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RESUMO 

 

A temática da dissertação é a relação entre o Direito Administrativo e o Direito 

Constitucional, no que se refere à vinculação do primeiro a materialidade da Constituição 

Federal de 1988. Nesse passo, empreendeu-se uma investigação, com foco na doutrina, 

procurando estabelecer se o princípio da supremacia do interesse público sobre os 

interesses privados, como premissa fundamental do Direito Administrativo, é capaz de 

responder adequadamente aos direitos de cidadania elencados no texto constitucional. A 

hipótese compreende a ideia de que, por meio do resgate e da reflexão histórica do 

relacionamento travado entre o Estado e o cidadão, chegar-se-á as bases que constituíram 

e orientam juridicamente essa relação, sendo possível aferir a incompatibilidade do 

princípio da supremacia, enquanto dogma administrativo fundante, com a nova perspectiva 

de cidadania configurada no texto constitucional brasileiro de 1988. O objetivo geral 

apontou a incompatibilidade da noção de supremacia frente ao catálogo de direitos de 

cidadania da Constituição Federal de 1988, ao efeito de rechaçar essa premissa dominante 

no âmbito do Direito Administrativo. Nos objetivos específicos promoveu-se uma análise 

da consolidação do princípio da supremacia do interesse público no Direito Administrativo 

brasileiro influenciada pela doutrina administrativista francesa, forjada a partir do Estado 

liberal de Direito, objetivando aferir possíveis reflexos no modelo relacional entre o Estado 

e o cidadão; na sequência, buscou-se demonstrar a configuração de uma nova perspectiva 

de cidadania, extraída do conjunto dos direitos de fundamentais do texto constitucional 

brasileiro, inauguradora de um novo modo de ser da Administração Pública e do cidadão; 

por fim, demonstrou-se o posicionamento doutrinário atual com relação à 

(in)compatibilidade do princípio da supremacia do interesse público em face da 

modificação do modelo relacional entre Administração Pública e cidadão orientados pela 

nova dinâmica dos direitos de cidadania. O método utilizado foi o indutivo, buscando, uma 

vez alcançados os objetivos específicos, confirmar a hipótese delineada. O procedimento 

empregado foi o monográfico-crítico, valendo-se, basicamente, da técnica bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Estado; Constituição; Administração Pública; Cidadania; Direito 

Administrativo. 
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ABSTRACT 

The theme of this dissertation is the relationship between administrative law and 

constitutional law, regarding the linking of the first one to the materiality of the Brazilian 

Federal Constitution of 1988. Therefore, an investigation was undertaken, focusing on the 

doctrine, seeking to establish whether the principle of supremacy of public interest over 

private interests, as a fundamental premise of Administrative Law, is able to adequately 

respond to citizens' rights listed in the Constitution. The hypothesis includes the idea that 

– through the rescue and reflection of the historical relationship between state and citizen 

– we will arrive at the foundations that legally built and guided this relationship. The 

overall objective pointed towards the incompatibility of the principle of supremacy, while 

founding administrative dogma, with the new perspective of citizenship set in the Brazilian 

Constitution of 1988. The overall objective pointed out the inconsistency of the notion of 

supremacy against the citizenship rights cataloged in the Federal Constitution of 1988, 

towards the effect of rejecting this dominant premise under the Administrative Law. The 

specific objectives promoted an analysis of the consolidation of the principle of supremacy 

of public interest in the Brazilian Administrative Law influenced by French administrative 

doctrine, forged from the Liberal State of Law, aiming to assess possible effects on the 

relational model between state and citizen. Moving forward, we sought to demonstrate the 

setting up of a new perspective of citizenship, taken from all the fundamental rights of the 

Brazilian Constitution, paramount of a new behavior regarding public administration and 

citizens. Finally, we showed the current doctrinal position regarding the (in) compatibility 

between the principle of the supremacy of the public interest facing the change of the 

relational model between public administration and citizens both guided by the new 

dynamic of citizenship rights. The method used was the inductive one, searching, once 

achieved the specific objectives, to confirm the hypothesis outlined. The procedure 

employed was the monographic-critical, making use, basically, of technical literature.  

 

Keywords: State; Constitution; Public administration; Citizenship; Administrative law.  
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INTRODUÇÃO 

 

A temática central desta dissertação refere-se à relação entre o Direito 

Administrativo e o Direito Constitucional, em especial, a vinculação do primeiro a 

materialidade da Constituição Federal de 1988. No atual Estado democrático de Direito1 

brasileiro foi atribuída à Administração Pública a tarefa de promoção dos direitos 

fundamentais, por meio da elaboração e execução das políticas públicas, ampliando e 

aprofundando o relacionamento entre agentes públicos e cidadãos nos espaços públicos,  o 

que acarreta a necessidade de uma reconfiguração da atuação administrativa perante a 

coletividade, ensejando o resgate da noção de cidadania no âmbito do Direito 

Administrativo. Nesse sentido, parte-se da compreensão de que o texto da Constituição 

Federal de 1988 está inserido no movimento do constitucionalismo democrático, de viés 

pluralista e multicultural. 

A pesquisa se limitou a uma investigação doutrinária, tanto no que se refere aos 

antecedentes como as perspectivas atuais do Direito Administrativo, porque a evolução 

desse ramo do direito no Brasil começou pela doutrina, para depois ganhar espaço na 

jurisprudência e por último no âmbito da legislação. Atualmente, a teoria administrativa 

continua sendo relevante para o direito pátrio, por constituir-se em uma instância 

interpretativa do texto constitucional, sobretudo, na seara administrativa que foi 

privilegiada com a inserção de um número expressivo de normas na Constituição. 

A dificuldade gira em torno da ausência de reconhecimento por parte da doutrina 

administrativa de que o advento da Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças 

significativas para essa área do conhecimento, que sempre buscou afirmar os poderes e 

privilégios da própria Administração Pública em face dos indivíduos desconectada, no 

mais das vezes, da materialidade constitucional, que radica nos direitos de cidadania. 

Para demonstrar a incoerência doutrinária, fez-se necessário efetuar um resgate do 

surgimento do vínculo entre o Estado e o cidadão, optando-se pelo Estado liberal de direito, 

como marco referencial, considerando que a limitação dos poderes e o respeito aos direitos 

e garantias individuais possibilitaram a emergência da cidadania na sua perspectiva 

moderna, inspirada no paradigma liberal-individualista, que representou uma ruptura 

                                                           
1 Ao longo do trabalho a qualificação do Estado de Direito sempre será referida em minúsculo, seguindo o 

referencial de Elíaz Díaz (2010). 
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radical com os antecedentes históricos. E consequentemente, pela necessidade de 

configurar o relacionamento entre o Estado-Administração e o cidadão no campo do 

Direito Administrativo, incursionou-se no surgimento da doutrina administrativa no Estado 

liberal de Direito francês, país em que floresceu essa área do conhecimento, bem como em 

virtude da influência que esse direito estrangeiro teve na formação do Direito 

Administrativo brasileiro, bem como no direito de forma geral.  

