindível, ainda mais por nele está contida uma garantia fundamental, qualquer 

previsão infraconstitucional para que se possa vê-lo aplicado. É o que se verifica, atente-se, a 

                                                 
266 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo . 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 444.  
267 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Processo administrativo sancionador na Lei nº 9.784/1999. In: Processo 
Administrativo . Temas polêmicos da Lei nº 9.784/1999. São Paulo: Atlas, 2011, p. 273. 
268 Afinal, como adverte Rafael Munhoz de Mello, é de se deduzir o quanto mais rigoroso ou benevolente seria o 
órgão julgador, conforme se estivesse tratando de interesses de adversários ou de aliados, respectivamente, caso 
viesse o mesmo a ser constituído após a ocorrência do fato (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 237). 



  169

partir da leitura dos incisos XXXVII e LIII, ambos do art. 5º da Carta Magna269, quando 

confrontados com o teor do que preconiza o parágrafo primeiro deste mesmo artigo270. Afinal, 

embora possa parecer, à primeira vista, até mesmo pela redação neles empregada, que fazem 

aqueles dispositivos alusão, tão somente, a garantias a serem observadas no âmbito do 

processo judicial, a verdade é que deverão seus efeitos se estender, também, à seara 

administrativa, conforme explica Bacellar Filho ao analisar o sentido e alcance dos termos de 

que ambos os dispositivos se utilizam: 

 
A expressão “juízo”, como assinalado, comporta o sentido de 
julgamento que ocorre em sede de processo administrativo disciplinar, 
onde há um juízo administrativo. A expressão “tribunal”, a seu turno, 
mesmo entendida no sentido técnico, não é sinônimo de tribunal 
judiciário. Prova disto, a previsão constitucional do “Tribunal de 
Contas” (art. 71), não integrado ao Poder Judiciário. A expressão 
“processado” engloba o processo administrativo disciplinar, tendo em 
vista a afirmação constitucional expressa do “processo administrativo” 
no art. 5º, inciso LV. O termo “autoridade competente” põe às claras o 
sentido amplo dos enunciados informadores do princípio271. 

 

Vale ressaltar, ainda, em reforço aos argumentos propugnados pelo autor, a incidência, em 

favor dessa interpretação, do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, que 

impede, conforme já visto, que se estabeleçam restrições em enunciados que consignem 

direitos e garantias fundamentais. 

Outra importante proibição decorrente do princípio, à qual faz referência Vladimir 

da Rocha França, diz respeito à vedação da possibilidade de delegação de competência para 

decidir recursos administrativos no processo sancionador272, que encontra, inclusive, previsão 

explícita na própria Lei Federal nº 9.784/1999273.       

                                                 
269 Vide art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.  
270 Vide art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.  
271 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 333-334. 
272 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Processo administrativo sancionador na Lei nº 9.784/1999. In: Processo 
Administrativo . Temas polêmicos da Lei nº 9.784/1999. São Paulo: Atlas, 2011, p. 274. 
273 Vide art. 13, II e III, da Lei Federal nº 9.784/1999. 
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Enfim, é por tudo isso, então, que se diz que devem as agências rigorosamente 

observar, quando da apuração de suposta conduta ilícita passível de apenamento, as regras de 

competência que se encontravam vigentes à época do fato. Acrescente-se, ainda, que nem 

mesmo a lei, com a aptidão que tem para inovar primariamente a ordem jurídica, poderá 

modificar, com efeitos retroativos, essa competência anteriormente estabelecida.  

Desta forma, resta patente a plena validade do princípio sobre o campo das 

infrações administrativas e sua apuração, de forma que passa o devido processo legal, 

necessariamente, por seu estrito cumprimento. Afinal, como se sabe, é a norma 

infraconstitucional que deve ser interpretada e aplicada de forma a não contrariar a garantia 

esculpida na Constituição, e jamais o contrário, como não se deve nunca olvidar.    

 
 
 
6.7 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
 
 
 
 

Em que pese o fato de comumente estar associado à disciplina do processo 

jurisdicional penal, a verdade é que não se pode deixar de conceber, até mesmo pela máxima 

que consigo carrega, que constitui o princípio da presunção de inocência, no sistema 

brasileiro, uma grandiosa proteção oponível às diferentes formas de manifestação do poder 

punitivo estatal, independentemente, destaque-se, desta se dar na seara judicial ou no plano 

administrativo. À medida, então, que integra o referido preceito o arsenal defensivo conferido 

ao particular para que este se proteja das pretensões repressoras de qualquer natureza da parte 

do poder público, impõe-se a estas linhas que sobre o mesmo se façam as devidas 

ponderações, notadamente no que diz respeito, claro, às repercussões que provoca junto aos 

processos administrativos sancionadores de competência das agências reguladoras.  
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De início, cumpre logo esclarecer que o dispositivo constitucional em que está o 

princípio amparado274, embora possa dar a entender, na sua literalidade, que tão somente 

aqueles passíveis de sofrer imposição de medida penal sejam os únicos dignos de sua atenção, 

não pode jamais servir de óbice para que se amplie seu alcance a ponto de passar a socorrer, 

da mesma forma, os particulares cuja esfera jurídica venha a se tornar alvo de investidas 

sancionadoras patrocinadas pela Administração Pública. O que se impõe, na realidade, muito 

pelo contrário, é que se extraia, a partir de sua leitura e compreensão, assim como da interface 

que mantém o mesmo com outros enunciados constitucionais, a vasta dimensão da garantia 

que o princípio institui, para daí concluir-se, no passo seguinte, sem receio algum, por sua 

plena aplicação na esfera administrativa.  