A partir desse aporte histórico, buscou-se caracterizar na doutrina nacional uma 

opção teórica que acaba por refletir um tipo de relacionamento entre o Estado e o cidadão 

no Direito Administrativo, embasado no princípio da supremacia do interesse público sobre 

os interesses privados. Ao revolver-se os aspectos da formação do Direito Administrativo 

no Brasil, também com enfoque na recepção das categorias do pensamento moderno 

ocidental pelo Estado e sociedade brasileira, se almejou trazer a tona as diferenças 

culturais, sociais e políticas existentes entre o contexto em que surge o princípio da 

supremacia do interesse público e o contexto no qual é recepcionado. 

Para tanto, entende-se que perquirir os antecedentes históricos e desvelar o sentido 

da conformação teórica do princípio da supremacia é válido na medida em que servirá para 

evidenciar os motivos de sua afirmação nesse campo do conhecimento, bem como as 

possíveis repercussões nas relações que se pautam nessa premissa dominante e, por 

consequência, a ilegitimidade de sua reprodução no imaginário jurídico contemporâneo. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados 

constituiu-se em figura recorrente na doutrina jurídica brasileira, baseada numa construção 

dogmática, que tem por finalidade orientar e fundamentar atuações se valendo da posição 

privilegiada da Administração Pública, o que parecer estar em confronto com a noção de 

cidadania que permeia o texto constitucional brasileiro atual. Dessa forma, a partir de uma 

abordagem histórica, que enfatiza aspectos políticos, culturais e sociais, procurou-se 

também caracterizar o tipo de relacionamento que foi se conformando, ao longo do tempo, 

entre o Estado e o cidadão no Brasil, buscando retirar subsídios históricos para 

fundamentar que a Constituição Federal de 1988, por meio dos direitos e garantias 

fundamentais que assegura, formaliza um processo ininterrupto de resistência e reação dos 

cidadãos em face do poder Estado, resultando na configuração de uma nova perspectiva de 

cidadania. 

Sendo assim, a problemática detém-se em interrogar a possibilidade da doutrina 

administrativa pátria, constituída sob a influência liberal-individualista, cristalizada na 
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relação antagônica entre o Estado e indivíduo e na dominação do espaço público pela 

Administração, que tem como premissa fundamental a supremacia do interesse público 

sobre os interesses privados, responder adequadamente ao catálogo de direitos de cidadania 

da Constituição Federal de 1988, com expresso conteúdo democratizante e participativo? 

A ausência de um debate profundo e consistente acerca da atuação da Administração 

Pública, que é sustentada pelo Direito Administrativo, tem ofuscado o caráter 

transformador da atividade administrativa e da atuação dos seus atores no 

constitucionalismo democrático. A comunidade jurídica em geral parece encontrar-se 

aprisionada no discurso dogmático do regime jurídico-administrativo, afastada da 

realidade cultural, política e social, vendo-se impedida de refletir e questionar sobre o novo 

papel que deriva do conjunto das disposições normativas da Constituição de 1988 quanto 

à colaboração na viabilização e realização das políticas públicas, bem como de participar 

ativa, livre e significativamente nos processos de aprimoramento da cidadania. 

Percebe-se que, apesar da Constituição Federal de 1988, considerada “Cidadã”, 

trazer em seu bojo o rol mais amplo de direitos e garantias fundamentais da história 

brasileira, o Direito Administrativo parece manter baixa vinculação com o Direito 

Constitucional, deixando de considerar reflexos de relevo no seu modo de atuar, delineados 

pela adesão ao constitucionalismo de viés democrático e pluralista.  

Por isso, a adequação da teoria administrativa a normatividade constitucional 

brasileira é um desafio para o direito e se apresenta de extrema relevância para o 

aprimoramento da democracia, tendo em vista que possibilitar o exercício da cidadania nos 

espaços públicos é compromisso encerrado pelos direitos de cidadania. Nessa perspectiva, 

este estudo se afina com a linha de pesquisa intitulada “A realização constitucional da 

solidariedade” na medida em que se acredita que incumbe aos juristas problematizar os 

dogmas da doutrina, interrogar as práticas administrativas e enfrentar a ordem jurídica 

posta, desvelando assim o potencial transformador da atuação do profissional jurídico no 

contexto social, mostrando-se uma reflexão útil e necessária para a cultura jurídica 

hodierna. 

Em face do problema apresentado, a hipótese delineada compreende a ideia de que, 

mediante um resgate e uma reflexão histórica do estabelecimento do relacionamento entre 

Estado e cidadão, será possível identificar como se constituíram as bases que orientam 

juridicamente essa relação, ao efeito de aferir a incoerência do princípio da supremacia do 

interesse público, enquanto ideia central do Direito Administrativo dogmatizante, com a 
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perspectiva de cidadania configurada no texto constitucional brasileiro atual. A 

confirmação dessa hipótese, por consequência, representará a possibilidade de rejeição 

dessa premissa dominante – e ora questionada – que por submeter o cidadão ao alvedrio 

estatal, reduz o caráter democrático e participativo extraído do rol de direitos de cidadania.  

Nesse contexto, são objetivos específicos desta dissertação: 

a)  Demonstrar a consolidação do princípio da supremacia do interesse público 

sobre os interesses privados no Direito Administrativo, delineando o modelo de 

relacionamento entre o Estado e o cidadão; 

b) Demonstrar a configuração de uma nova perspectiva de cidadania, extraída do 

conjunto dos direitos de cidadania previstos no texto constitucional brasileiro, 

levando a exigência de um novo modo de atuação da Administração Pública, 

causando alteração no modelo relacional definido entre Estado e cidadão; 

c) Demonstrar como a doutrina administrativa pátria tem se posicionado com 

relação a manutenção do princípio da supremacia do interesse público sobre os 

interesses privados, tendo em vista a configuração de uma nova perspectiva de 

cidadania, que enseja uma modificação na dinâmica relacional entre cidadão e 

Administração, com a finalidade de evidenciar uma possível inadequação entre 

o princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados em 

face dos direitos de cidadania. 