Aliás, é de se acrescentar, por bastante oportuno, que diverso nem poderia ser tal 

entendimento. A uma, porque o princípio da máxima efetividade das garantias 

constitucionais, a que tantas vezes aqui já se reportou, não permitiria que se restringissem os 

efeitos de tal proteção apenas àqueles que fossem denunciados, pelo cometimento de delitos, 

ao Poder Judiciário; a duas, devido ao fato dos principais desdobramentos da incidência da 

presunção de inocência no processo penal (manutenção da condição de inocente ao acusado 

até decisão definitiva, ônus da prova a cargo de quem acusa, limitação de medidas 

acautelatórias275, julgamento célere e eficiente) encontrarem guarida em outros princípios que 

valem, explicitamente, segundo a Constituição, para o processo administrativo, tais como a 

ampla defesa, o contraditório, a duração razoável e o próprio devido processo legal.   

A principal consequência disso, conforme se pode deduzir, é que tanto ao acusado 

da prática de ilícito administrativo quanto ao réu de ação penal, nos respectivos processos que 

respondam, devem ser asseguradas, rigorosamente, as mesmas vantagens decorrentes da 

                                                 
274 Vide art. 5º, LVII, da Constituição Federal.  
275 O art. 45 da Lei nº 9.784/1999 restringe aos casos de risco iminente, apenas, a possibilidade de serem 
adotadas, no curso do processo administrativo, medidas acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, 
exigindo, ainda, a devida motivação para tanto.  
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garantia consignada pelo princípio. Tomando-se, então, esse nivelamento obrigatório como 

ponto de partida, somente resta, a este tópico, prosseguir em direção às duas implicações 

principais que irá trazer a presunção de inocência para o processo administrativo sancionador, 

sendo certo, como é de se inferir, que não distarão elas, por razões óbvias, daquelas 

comumente observadas em nível de atividade jurisdicional penal. Enfim, revela-se o poder 

punitivo estatal um só, e foi assim que foi vislumbrado quando contra si foram estabelecidas 

diversas garantias aos particulares, como a que contém o princípio ora em referência.  

A primeira delas, de mais fácil percepção, exige que eventual imposição de 

sanção se dê apenas ao final do processo instaurado, pois é somente nesta ocasião, e não em 

qualquer outra, que deve de fato se operar, em relação ao particular a quem aquela se destina, 

se for o caso, a conversão da qualidade de acusado, que ostentava o mesmo até então, para a 

de culpado, o que o torna apto a receber toda a carga de efeitos negativos inerentes à medida. 

Faz-se necessário ressaltar, com o devido destaque, que imprescindível será, para tanto, o 

prévio esgotamento das vias recursais ou a confirmação, por presunção, de que se resignou o 

administrado com o teor da condenação, obtida sempre que sobrevier o decurso do prazo para 

interposição de recursos contra o ato proferido. Antes disso, porém, intacta deverá 

permanecer, conforme se percebe, a sua condição inicial de inocente, durante a qual não lhe 

poderá advir qualquer punição276, mesmo porque, até que ocorra o advento de decisão 

definitiva, “só haverá um juízo de probabilidade fática”, como adverte Daniel Ferreira277.       

                                                 
276 É de se observar, contudo, que, conforme registra Rafael Munhoz de Mello, nada mais representa esse 
aspecto da presunção de inocência senão mera decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana: “A 
garantia constitucional da presunção de inocência é inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com 
efeito, a aplicação de uma sanção retributiva, com toda carga negativa que a acompanha, antes da conclusão do 
processo correspondente é medida nitidamente ofensiva à dignidade da pessoa humana, já que ainda não há uma 
decisão definitiva acerca da culpabilidade do acusado, que pode ainda demonstrar sua inocência. Antes da 
conclusão do processo não há um culpado, mas sim um acusado, que não se deve sujeitar ao mal em que consiste 
a sanção retributiva” (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
245).  
277 FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 119. 
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Já quanto à segunda implicação atribuída à garantia, pode-se dizer que é 

exatamente aquela responsável por isentar o particular da obrigação de demonstrar sua 

inocência, o que tem o condão de provocar, por si só, uma repercussão direta no que diz 

respeito ao ônus da prova. Afinal, sendo aquela presumida por força de dispositivo 

constitucional, desnecessário se faz, é evidente, que venha a ser comprovada, pelo 

administrado, em processo onde seja apurada sua responsabilidade, do que se deduz, então, 

como decorrência lógica, que não resta a outro, senão à própria Administração Pública, a 

atribuição de produzir as provas necessárias à formação do convencimento da autoridade 

competente acerca da culpabilidade do acusado.      

Observe-se, com isso, que a presunção a que se refere o princípio se revela de 

natureza relativa, sempre admitindo, pois, prova em contrário, e podendo, exatamente por esta 

razão, ser desconstituída – daí ser qualificada como juris tantum, e não como juris et de jure, 

expressão costumeiramente empregada para identificar aquelas presunções consideradas 

absolutas. O particular, assim, de modo invariável, deve ingressar no processo administrativo 

sancionador presumivelmente inocente, dado que compete mesmo é ao ente público, por meio 

de provas que faça juntar aos autos, afastar essa qualidade inicial para, somente então, aplicar-

lhe a penalidade prevista, do que decorre a afirmação de que, sem aquelas, de nada adiantará 

sua investida.   

Importa também advertir, em meio ao presente tema, que não será essa 

necessidade de provar as alegações durante o curso do processo que irá afastar a presunção de 

legitimidade de que é portador o ato decisório proferido ao seu final. Afinal, a verdade é que 

sempre deterá esta condição toda e qualquer decisão administrativa que venha a impor sanção, 

da mesma forma, aliás, que ocorre com os demais atos administrativos, bastando, para tanto, 

apenas que, antes de exarada aquela, tenha-se como devidamente comprovada a culpa daquele 

a quem se atribui a prática da infração. Uma vez atendido esse requisito, ingressa o ato 
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sancionador no mundo jurídico ostentando a mesma presunção de legitimidade que é 

conferida a qualquer outro, daí porque se dizer que deverá partir do administrado penalizado, 

toda vez que se sentir indevidamente atingido, a iniciativa necessária para impugná-lo, seja 

perante a própria Administração, seja se reportando ao Poder Judiciário. 

É de se atentar, ainda, no que diz respeito a essa conhecida presunção de 

legitimidade dos atos administrativos, para a enorme contribuição que ela fornece ao munir a 

Administração Pública da prova de que esta necessita a fim de tornar possível a imposição da 

sanção que lhe compete aplicar. Não se deve olvidar, afinal, da força probante que provém de 

muitos dos documentos resultantes daqueles atos, notadamente dos que atestam a ocorrência 

de fatos praticados na presença do servidor responsável por sua expedição, como é o caso, por 

exemplo, de um auto de infração. Neste sentido, Fábio Medina Osório é enfático ao defender 

que “documentos, atas, atos administrativos elaborados por funcionários públicos gozam, no 

mínimo, do status de meios de provas, não sendo considerados meras denúncias”278. 

O cuidado, entretanto, advirta-se, deve residir em não se emprestar valor absoluto 

a peças informativas elaboradas de forma unilateral pela Administração Pública, pois aí sim, 

resta evidente, se estaria a violar não só a garantia fundamental da presunção de inocência, 

mas também, e principalmente, o princípio processual da ampla defesa, ambos, como se sabe, 

de índole constitucional. É por esta razão, observe-se, que ao acusado jamais deverá ser 

negado o direito à produção de prova contrária que venha a desconstituir a presunção formada 

em torno de certos fatos relacionados à causa, tidos como verdadeiros.  

Assim, uma vez juntado aos autos todo o conteúdo probatório, à autoridade 

julgadora caberá somente motivadamente decidir, em face do conteúdo e da relevância das 

provas apresentadas por ambos os lados, qual dentre estas deverá prevalecer na formação de 

sua convicção. Se vier a concluir a mesma, todavia, pela inaptidão do material probatório 

                                                 
278 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 393.  



  175

tanto para demonstrar a culpa quanto para comprovar a inocência do acusado, impor-se-á que 

seja o mesmo imperiosamente absolvido, dado que, por força do princípio ora em estudo, 

restar-lhe-á sempre garantida a vantagem de ter a dúvida pesando a seu favor, o mesmo 

devendo acontecer, ainda, no caso de haver, segundo ensina Heraldo Garcia Vitta, a chamada 

reciprocidade dos meios de prova, que, conforme explica o autor, ocorre toda vez que o 

administrado apresenta meios de prova idênticos aos trazidos pela Administração279.  

De qualquer forma, o que cumpre aqui enfatizar, enfim, é a força probante que 

detêm – e o importante papel que assim desempenham nos processos administrativos 

sancionadores - muitos dos documentos produzidos unilateralmente pela Administração 

Pública, a qual deve se mostrar inabalável, sublinhe-se, até mesmo diante de eventual 

alegação do particular atingido no sentido de serem inverídicos os fatos nos quais se baseia ou 

aos quais se referem. Em que pese, portanto, o posicionamento de Daniel Ferreira, para quem 

a palavra do administrado deve preponderar sobre o teor do que lavrou o agente público em 

ato próprio280, não há como conceber, com a devida vênia à opinião manifestada por aquele 

autor, que a simples recusa do acusado em confirmar a fidedignidade dos fatos narrados em 

documento oficial, desacompanhada de qualquer elemento de prova, tenha o condão de 

afastar a presunção de veracidade de ato expedido por servidor competente para tanto281.   

                                                 
279 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 108. 
280 FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 122. 
281 Não é diverso o entendimento manifestado por Fábio Medina Osório: “Enfim, não se pode ignorar, mormente 
no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a importância da presunção de veracidade e legitimidade 
inerente a determinados documentos ou provas produzidas pela acusação ou pelas autoridades administrativas. 
Não há um rol fechado e exaustivo dessas provas, mas parece possível dizer que determinados atos 
administrativos, próprios à fase das investigações, possuem inegável e intenso valor probante, não sendo lícito ao 
intérprete invocar, genericamente, a presunção de inocência para derrubar a eficácia desses documentos. O que 
pode o acusado fazer, isso sim, é produzir uma contraprova, uma prova defensiva que desmoralize a validade e a 
eficácia da prova acusatória, ou que a coloque sub censura. Nesse sentido, é importante enfatizar que as provas 
acusatórias não podem traduzir presunções de natureza absoluta ou intocável, devendo restar uma margem para o 
exercício da ampla defesa do acusado, sendo esta uma das consequências da presunção de inocência” (OSÓRIO, 
Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 396). 
Rafael Munhoz de Mello, compartilhando a mesma opinião, preceitua: “Se a Administração Pública apresenta 
documento do qual consta declaração de agente público que presenciou certos fatos, o particular deve produzir 
prova em contrário, não sendo suficiente a mera negativa. (...) Tendo a lei formal outorgado à Administração 
Pública competência para impor sanções administrativas, seria ofensivo ao princípio da razoabilidade obstar de 
modo intransponível ao seu exercício, tal qual ocorreria se a mera negativa do particular pudesse afastar a 
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À luz do exposto e à guisa de conclusão, tem-se, desta forma, que o princípio 