No primeiro capítulo, a partir do enfoque das categorias Estado moderno, contrato 

social, Estado liberal de Direito e cidadania liberal, visando situar os elementos que fundam 

a relação entre Estado e indivíduo, buscar-se-á constatar o surgimento e a consolidação da 

ideia de supremacia do interesse público sobre os interesses privados como premissa 

dominante no Direito Público e, por via de consequência no Direito Administrativo, tanto 

no seu contexto de surgimento no Estado liberal de Direito francês, como no Brasil.  

Demonstrar-se-á algumas teorias formuladas por publicitas franceses que buscaram 

questionar a definição do princípio como critério de definição do direito administrativo, 

bem como suas influências no direito pátrio. Da mesma forma, buscar-se-á evidenciar a 

prevalência desse dogma na doutrina pátria e os seus reflexos no condicionamento da 

relação entre Administração e cidadão. Nessa seção, a investigação preocupar-se-á em 

trazer alguns elementos da recepção de categorias do pensamento moderno ocidental na 

formação do Estado e direito brasileiro, por entender-se válido para ambientar o debate. 



15 
 

 

No segundo capítulo, partindo da formação da cidadania no Brasil, procurar-se-á 

demonstrar uma nova perspectiva de cidadania que emerge no texto constitucional de 1988, 

por meio da abordagem dos direitos de cidadania consolidados, procurando-se enfocar, a 

partir daí, a definição de um novo modelo de relacionamento entre Administração e 

cidadão, pautado na legitimidade da atuação da primeira. Nesse ponto, a cidadania será 

trazida como um constructo resultante de um processo histórico, para além de uma mera 

perspectiva jurídica, no qual, particularmente, a história brasileira parece ter conformado 

um tipo peculiar de relacionamento entre o Estado e o cidadão, que se reflete de maneira 

determinante no Direito e nas práticas da Administração Pública. Também será abordada 

com base no surgimento de uma nova dinâmica relacional, a existência de um possível 

potencial diferenciado da nova perspectiva de cidadania no que tange, especificamente, ao 

papel a ser desempenhado pelo cidadão e pela própria Administração.  

No terceiro e, último capítulo, a partir da constatação de que o novo contexto 

constitucional confere novos parâmetros de atuação para a Administração Pública,  que 

deve se coadunar com a nova perspectiva de cidadania, buscar-se-á demonstrar como a 

doutrina administrativa tem se posicionado com relação ao princípio da supremacia do 

interesse público sobre os interesses privados e a sua manutenção como premissa 

fundamental do Direito Administrativo. Com base na investigação doutrinária, procurar-

se-á os demonstrar os principais argumentos declinados pelos juristas para fundamentar a 

manutenção ou não do princípio da supremacia no Direito Administrativo. Por fim, com 

aportes nas normas constitucionais que visam garantir um novo modo de atuação da 

Administração Pública, com foco em dois principais mecanismos, buscar-se-á aferir a (in) 

adequação da premissa da supremacia do interesse público face aos direitos de cidadania. 

O trabalho se desenvolveu a partir do método indutivo, buscando, uma vez 

alcançados os objetivos específicos, confirmar a hipótese delineada, ou seja, de 

inadequação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado 

como premissa fundante do Direito Administrativo em face dos direitos de cidadania, no 

contexto do constitucionalismo democrático brasileiro atual. Utilizou-se, 

fundamentalmente, o procedimento monográfico-crítico, mormente, considerando o status 

dominante, porém valendo-se de alguns aportes históricos e comparativos, buscando 

melhor situar o fenômeno e observar a experiência de como a doutrina tem evoluído para 

a adequação da teoria do Direito Administrativo ao constitucionalismo democrático. A 

técnica a ser desenvolvida será a bibliográfica (doutrinária) baseada no tratamento de 
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livros, artigos científicos nacionais e internacionais, tudo visando estabelecer os 

necessários fundamentos teóricos da proposta. 
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2 A CONSOLIDAÇÃO DA IDEIA DE SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE OS INTERESSES PRIVADOS COMO CRITÉRIO INTRINSECO DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO E A QUESTÃO DA DESIGUALDADE NA 

RELAÇÃO ENTRE O ESTADO-ADMINISTRAÇÃO E O CIDADÃO 

 

2.1 O CONTRATUALISMO: A VONTADE GERAL COMO PRINCÍPIO 

LEGITIMADOR DO PODER POLÍTICO DO ESTADO MODERNO  

 

O Estado moderno ocidental integra uma série de novos fenômenos sociais, 

políticos, econômicos e jurídicos que eclodiram na Europa, a partir do século XVII e 

XVIII. A constituição de modelos culturais que consolidam paradigmas no tempo e no 

espaço, frutos da experiência humana ao longo da história e ordenado por processos de 

racionalização, expressam concepções, significados e valores determinados do mundo 

cultural.  

Na passagem da sociedade feudal para o modelo cultural da sociedade moderna é 

identificável uma mudança nas visões de mundo e, principalmente, no papel do indivíduo. 

A burguesia, como tipo de sociedade emergente; o capitalismo, como modo de produção 

material; o liberalismo-individualista, como hegemonia ideológica; a figura de um Estado 

nacional soberano, como forma de organização institucional, baseado na dominação 

racional-legal (burocracia); e a construção de uma cultura jurídica adequada a esta nova 

visão de mundo e de sociedade, são os aspectos social, econômico, ideológico, político e 

jurídico que compõe a nova cultura moderna europeia (WOLKMER, 2001). 

Para melhor compreensão da formação do Estado nacional soberano, que 

particularmente interessa ao estudo aqui empreendido, entende-se como necessário fazer 

um breve relato do movimento de passagem da forma estatal pré-moderna para a moderna. 

A forma estatal que existia na idade média reunia como características marcantes: a 

existência de múltiplos centros de poder político interno (nobreza, papado, bispado, reinos, 

universidades, corporações, etc.); a distinção e conflito entre poder espiritual e poder 

temporal; relações de dependência pessoal, hierarquia e privilégios; permanente 

instabilidade política, econômica e social; sistema jurídico basicamente consuetudinário. 

Na idade média não havia um centro de poder capaz de ordenar as relações civis, 

econômicas e políticas (FIORAVANTI, 2011). 
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A sociedade pré-moderna era uma sociedade estamental, baseada na posse e na 

produção econômica agrária. Durante longos séculos na Europa coexistiram dois modos 

econômicos de produção: o feudalismo, que dava sinais de exaustão; e o capitalismo, que 

estava a nascer, o que propiciava a existência de duas realidades distintas no plano das 

relações sociais: as relações feudais, nas quais as pessoas estavam regradas por 

determinados estatutos dependendo da sua posição de classe (estamento) e as relações de 

ordem capitalista mercantil, nas quais as pessoas o poder de comprar dava posição social 

às pessoas. 

Durante a Idade Média não existiu um centro de poder político único, mas a 

fragmentação do poder em feudos, reinos, Igreja, corporações, etc. As relações que orbitam 

o modo de produção capitalista, então emergente, tornaram necessária a centralização do 

Estado, a institucionalização do poder. Assim, todo o modo de produção mercantilista 

necessitava de regulamentação e controle, bem como de instrumentos de proteção dos 

interesses e bens da crescente burguesia, que centralizava os meios de produção e a 

propriedade em poucas mãos, fatores que encaminhavam para uma solução centralizadora 

(WOLKMER, 2001). É no decurso da Idade Média que começará se formar, lentamente, 

uma supremacia da comunidade política, uma supremacia do todo sobre as partes e também 

uma supremacia do rei sobre as partes, todavia não de maneira autônoma e diferenciada, 

uma vez que somente o rei, mais que qualquer outro, seria capaz de representar a totalidade 

da comunidade (FIORAVANTI, 2001).   

Com isso o aspecto fundamental da reflexão política medieval eram os poderes do 

rei combinados com uma estrutura de fundo da comunidade política, uma Constituição. 

Tornava-se cada vez relevante conceber o conjunto de poderes do rei e das relações 

inseridas dentro da comunidade política, qual o direito a ser usado, qual o papel do rei na 

sua produção, os direitos a serem assegurados frente ao rei e a extensão de suas 

prerrogativas. Nesse período, nenhuma comunidade política podia pensar-se em um 

princípio de autoridade, sem um rei, tornando de extremada relevância a regulamentação 

das relações entre o príncipe e cada um dos seus súditos. A Magna Carta do Rei João II da 

Inglaterra, de 1215, foi uma declaração unilateral de vontade do Rei perante o povo, que 

ficou conhecida pela limitação de algumas prerrogativas do monarca. Sua importância 

deve-se ao fato dar um passo na ideia de representação da comunidade política em sua 

totalidade, composta por todos e pelo rei. Significa uma incipiente tomada de consciência 
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de uma ordem comum, uma ordem constitucional do reino, na Inglaterra sinalizada pela 

autonomia entre o Rei e a Coroa (FIORAVANTI, 2001).   

O Estado moderno, em sua primeira fase, se conforma como absolutista, assumindo 

a autoridade monárquica dupla posição de destaque: uma interna, reunindo os poderes 

dispersos entre os senhores feudais; e outra externa, tornando-se independente e soberano 

frente ao Império e Papado (SILVA, 2003). O Estado era o rei2, não estando associado à 

ideia de nação ou povo. A conformação desse Estado unitário, dotado de um poder próprio, 

independente de outros poderes, começa a surgir na segunda metade do século XV, na 

França, na Inglaterra e na Espanha, se propagando pelos demais países da Europa. Desde 

seu nascimento, apresenta dois aspectos que o diferem das demais organizações antigas: a 

plena soberania e a distinção entre Estado e sociedade. Um terceiro aspecto também pode 

ser destacado: a concentração de poderes nas mãos do monarca (STRECK; MORAIS, 

2012). 

Ao final da idade média e começo da primeira revolução iluminista que 

foi a Renascença, brilhante precursora da segunda revolução, a revolução 

da razão, ocorrida no século XVIII, o Estado Moderno já manifestava 

traços inconfundíveis da sua aparição cristalizada naquele conceito sumo 

e unificador – o de soberania, que ainda hoje é seu traço mais 

característico, sem embargo das relutâncias globalizadas e neoliberais 

convergentes no sentido de expurgá-los das teorias contemporâneas de 

poder (BONAVIDES, 2012, p. 35). 

Historicamente, esse primeiro momento de máxima concentração e unificação do 

poder corresponde a um Estado despótico, muito mais afeto aos interesses do soberano do 

que qualquer outro. No Antigo Regime, “el absolutismo del príncipe, su ele decirse, estaba 

limitado por el respecto y la obediencia a unos preceptos religiosos, a la ley eterna de Dios, 

a la ley moral, incluso a la ley jurídica natural.” (DÍAZ, 2010, p. 32). Enquanto os senhores 

feudais e os eclesiásticos utilizavam a religião, os direitos naturais e a moral como 

barganha frente ao monarca, de forma a limitar seus poderes, a burguesia e os campesinos 

não vislumbravam nenhum possibilidade pacífica de limitar o poder real de forma eficaz e 

institucionalizada. Conclui-se daí que a religião, a moral e os direitos naturais eram 

insuficientes para limitar o poder soberano. No cenário de uma emergente economia 

capitalista, fundamentos ideológico-filosóficos liberal-individualistas estavam em vias de 

justificar e consolidar teorias de suporte à formação de uma “moderna organização estatal 

                                                           
2 Na França, o absolutismo se consolida fortemente, marcando o período a frase pronunciada por Luís XIV no seu 

reinado: “L’État c’ est moi” (O Estado sou eu). (STRECK; MORAIS, 2012, p. 42) 
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de poder, revestida pelo monopólio da força soberana, da centralização, da secularização e 

da burocracia administrativa” (WOLKMER, 2001, p. 40). 

Como fundador da moderna ciência política, Maquiavel foi o primeiro a cunhar o 

termo “Estado” como expressão de unidade estatal, em sua célebre obra intitulada O 

Príncipe (BOBBIO, 2007). Maquiavel buscou significar o Estado como poder central 

soberano legiferante, capaz de decidir questões de ordem interna e externa de uma 

coletividade, ou seja, a política é definida como uma atividade constitutiva da existência 

coletiva. Devido ao momento histórico em que foi elaborado o texto, no auge do 

Absolutismo, há uma especial referência à onipotência do poder de quem quer governar e 

à sua autonomia em relação a valores morais ou religiosos, expressando uma vontade de 

poder suprema, acima do bem e do mal, evidentemente se ligando ao absolutismo da época. 

São erigidos dois importantes princípios do Estado: a potência e a autonomia 

(CHÂTELET, 1990). A influência de Maquiavel e da formulação do Estado-nação domina 

toda a idade moderna e contemporânea, em virtude da clareza incisiva com que foi capaz 

de separar a política da moral, evidenciando a autonomia e a prioridade da política . Aliás, 

a cisão entre exercício de governo e as pautas morais foi a sua melhor contribuição para a 

teoria política moderna (CHEVALLIER, 1982). 