constitucional da presunção de inocência, ao contrário do que possa parecer, não guarda, na 

verdade, qualquer incompatibilidade com relação à presunção de legitimidade que se atribui 

aos atos administrativos produzidos unilateralmente pela Administração Pública. O estado 

jurídico concernente à inocência, afinal, deve se presumir não de maneira infinita, mas sim, 

até que circunstâncias – de ordem fática ou jurídica, com capacidade de inverter essa 

presunção, façam nascer, contra o particular acusado, a obrigação de provar determinadas 

circunstâncias, fatos ou situações. Esta sim, em suma, é a conciliação que se impõe a fim de 

ser compreendida a coexistência daqueles preceitos no mesmo sistema jurídico.   

 

 
6.8 PRINCÍPIO DA RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Para um elucidativo estudo acerca do princípio que neste item será tratado, 

cumpre logo de partida advertir que, muito embora seja cediço que foi com a promulgação da 

Emenda Constitucional nº 45, de 09 de Dezembro de 2004, que veio ser inserida, junto ao rol 

dos direitos fundamentais contidos no art. 5º da Magna Carta, a expressa determinação de que 

a todos deverão ser assegurados, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação282, a verdade é 

que não se afigura correto afirmar, nada obstante se reconheça o significativo e oportuno 

acréscimo que representou naquele momento, que teve essa exigência origem com a referida 

inclusão promovida pelo legislador reformador. Manifestar-se aqui entendimento diverso, 

                                                                                                                                                         
presunção de veracidade dos atos praticados por agente administrativo. (...) Para afastar tal prova não basta ao 
particular negar os fatos declarados pelo agente administrativo. Deve o particular apresentar prova em contrário, 
que também será analisada pela autoridade competente, juntamente com os outros elementos probatórios 
constantes dos autos” (MUNHOZ DE MELLO, Rafael. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador. As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
250).  
282 Vide art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
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atribuindo-se ao inciso LXXVIII do artigo mencionado o único fundamento para o 

cumprimento do preceito, equivaleria a defender que, antes do advento da dita alteração, 

obrigação alguma detinha o poder público em buscar realizar uma atividade processual onde 

ficasse demonstrado, a partir de aspectos como a celeridade com que a desenvolve, o efetivo 

compromisso assumido com os resultados que dela se esperam, o que, como se sabe, soa 

inaceitável, sobretudo diante da nova ordem constitucional, inaugurada desde o ano de 1988. 

Para uma melhor compreensão do que se está aqui a propugnar, faz-se necessário 

perceber, primeiramente, que, enquanto preceito vetor das condutas em geral da 

Administração Pública, já era consignada antes, pelo princípio material da eficiência, de um 

modo implícito, a necessidade inexorável de conferir-se a devida agilidade na resolução dos 

processos que tramitassem na órbita administrativa, o que por si só já tinha o condão de 

reclamar, tanto do agente a quem competia conduzi-los, como também das autoridades que 

eram responsáveis por sua normatização procedimental, e até mesmo, acrescente-se, daquelas 

a quem cabia dotar os órgãos públicos da estrutura - orgânica e funcional - necessária ao seu 

bom funcionamento, a adoção de medidas eficazes à viabilização do seu desfecho dentro de 

um prazo razoável283.  

                                                 
283 A conclusão semelhante chegam Sérgio Ferraz e Adilson Dallari: “Aplicado ao processo administrativo, o 
princípio da eficiência exige que este, no mínimo, chegue ao seu final, com celeridade, com uma decisão 
conclusiva que afirme ou negue um direito, ou solucione uma controvérsia. O que não pode ocorrer é a ausência 
de uma decisão final, para o quê é importante não admitir delongas, protelações, descumprimento de prazos, 
omissão de providências ou o puro e simples ‘engavetamento’, para não se falar em extravio ou em subtração 
dolosa” (FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 100). Em idêntico sentido, tem-se o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho, que, vislumbrando 
na celeridade exigida nada mais do que o sentido dado à eficiência quando aplicada no processo administrativo, 
nestes termos preconiza: “No processo administrativo, o princípio da eficiência há de consistir na adoção de 
mecanismos mais céleres e mais convincentes para que a Administração possa alcançar efetivamente o fim 
perseguido através de todo o procedimento adotado. (...) A eficiência é, pois, antônimo de morosidade, lentidão, 
desídia. A sociedade de há muito deseja rapidez na solução das questões e dos litígios, e para tanto cumpre 
administrar o processo administrativo com eficiência” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo 
Administrativo Federal - Comentários à Lei nº 9.784, de 29/1/1999. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, 
p. 60-61). É de se ressaltar, também, que a própria Jurisprudência pátria, antes mesmo da edição da prefalada 
Emenda Constitucional nº 45, já enxergava, no princípio da eficiência, fundamento suficiente para cobrar-se da 
Administração Pública, segundo critérios razoáveis, a celeridade tão reclamada na tramitação e na consequente 
conclusão de seus atos processuais. É o que se observa do seguinte julgado emblemático do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), datado de 25/08/2004: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA 
POLÍTICA. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO ANTE A AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DA 
PORTARIA PREVISTA NO § 2º DO ART. 3º DA LEI 10.559/2002. PRAZO DE ESSENTA DIAS. 
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Importa notar, também, que a Lei Federal nº 9.784/1999, cinco anos antes da 