Com a publicação da obra Les Six Livres de la République, de Jean Bodin, no ano 

de 1576, pela primeira vez a soberania é tratada teoricamente, assim erigindo como um 

elemento fundamental do Estado, ainda que Bodin tenha utilizado a expressão República, 

não propriamente Estado. Antes disso a ideia de um poder supremo já vinha se alicerçando, 

porém, somente no final da Idade Média, quando já inexistia qualquer poder paralelo que 

fizesse frente ao do rei, é o momento em que deixa de existir a concorrência entre poderes 

distintos, havendo uma conjugação dos mesmos em mãos do soberano (MORAIS, 2011). 

O pensamento de Bodin apresenta o poder político como uma forma necessária da 

existência social, ele já não questiona mais a origem do poder, pois a existência de um 

poder político unificado já é um fato da sociedade. Bodin concentra seu estudo na 

característica fundamental desse poder: a potência da soberania. Com isso vai afirmar que 

o poder do Rei (estatal) se exerce sobre todos os súditos livres (CHÂTELET, 1990). 

Para Bodin, o rei é soberano não por ser o titular de múltiplos e vastos poderes, mas 

porque esses poderes são dotados, e somente eles, de uma potência: a soberania 

(FIORAVANTI, 2001). A potência soberana do rei é absoluta, não recebe nenhum 

comando, seja natural, divino ou do povo; é autossuficiente, não exige nenhum 
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fundamento; é indivisível; é perpétua. O soberano é por excelência a sede da soberania 

potente, o foco da ordem pública (CHÂTELET, 1990). A teorização da soberania vai 

consolidando o Estado, poder absoluto, como projeção da soberania, o Estado moderno 

estava em vias de conformação (BONAVIDES, 2012). Todavia, se Bodin deixou de fora 

de seus questionamentos o fundamento do poder estatal, ao final do século XVI, a 

interrogação é retomada diante das profundas modificações que são experimentadas pelas 

sociedades europeias com os conflitos religiosos, afirmações das ordens nacionais, 

profundas alterações no comércio e mercado de trabalho, as novas concepções de 

existência individual e social, entre outras. 

Maquiavel, Jean Bodin, e posteriormente Hobbes entraram para história como os 

teóricos do Estado moderno absolutista europeu, tendo desenvolvido suas teorias para, 

especialmente, dar fundamentação à centralização do poder político nas mãos do soberano 

– rei. Alguns traços são comuns em suas obras, como a presença de um Estado forte, 

comandado por um líder que submete súditos aos seus designíos, com poderes ilimitados, 

e por fim a própria centralização. Apresentam a necessidade de uma estrutura política una, 

com a potência da soberania como característica inerente, aspecto que tomou corpo com a 

separação do poder divino do poder temporal, e com a distinção da figura do Estado da 

sociedade. O Estado absolutista já era uma realidade à época e a noção de soberania apenas 

servirá de embasamento para justificar o poder que, na prática, já era exercitado pelos 

soberanos, de forma ilimitada e arbitrária. 

Diferentemente do contexto Francês, em que o exercício do poder pelo monarca é 

caracterizado pelo livre arbítrio do rei e velado pela lei; na Inglaterra, a monarquia 

hereditária é regulada pela tradição legislativa, baseada no costume e superior à vontade 

do rei. Embora em ambos os países houvesse uma preocupação em fundamentar o poder 

temporal na lei, cindindo-o do poder espiritual (igreja), a distinção a respeito do exercício 

de poder monárquico será determinante no que tange aos movimentos que inspiraram o 

Estado liberal de Direito, bem como nos sistemas administrativos deles resultantes. A partir 

do século XVI, o desenvolvimento econômico da Europa é marcado pela aceleração 

comercial e pelas descobertas da América e da rota para as Índias, fazendo com que a 

monarquia imponha uma série de medidas econômicas e políticas que pretendiam aumentar 

seu poderio, interferindo diretamente nas atividades comerciais, para desconforto dos 

burgueses, fatores que contribuíram para o desgaste do Estado Absolutista (LEAL, 2001). 
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Portanto, o aparato estatal, nos séculos XVII e XVIII, era utilizado para impor e 

manter o poder estatal, soldados e funcionários deviam obediência irrestrita ao monarca. 

Nessa fase, as atividades da administração cresceram demasiadamente, passando a incidir 

tanto na vida social como econômica, inclusive na esfera íntima e privada dos indivíduos, 

em virtude de regulamentos e de mandatos, de ajudas e de promoções. Havia dois motivos 

para a ampliação da intromissão da administração em todos os âmbitos da vida das pessoas: 

o primeiro, obter recursos suficientes para a manutenção da estrutura dos exércitos e das 

cortes, por intermédio das atividades econômicas e comerciais; o segundo, a arraigada 

concepção patriarcal de que o Estado (rei) é o único e capaz de promover o bem estar da 

coletividade, e de cada um dos seus indivíduos (MAURER, 2012) O Estado Absoluto, 

também denominado de Estado de Polícia, se caracterizava por desempenhar uma extensa 

atividade administrativa, carente de qualquer condicionamento jurídico.  O soberano é 

quem dita o interesse público. O rei é o titular de tudo o que seja interesse público.  

Contudo, nos séculos XVI a XVIII começou a desenvolver-se a teoria do contrato 

social, tendo como principais pensadores: Hobbes, em Leviatã (1651); Locke, em Dois 

Tratados sobre o Governo Civil (1690); Rousseau, em Contrato Social (1762). O 

contratualismo moderno buscou estabelecer, concomitantemente, a origem do Estado e o 

fundamento do poder político a partir de um acordo de vontades, expresso ou tácito, que 

assinala simbolicamente a passagem do Estado de natureza (sociedade pré-política) ao 

Estado civil (sociedade política) (STRECK; MORAIS, 2012).  