edição da Emenda, já estabelecia, em nome do princípio da eficiência, diversos prazos para a 

realização de muitas ações a serem praticadas no curso da marcha processual284, do que não 

escapou nem mesmo a Administração285, o que evidencia a preocupação que tinha aquele 

Diploma em conferir a necessária celeridade à tramitação dos feitos. Era notório, assim, o 

esforço da Lei para não permitir que os processos administrativos perdessem efetividade e, 

com isso, deixassem de cumprir seus objetivos.    

Ademais, ainda dentro desta percepção, não se deve olvidar que alberga a cláusula 

do devido processo legal, da mesma forma, a obrigação de que seja dada tramitação célere aos 

feitos cuja instauração impõe como medida preparatória indispensável à expedição de 

determinado ato. Afinal, à medida que se exige, para situações constitucionalmente 

estabelecidas, a existência de processo anterior que seja devido, o que se está verdadeiramente 

a reclamar, em outras palavras, não é senão o desenvolvimento regular e prévio de processo 

que se repute plenamente adequado, o que não será alcançado, como é evidente, se 

eventualmente vier sua tramitação a consumir um período de tempo que, de tão longo, seja 

capaz de torná-lo inócuo pela não produção dos efeitos esperados.  

Portanto, a razoabilidade do tempo despendido com a tramitação, conforme se vê, 

irá importar, de modo decisivo, sem prejuízo, claro, da adição de outros elementos, à perfeita 

                                                                                                                                                         
PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM. (...) Entretanto, em face do princípio da eficiência (art. 
37, caput, da Constituição Federal), não se pode permitir que a Administração Pública postergue, 
indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade, 
característica de processos urgentes, ajuizados com a finalidade de reparar injustiça outrora perpetrada. Na 
hipótese, já decorrido tempo suficiente para o comprimento das providências pertinentes – quase dois anos do 
parecer da Comissão de Anistia -, tem-se como razoável a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para que o 
Ministro de Estado da Justiça profira decisão final do processo administrativo, como entender de direito. (...) 
Ordem parcialmente concedida” (MS 9420/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 25/08/2004, DJ 06/09/2004). 
284 Vide arts. 41, 42, 44 e 59 da Lei Federal nº 9.784/1999.    
285 Vide arts. 49 e 59, § 1º, da Lei Federal nº 9.784/1999.   
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configuração do devido processo legal, não podendo, pois, até mesmo por força desse aspecto, 

ser desprezada286. 

Enfim, conforme se percebe, não são poucas as razões que conduzem à afirmação 

de que, apesar da louvável iniciativa tomada pelo legislador, nenhuma regra substancialmente 

nova, na verdade, foi acrescentada com a inclusão do inciso LXXVIII ao art. 5º da 

Constituição Federal. Afinal, a celeridade que, com o seu advento, tanto se esperava ter-se 

como obrigatória no curso da marcha processual, embora não fosse verificada na prática, 

desde há muito já imperava, conforme visto acima, como dever inescusável. Entretanto, é 

claro que não se pode negar, por outro lado, o oportuno acréscimo proporcionado pelo 

referido dispositivo ao sistema constitucional, sobretudo quando deixa transparecer, em seu 

texto, a inequívoca intenção nele consignada de, com a determinação que prescreve, buscar 

combater, além da famigerada morosidade costumeiramente observada na tramitação dos 

processos judiciais, as variadas condutas desidiosas muito comuns na Administração Pública 

brasileira, cujos órgãos ainda são conhecidos, em sua boa parte, pelo descaso, negligência e 

omissão com que muitas vezes operam.  

O efeito provocado, assim, com a edição da mencionada Emenda, não 

representando propriamente uma inovação, residiu muito mais no fato de ter passado a 

Constituição a dispor, dali em diante, de um item específico e expresso onde pudesse ser 

fundamentada, diretamente, a cobrança pela adoção de providências de efetivo combate 

                                                 
286 Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, datado do ano de 2000: “(...) O 
JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. - O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa 
fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’. O réu - especialmente aquele que se 
acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, 
pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora excessiva e nem dilações indevidas. Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O excesso de prazo, quando 
exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório 
causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além 
de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer 
pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as garantias reconhecidas pelo 
ordenamento constitucional (...)” (HC 80379/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/12/2000, DJ 
25/05/2001).  
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àqueles males, o que fez realmente abrir caminho para que fossem tomadas, pelos três poderes 

da República, medidas de toda natureza - de caráter funcional, orgânico ou procedimental - na 

tentativa de reverter as estatísticas de que se dispunha, quase sempre reveladoras do acúmulo 

de processos pendentes de decisão nas diferentes searas. É de se acrescentar, também, a maior 

positivação e clareza que se auferiu, com o texto acrescido, acerca da obrigação que já detinha 

a Administração em dar andamento ágil aos feitos sob sua condução, o que significativamente 

contribuiu, ao tornar mais cristalino o direito de se exigir o cumprimento efetivo dessa 

previsão, para que deixassem as partes a ultrapassada condição de meros espectadores do 

cenário processual e neste assumissem uma posição mais dinâmica e participativa.  

À medida, então, que implicou aquele acréscimo promovido na Constituição uma 

verdadeira e significativa mudança quanto ao pensamento diretor da atuação administrativa, 

passou ele inevitavelmente a conquistar status de princípio autônomo, sendo este o nível, 

portanto, em que hoje deve ser estudado. Com isso, não resta difícil se deduzir que o combate 

ao silêncio administrativo, à inércia da autoridade e à lentidão processual culminou por 

ganhar outra dimensão, passando a integrar, com o assento privilegiado de que no sistema 

agora dispõe, o rol das prioridades que se desejam ver plenamente realizadas287.    

Alçada, assim, na atualidade, ao patamar de princípio, e com aplicação direta, 

claro, sobre os processos administrativos sancionadores, determina a regra da duração 

razoável, com relação a estes, que deve obrigatoriamente a Administração Pública, sempre 

que estiver à frente de feitos dessa natureza, zelar pelo efetivo cumprimento dos prazos 

fixados em lei para a tramitação e conclusão do procedimento instaurado, à medida que 

                                                 
287 Odete Medauar bem sintetiza a idéia nuclear do princípio: “Em essência, o princípio da razoável duração do 
processo administrativo visa à tramitação sem delongas deste, sem extensos períodos de paralisação, para que a 
decisão seja tomada no menor prazo possível ou para que sejam cumpridos os prazos fixados em normas. Por 
outras palavras, este princípio traduz a exigência de aceleração temporal da tomada de decisões em processos 
administrativos. Evidente que a palavra razoável traz ínsitas as idéias de equilíbrio, de ponderação, de dosagem, 
de justo. Assim, por exemplo, para assuntos simples, repetitivos ou sobre os quais incidem orientações firmadas, 
os prazos de tramitação hão de ser curtos. Para os casos dotados de verdadeira complexidade, o lapso temporal 
deve ser mais amplo, mas não infinito” (MEDAUAR, Odete. O princípio da razoável duração do processo 
administrativo. In: Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.100). 



  181

constitui um direito constitucional do acusado a resolução da controvérsia dentro dos prazos 

legais. Portanto, é inequívoco que deverão ser rigorosamente observadas, pelas agências 

reguladoras, na condução desses processos, as disposições relativas a prazos explícitas na Lei 

Federal nº 9.784/1999288, salvo quando houver dispositivo expresso, em sentido diverso, na 

lei específica da agência onde tramitem os autos289 ou, ainda, quando eventualmente existir, 

na lei instituidora de outra agência, prazo que se mostre mais benéfico ao acusado290.    

É por isso que se defende, aliás, a existência de certa vinculação do princípio da 

duração razoável, também, com o princípio da legalidade, notadamente no tocante ao 

cumprimento de prazos pelo agente a quem compete promover a expedição do ato. É mais um 

argumento a demonstrar, portanto, que todos esses princípios constituem diferentes preceitos 

que, na verdade, caminham, ao longo da marcha processual, lado a lado e em perfeita 

sintonia, muitas vezes até com objetivos em comum.   

O princípio da segurança jurídica, do mesmo modo, acrescente-se ainda, é outro 

que guarda estreita relação com o dever da razoável duração do processo. Afinal, não se deve 

olvidar que a pendência prolongada de causas ou demandas sob a apreciação da 

Administração terá sempre o condão de atentar contra as bases de tal preceito, que é inerente à 

própria noção de Estado de Direito.    

De qualquer forma, o que se faz necessário assimilar, em face do princípio da 

duração razoável do processo, é que de fato consigna o mesmo, em última análise, um 

legítimo comando a ser observado não só pela autoridade de quem se espera uma decisão, 

mas sim, na verdade, por todos aqueles que representem os poderes públicos constituídos, no 

                                                 
288 Vide, sobretudo, art. 49 da Lei Federal nº 9.784/1999. 
289 É o que ocorre, por exemplo, com o prazo estipulado para tomar-se uma decisão já em sede de recurso, que, 
no caso específico da ANATEL, é fixado em noventa dias (vide art. 44 da Lei Federal nº 9.472/1997). As outras 
agências federais, por sua vez, devem se sujeitar ao prazo geral de trinta dias (vide art. 59, §1º, da Lei Federal nº 
9.784/1999). 
290 É o que ocorre, por exemplo, com o prazo fixado para a interposição de recurso, que, segundo consta na lei da 
ANATEL (vide art. 44 da Lei Federal nº 9.472/1997) e na lei da ANTT e da ANTAQ (vide art. 68, § 3º, da 
Federal nº 10.233/2001), deverá ser de trinta dias. Por ser específico e mais benéfico, entende-se que deve este 
prazo ser aplicado, por analogia, a todas as demais agências federais, prevalecendo, assim, sobre o prazo geral de 
dez dias previsto no art. 59, § 1º, da Lei Federal nº 9.784/1999.   
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sentido de que efetivamente se mobilizem para fornecer, aos órgãos incumbidos da atividade 

processual, os meios indispensáveis ao desenvolvimento célere das sucessivas etapas por que 

passa obrigatoriamente o processo, de modo a tornar, com essa iniciativa, verdadeiramente 

possível sua conclusão dentro de um prazo que se repute razoável. De nada adiantará, afinal, 

eventual esforço do agente a quem cabe impulsionar o feito se, por exemplo, não possuir este, 

em termos concretos, uma estrutura orgânica mínima e a quantidade de pessoal suficiente para 

lhe prestar o devido suporte. Do mesmo modo ocorrerá, ainda, se for a própria legislação que, 

ao prever infindáveis e emaranhados recursos, não venha a colaborar para um rápido desfecho 

da questão.  