Hobbes se destaca pela construção de uma teoria política-filosófica que sustentou a 

estrutura unitária e centralizada do poder absolutista. Para Hobbes os homens em estado 

de natureza são verdadeiras potências movidas pelo desejo de poder e desejo de viver, e 

que este estado não enseja naturalmente a sociabilidade. A constituição da sociedade em 

Hobbes é produto de um artifício, não decorre de causa divina ou natural. A sociedade 

política é fruto de uma decisão dos indivíduos, cuja finalidade é impor uma ordem que 

elimine a violência natural, substituindo o caos pela paz (CHÂTELET, 1990). Isso 

pressupõe o acordo de vontades firmado entre os indivíduos em favor de um terceiro, no 

intuito de preservação das suas vidas, transferindo ao não partícipe (homem ou assembleia) 

todos os poderes, em troca da segurança. Significa que em nome da conservação social, 

cada um dos súditos, individualmente, deve sacrificar a sua liberdade; o pacto de Hobbes 

é um pacto de submissão da vontade de cada um dos indivíduos a uma vontade – do 
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soberano (HOBBES, 2003). Segundo Bonavides (2012, p. 38), para Hobbes a força infinita 

de quem governa e mantém a ordem é paradoxalmente, justificada no contrato social. 

O Leviatã, como o Estado é caracterizado na sua obra, é metade deus mortal e 

metade monstro, pois se deve a ele a defesa das eventuais agressões externas e também a 

segurança de viver em paz. A soberania do Estado é ilimitada, ou seja, não está sujeita a 

nenhuma obrigação, exceto a de prover a paz e a defesa comuns. “E, embora seja possível 

imaginar muitas más consequências de um poder tão ilimitado, ainda assim as 

consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos os homens com os seus 

semelhantes, são muito piores” (HOBBES, 2003, p. 177). 

A contribuição de Hobbes serviu para justificar e sistematizar, sobremaneira, a 

noção de moderna comunidade política absoluta, baseada na soberania ilimitada e na total 

obediência a um indivíduo soberano (WOLKMER, 2001). Mesmo que a soberania 

conferida ao Estado seja ilimitada, perpétua e inquestionável, importantes contribuições 

são encontradas nas obras produzidas por Hobbes, como a existência de uma sociedade 

organizada com base no contrato social realizado entre cada um dos súditos, e a referência 

a uma lei suprema, ainda que elaborada pelo poder soberano. Hobbes reconhece que o 

Estado é fruto artificial da vontade individual, porém essa vontade está destinada a 

desaparecer, uma vez que ela jamais poderá ser oposta contra o poder soberano, o que 

colocaria em crise a lei fundamental que exige que os poderes do poder soberano sejam 

integralmente conservados (FIORAVANTI, 2001). 

Hobbes constrói uma noção de Estado absoluto – soberano, monárquico e 

secularizado – que irá preparar o terreno para o surgimento de um tipo de Estado liberal 

clássico, tendo como caracteres político-jurídicos a soberania nacional, separação dos 

poderes, supremacia constitucional, democracia formal, direitos civis. Vislumbra-se na sua 

obra que o Estado é senhor do espaço público, porém subsiste um espaço privado, no qual 

o súdito exerce sua liberdade, a faceta individualista do homem está contemplada na obra 

de Hobbes (CHÂTELET, 1990). 

Como o homem é sempre fruto de sua época, todo o esforço de Hobbes para 

caracterizar o homem no estado de natureza, movido pelo desejo de poder e desejo de viver, 

reflete o indivíduo burguês que à época estava buscando a ascendência econômica e social. 

A sociedade em estado de natureza do modo em que é esboçada por Hobbes define “a nova 

classe social que deseja ardorosamente o poder político como forma de alcançar suas 

finalidades utilitário-econômicas [...]” (LEAL, 2001, p. 68). 
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Em John Locke, o conteúdo do contrato social se altera substancialmente, embora 

o pacto permaneça legitimando o poder político3. O contrato social em Locke, por meio do 

qual os homens, livres e iguais, dão seu consentimento mútuo, objetiva preservar e 

consolidar os direitos já existentes no estado de natureza, sendo os direitos naturais os 

limites da convenção. 

Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes 

por natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao poder 

político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela 

qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das 

limitações da sociedade civil é através de acordo com outros homens para 

se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, 

segura e pacífica uns com os outros, desfrutando com segurança de suas 

propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são daquela 

comunidade. Esses homens podem agir desta forma porque isso não 

prejudica a liberdade dos outros, que permanecem como antes, na 

liberdade do estado de natureza. Quando qualquer número de homens 

decide constituir uma comunidade ou um governo, isto os associa e eles 

formam um corpo político em que a maioria tem o direito de agir e decidir 

pelo restante (LOCKE, 2001, p. 139). 

A teoria lockeana não abandona a soberania, mas coloca o poder político do Estado 

a serviço da conservação dos direitos dos indivíduos, preexistentes a sociedade política. A 

obra política de John Locke foi fortemente influenciada pela concepção dos direitos 

naturais, em virtude do momento histórico em que foi escrita, em que a Inglaterra passava 

pela segunda revolução (1689) e o regime de direito divino cedia em face da instauração 

de uma monarquia constitucional (CHÂTELET, 1990). A constituição da sociedade civil 

em Locke tem uma forte razão: embora todos os homens sejam livres e sem nenhuma 

diferença natural que autorize a limitação da liberdade de um sobre o outro no estado de 

natureza, a proteção da propriedade torna inevitável a realização do pacto associativo. A 

sociedade política tem por escopo assegurar a cada um dos indivíduos a sociabilidade com 

a proteção de suas propriedades, com isso, o cidadão para Locke é o indivíduo proprietário 

(LEAL, 2001). 

O contrato social será a garantia eficaz pelo poder soberano do exercício dos direitos 

já existentes no Estado de natureza, sendo assim os direitos naturais serão os limites do 

referido poder no Estado Civil. A única razão que faz com que os indivíduos firmem o 

                                                           
3 “[...] o ponto de partida e a verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada mais que o 

consentimento de um número qualquer de homens livres, cuja maioria é capaz de se unir e se incorporar em uma 

tal sociedade.” (LOCKE, 2001, p. 141). 
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pacto é a indispensabilidade de um poder que confira força aos direitos naturais, por meio 

da lei, impondo sua efetividade mediante coerção (CHÂTELET, 1990).  

Vislumbra-se uma antecipação do Estado liberal, que surge limitado pelos direitos 

fundamentais – vida, liberdade e bens4, no qual o estado não pode atuar em prejuízo dos 

daqueles direitos e, ao mesmo tempo, deve garantir a conservação e fruição deles. “Por 

isso, o objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais e  de sua 

submissão a governos é a preservação de sua propriedade.” (LOCKE, 2001, p. 156). O 

individualismo se faz latente na indicação de que o Estado tem como objetivo principal a 

defesa da propriedade (vida, liberdade e bens), sendo a sociedade política a instituição de 

uma convenção voltada para homens livres e iguais – os proprietários. 