Enfim, o que é preciso que seja enfatizado, ao se concluírem estas linhas, é que há 

muito deixou a celeridade processual de constituir mera aspiração para se tornar meta 

obrigatória. O constituinte reformador, portanto, fez sua parte, manifestando seu anseio e ao 

mesmo tempo convertendo-o em regra fundamental e expressa do sistema291.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
291 Ao futuro, como observa André Ramos Tavares, somente “resta saber se essa será mais uma daquelas normas 
meramente programáticas, desprovidas de eficácia prática e de sanção pelo seu não cumprimento imediato” 
(TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil Pós-88: (des) estruturando a justiça. 
Comentários completos à EC nº 45/2004. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 32).  
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7 CONCLUSÕES 
 
 
 
 

Com fulcro em toda a base teórica e documental que ao longo deste trabalho se 

reuniu, é possível afirmar, com elevada segurança, que de fato não há, em todo o sistema do 

direito positivo brasileiro, qualquer espaço à aplicação sumária de sanções, tenham estas 

natureza penal ou expressem medida administrativa, indiferentemente. Daí o porquê de se 

apontar a existência inequívoca de uma diretriz constitucional que veda, em nosso 

ordenamento, a possibilidade de sancionamento estatal que não tenha sido precedido pelo 

conjunto das formalidades processuais pertinentes.  

Ademais, é de se observar que impera, em nosso sistema, uma verdadeira 

presunção absoluta, ditada pela Constituição, de que somente por intermédio do regular 

processo é que deverá ser obtida a melhor e mais justa decisão a ser tomada, pela autoridade 

administrativa, nos casos em que mais diretamente, por ato seu, possam vir a ser afetados 

direitos de particulares. 

Assim, independentemente do organismo que detiver a competência para a prática 

do ato, e por menor que seja a gravidade ou a extensão dos efeitos que este seja capaz de 

provocar, a verdade é que, entre nós, por força do princípio do devido processo legal, sempre 

será obrigatória, à imposição de sanção administrativa ao particular, a prévia conclusão de 

processo aberto para esta finalidade ou, pelo menos, a concessão da oportunidade efetiva para 

que aquele, caso deseje, tenha condições de pleitear sua instauração. Esta regra geral, até 

mesmo já bastante disseminada, deve ser estendida, claro, à atuação punitiva das agências. 

Afinal, não se admite que comporte o preceito qualquer exceção.      

Sobressai-se, com isso, é notório, a garantia formal decorrente da dimensão 

procedimental que possui o devido processo legal, que é exatamente aquela que impõe, à 
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prolatação de ato com conteúdo sancionador, o cumprimento preliminar, pela autoridade, do 

rito sequencial estatuído na lei.  

No entanto, conforme foi destacado, está longe de esgotar-se o devido processo 

legal somente em sua dimensão procedimental. Afinal, seu centro gravitacional, bem mais 

amplo, consiste mesmo é na tentativa de imposição de limites mais rígidos e suficientemente 

claros a toda e qualquer autoridade estatal, e não apenas na mera preocupação quanto ao 

cumprimento, nos casos concretos, de um rito fixado na lei.  

Desta forma, como cláusula constitucional de funcionalidade bastante 

diversificada e de conteúdo extremamente vasto e aberto, é certo que encarna o princípio, em 

seu bojo, todo um ideário de justiça e de valores correlatos, como, por exemplo, a igualdade e 

a proporcionalidade, o que seguramente tem o condão de revelar a face de uma dimensão 

nitidamente substancial que carrega, traduzida, vale dizer, numa espécie de interdição à 

arbitrariedade em qualquer um dos poderes públicos. Acrescente-se ainda que, embora opere 

tal dimensão principalmente sobre a função legislativa, exigindo a razoabilidade do 

procedimento previsto na lei, é claro que também age a mesma no plano concreto do Direito 

em ação, condicionando a ação de autoridades administrativas e judiciárias sempre que estas 

se defrontarem, na execução de suas atividades, com leis que se lhes apresentem arbitrárias.  

Considerando-se, então, nessa perspectiva, a influência do princípio junto à 

atividade sancionadora, mais especificamente àquela que é desenvolvida pelas agências, a 

verdade é que faz o mesmo emergir, em favor dos acusados, uma extensa gama de direitos 

fundamentais relacionados ao “julgamento justo” e “razoável”. A consequência prática disso, 

conforme se pode deduzir, é que fica vedada a incidência, sobre os casos submetidos a 

procedimento punitivo, de todo dispositivo que, em que pese o fato de se encontrar amparado 

na lei, se mostre, no plano concreto, visivelmente arbitrário ou desprovido da razoabilidade 

exigida pelo devido processo legal.      
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Não há a menor dúvida, pois, da aptidão que detém o princípio de condicionar, 

também por sua dimensão substancial, o exercício da competência punitiva das agências, 

afastando de aplicação dispositivos legais feridores de garantias constitucionais e orientando a 

atuação desses organismos, nesse campo, em qualquer caso, sempre contra o arbítrio. Daí o 

porquê da conclusão acerca da existência, em nosso sistema, de diretriz constitucional que 

privilegia, em detrimento até mesmo, se for o caso, de redação expressa de lei, a completa 

rejeição ao arbítrio em todos os planos e níveis nos quais este possa se dar, o que é estendido, 

claro, à atividade sancionadora desempenhada pelas agências.  