O pacto assume dupla perspectiva: de associação, quando os homens dão seu 

consentimento para formar a sociedade, e de submissão à vontade da maioria, a partir do 

qual o Estado fica limitado pelos direitos individuais (LOCKE, 2001). Ainda, a soberania 

absoluta do Estado, no sentido da vontade suprema do soberano, cede, pois o Poder 

Executivo passa a ser controlado pelo Poder Legislativo e o governo pela sociedade, por 

meios das leis civis, inspiração do pensamento liberal (LEAL, 2001). Nota-se que o poder 

estatal não poderia exceder os objetivos do pacto - a proteção dos direitos naturais -, pois 

ele nasce integralmente limitado5. Châtelet (1990, p. 60) aduz que John Locke certamente 

definiu “[...] a fórmula liberal do Estado moderno, potência soberana e legisladora e 

unidade de uma multiplicidade de ‘súditos fracos’”, concepção que influenciou as duas 

declarações de direitos do homem – a norte americana de 1787, e a francesa de 1789.  

Com Jean Jacques Rousseau, o terceiro teórico do contrato social, as definições de 

estado de natureza e soberania sofrem um sensível deslocamento. Rousseau define que o 

                                                           
4 “[...] e não é sem razão que ele solicita e deseja se unir em sociedade com outros, que já estão reunidos ou que 

planejam se unir, visando a salvaguarda mútua de suas vidas, liberdades e bens, o que designo pelo nome geral de 

propriedade.” (LOCKE, 2001, p. 156). 
5 Mas, embora os homens ao entrarem na sociedade renunciem à igualdade, à liberdade e ao poder executivo que 

possuíam no estado de natureza, que é então depositado nas mãos da sociedade, para que o legislativo deles 

disponha na medida em que o bem da sociedade assim o requeira, cada um age dessa forma apenas com o objetivo 

de melhor proteger sua liberdade e sua propriedade (pois não se pode supor que nenhuma criatura racional mude 

suas condições de vida para ficar pior), e não se pode jamais presumir que o poder da sociedade, ou o poder 

legislativo por ela instituído, se estenda além do bem comum; ele tem a obrigação de garantir a cada um sua 

propriedade, remediando aqueles três defeitos acima mencionados que tornam o estado de natureza tão inseguro e 

inquietante. Seja quem for que detenha o poder legislativo, ou o poder supremo, de uma comunidade civil, deve 

governar através de leis estabelecidas e permanentes, promulgadas e conhecidas do povo, e não por meio de 

decretos improvisados; por juízes imparciais e íntegros, que irão decidir as controvérsias conforme estas leis; e só 

deve empregar a força da comunidade, em seu interior, para assegurar a aplicação destas leis, e, no exterior, para 

prevenir ou reparar as agressões do estrangeiro, pondo a comunidade ao abrigo das usurpações e da invasão. E 

tudo isso não deve visar outro objetivo senão a paz, a segurança e o bem público do povo. (LOCKE, 2001, p. 159). 
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homem nasceu livre e bom, porém quando o primeiro homem se apropriou de um pedaço 

de terra, a desigualdade restou evidenciada, assim como a hostilidade entre os homens. 

Nesse sentido, afirma que o direito não pode ser imposto pela força6, sendo o contrato 

social a única forma legítima de recuperação da liberdade pelos próprios homens, pois o 

pacto encerra a ideia de compromisso mútuo entre os próprios indivíduos, que substitui o 

puro instinto pelo sentimento de justiça, acrescendo uma qualidade moral as ações 

humanas7. 

Vê-se, por essa fórmula, que o ato de associação encerra um compromisso 

recíproco do público com os particulares, que cada indivíduo, 

contratando, por assim dizer, consigo mesmo, acha-se comprometido 

numa dupla relação, a saber: como membro do soberano em face dos 

particulares e como membro do Estado em face do soberano 

(ROUSSEAU, 1996, p. 23). 

A vontade geral é o princípio que dá legitimidade ao poder político, pois o vínculo 

social é resultado do que existe em comum entre os interesses divergentes dos particulares. 

O ato de associação de cada um dos contratantes resulta em um corpo moral e coletivo, 

que por força do contrato social ganha unidade, uma vontade e uma vida própria. Essa 

pessoa política é o Estado. Com isso, a vontade geral dá a existência e o fundamento ao 

corpo político, a soberania é seu exercício e a lei, o seu movimento. (CHÂTELET, 1990). 

Os termos do pacto são assim expressos por Rousseau (1996, p. 22): “Cada um de nós põe 

em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral; e 

recebemos, coletivamente, cada membro como parte indivisível do todo.” . 

A alteração substancial na teoria política em Rousseau está no deslocamento da 

noção de soberania, retirando a titularidade das mãos do monarca e consubstanciando-a no 

povo. A convenção estabelece o aspecto racional do poder soberano, que encontra 

limitações no próprio contrato originário do Estado. A vontade geral permite, ao mesmo 

tempo, compreender a soberania como ação do povo, por meio da lei, e a obediência como 

exercício de liberdade8 (MORAIS, 2011). Tamanha é a abstração da regra da vontade geral 

                                                           
6 “A força é um poder físico; não vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de 

necessidade, e não de vontade; é, quando muito, um ato de prudência. Em que sentido poderá constituir um dever?” 

(ROUSSEAU, 1996, p. 12). 
7 “A passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança considerável, substituindo 

em sua conduta o instinto pela justiça e conferindo às suas ações a moralidade que antes lhe faltava. Só então, 

assumindo a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o do apetite, o homem, que até então não levara 

em conta senão a si mesmo, se viu obrigado a agir com base em outros princípios e a consultar a sua razão antes 

de ouvir seus pendores.” Ibidem., p. 25-26. 
8 “[...] poder-se-ia acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, a única que torna o homem 

verdadeiramente senhor de si, porquanto o impulso de mero apetite é escravidão, e a obediência à lei que se 

prescreveu a si mesmo é liberdade.” (ROUSSEAU, 1996, p. 26). 
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que esboça um critério moral, de justiça, um parâmetro de legitimidade do exercício do 

poder político. O governo e os cidadãos devem se orientar em tudo pela vontade geral, 

consubstanciada na lei; não se questiona qual o critério a justiça que a vontade geral 

imprime, pois todos os demais interesses particulares devem se curvar diante dela, a 

vontade geral sempre expressa e defende o interesse público (LEAL, 2000). 