Pode-se afirmar, portanto, que é para muito além do contraditório e da ampla 

defesa que se estende, na verdade, a proteção ofertada pela cláusula do devido processo legal, 

pois a verdade que se impõe é que há diversas outras garantias fundamentais que dela derivam 

e simultaneamente nela se integram. Inclusive, tamanha se mostra a abundância desse 

conjunto protetivo que congrega em torno de si, que se pode dizer, seguramente, que funciona 

o devido processo legal, em nosso sistema, como princípio constitucional balizador da 

aplicação de sanções pelas agências reguladoras. 

Assim, é evidente que devem as agências rigorosamente observar, no exercício de 

sua competência sancionadora, todos os princípios que compõem, de forma integrada, a 

grandeza da proteção conferida pelo devido processo legal, não se admitindo, em hipótese 

alguma, que o conjunto das formalidades processuais exigidas para tanto se dê por exaurido 

com o atendimento, tão somente, das garantias enxertadas no contraditório e na ampla defesa. 

Enfim, não se deve olvidar que a estas últimas devem se somar outras tantas, de observância 

igualmente obrigatória, tais como a da duração razoável do processo, a da preservação da 

presunção de inocência até a conclusão do procedimento, a da autoridade administrativa 

competente para a decisão, etc.  
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Importa perceber, também, que não se concebe, por força dos princípios da 

legalidade e da tipicidade, que detenham as agências reguladoras qualquer competência para, 

no exercício regular de sua atividade normativa, virem a definir novos tipos infracionais ou a 

cominar sanções que não tenham sido previstas pelo legislador na norma legal proibitiva. 

Além disso, dada a natureza dessa atividade normativa, refuta-se veementemente a idéia de 

que, através de seu exercício, possam esses organismos expedir normas processuais em 

sentido diverso daquelas previstas na Lei Federal nº 9.784/1999, salvo no tocante a 

disposições de caráter tipicamente procedimental. Eis aí, portanto, mais uma importante 

diretriz constitucional que, resultante direta da articulação do axioma da legalidade com os 

valores protegidos pelo devido processo legal, vem a impor outro comportamento negativo à 

atuação sancionadora das agências.   

É de se atentar ainda que, por força do princípio da ampla defesa, ao qual se 

integra o direito de recorrer, deve obrigatoriamente existir, internamente a cada agência 

reguladora, uma instância recursal com competência para reapreciar as decisões que, 

proferidas por um órgão inferior, venham a afetar direitos de particulares, como ocorre com 

aquelas que resultam na aplicação de sanções. Impõe-se, ainda, como forma de viabilizar a 

interposição de recurso, que a competência originária para o ato não seja confiada a seu órgão 

superior. Tamanha é a gravidade da falta no caso de não haver a previsão dessa instância 

recursal, que constitui a hipótese, inclusive, uma das poucas exceções em que fica admitida a 

interposição de recurso junto ao Ministério ao qual se vincula a agência. Enfim, é a única 

forma de se assegurar, nessa específica situação, o exercício, pelo acusado, do direito 

constitucional de recorrer, ao qual não pode jamais se sobrepor a autonomia conferida por lei 

– portanto, de natureza infraconstitucional - a esses organismos. 

Tem-se por obrigatória, também, sempre e em qualquer caso, a motivação de 

decisão que importe na imposição de sanções ao particular. Trata-se de uma garantia geral, 
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decorrente do princípio do contraditório, que é estendida à atividade punitiva desenvolvida 

pelas agências reguladoras.  

Afirmar-se, portanto, que devem impreterivelmente as agências, no exercício de 

sua atividade punitiva, motivar os atos sancionadores que venham a expedir, e elevar essa 

obrigatoriedade, aqui, ao patamar de imperativo constitucional, significa apenas estender-se a 

esses organismos, mais uma vez, uma regra com clara aplicação geral. Afinal, como se sabe, 

não há qualquer fundamento para excluí-los da obrigação de prestar obediência a comandos 

inequivocamente constitucionais, ainda mais quando se leva em conta o caráter 

infraconstitucional de seu regime jurídico.  

Dá-se por certo que caberá à lei instituidora da agência reguladora, em princípio, 

disciplinar o procedimento a ser seguido pelos processos administrativos sancionadores que 

esta venha a instaurar. Em sendo aquela omissa a essa respeito, e em se tratando de agência 

reguladora integrada à Administração indireta da União, adotar-se-ão os ritos previstos na Lei 

Federal nº 9.784/1999.  

Não se deve olvidar, porém, que os princípios processuais elencados no texto da 

Lei Federal nº 9.784/1999, em que pese a ordinariedade deste diploma legal, são merecedores 

de observância obrigatória, na verdade, em todo e qualquer processo administrativo 

sancionador que venha a ser conduzido pelas agências reguladoras, sejam estas federais, 

estaduais ou municipais. Afinal, prestar-lhes a devida obediência, em todos os níveis da 

federação, trata-se da única opção compatível com a Constituição da República e, em 

especial, com o princípio do devido processo legal.  
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