O contrato social idealizado por Rousseau é um contrato entre homens iguais, e 

sendo uma solidariedade entre homens livres e que se encontram nas mesmas condições, o 

pacto se estabelece para maximizar a liberdade e não para minimizar a liberdade. Trata-se 

de um contrato da cidadania territorialmente fundada (espaço geopolítico), baseado na 

separação entre espaço público e espaço privado, sendo que somente os interesses que são 

exprimíveis na sociedade civil são objeto do pacto, sendo excluídos dele a vida privada, os 

interesses pessoais. A vontade geral ou bem comum compreende uma série de valores que 

devido a sua intensa partilha pelos cidadãos têm a capacidade de gerar uma vida em 

comum. A sociedade é o espelho das expectativas estabilizadas. (SANTOS, 2010). 

Rousseau (1996, p. 25) ainda expressa “aquele que se recusar a obedecer à vontade 

geral a isso será constrangido por todo o corpo”, o que significa dizer que a defesa do bem 

comum sufoca possibilidades individuais. O indivíduo está subsumido no todo. O Estado 

é o portado da vontade geral. Se por um lado, Rousseau contribui com a perspectiva de que 

o poder pertence ao povo, à comunidade; por outro, sua teoria da vontade geral assume 

contornos de totalidade, despotismo, homogeneidade, que coíbe e nega o exercício da 

liberdade do indivíduo (STRECK; MORAIS, 2012). A partir do contrato social, quando se 

deixa o estado de natureza para fundar a sociedade civil, tudo é possível, exceto voltar ao 

estado de natureza. A vontade geral, fundamento subjetivo de validade do Estado, se torna 

inquestionável, visto que criadora da liberdade dos homens (SANTOS, 2010a). 

Na verdade, Rousseau eleva a vontade geral a um nível conceitual 

extremo, transformando-a em categoria discursiva para expressar a 

superação das contradições de interesses ou vontades particulares em 

nome da coletividade, única forma de se viabilizar a sociedade política e 

se dar sentido/função ao Estado: garantir prioridades públicas eleitas 

(LEAL, 2000, p. 99). 

Se em um primeiro momento é a vontade geral que permite a efetivação do pacto, 

após este momento, a vontade deverá se manifestar objetivamente em outro instrumento, a 

lei. No segundo momento, a vontade geral, abstrata, representante da vontade dos sujeitos, 

ao contrário do que desejava Rousseau, perde a característica de manifestação da vontade 

de todos para ser a manifestação da vontade da maioria, de um grupo de homens. O ideal 
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esboçado por Rousseau é de que a vontade geral realmente seja a representação da vontade 

de todos para se materializar em um Estado bem constituído.  

A lei, expressão da vontade geral, deve assegurar que o Estado exerça os poderes 

que lhe foram conferidos em respeito à vontade geral, concomitantemente, assegurando a 

liberdade dos cidadãos e a autoridade do governo (LEAL, 2000). 

Com ese pacto esos indivíduos renunciaban a sua liberdad natural, pero 

adquirían la liberdad civil, que consistia em la garantia de estar 

governados por una ley general, fruto de la totalidade del cuerpo soberano 

y, por el lo mismo, livre de toda hipoteca de carácter personal. De ese 

momento em adelante, el problema principal, o más bien exclusivo, era el 

de garantizar la integridade de esa ley, el de impedir, precisamente 

mediante la presencia continua del Pueblo soberano, que em esa ley pudie 

sen de hecho reintroducir se elementos de carácter particular y personal 

que corrompieran su carácter general. (FIORAVANTI, 2001, p. 83, grifo 

do autor). 

Rousseau aposta no poder soberano apenas por um motivo: que este poder impeça 

que a lei, que sancionou o fim do domínio de caráter pessoal e particular e inaugurou o 

primado da igualdade, possa escapar das mãos do povo soberano, ficando cada vez mais à 

mercê dos interesses privados. O centro da teoria de Rousseau está na força da soberania 

popular, o filósofo político não acreditava na representação política, pois para ele o povo 

deveria manifestar-se nas assembleias periódicas e a lei que não fosse ratificada 

pessoalmente por cada indivíduo seria nula. O conceito de Constituição, na obra de 

Rousseau, ocupa papel distinto e subordinado à noção de soberania, ocupando-se apenas 

de estabelecer o governo e as instituições encarregadas da execução da lei (FIORAVANTI, 

2001).  

O contributo de Rousseau à modernidade foi estabelecer que o contrato social 

origina o Estado democrático, na medida em que o poder já não pertence mais a um príncipe 

ou a uma oligarquia, mas à coletividade, cabendo aos cidadãos a definição sobre seu 

próprio destino. Não obstante, a vontade geral na democracia representativa vinculou-se à 

ideia da vontade da maioria, não passando de um princípio de cunho metafísico para 

justificar a origem, o fundamento e o exercício da soberania pelo Estado – poder político. 

Vislumbra-se que, a partir da noção de lei como expressão da vontade geral é totalmente 

esvaziada a ideia de participação do povo nos espaços públicos, nos moldes em que 

Rousseau havia idealizado por meio das assembleias, passando o Estado a atuar em nome 

dos cidadãos, sobretudo, cabendo a Administração Pública a gestão da coisa pública.  
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2.2 OS LIMITES E PODERES DO ESTADO-NAÇÃO: O CONTRATO SOCIAL 

COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DA CIDADANIA LIBERAL 

 

O contrato social permitiu o estabelecimento de um vínculo entre o Estado-nação e 

os cidadãos, de caráter universal, mesmo sabendo-se da sua expressão liberal, com a 

garantia e proteção dos direitos civis, tais como: a liberdade individual, de imprensa, de ir 

e vir, de pensamento e de fé e de propriedade, indispensáveis à livre concorrência e à 

economia de mercado, e, portanto, de abertura para a consolidação do sistema capitalista 

(MARSHALL, 1967). Antes disso, os indivíduos eram apenas súditos, o que significa um 

rompimento radical com os antecedentes históricos, sejam da antiguidade ou medievais. 

Nesse sentido, o Estado é o eixo central do processo de aquisição da cidadania, ligando-se 

ao Estado a noção de cidadania e a ideia de interesse público (geral).  

Seja como for, há que se admitir que o Estado-nação está fundamental e 

peculiarmente vinculado à emergência da cidadania que se conhece. Não 

porque sejam necessariamente complementares, mas principalmente 

porque a segunda nasceu da pretensão de limitar os poderes do primeiro 

(BIRNFELD, 2006, p. 34). 

De fato, há um elemento que é comum a Hobbes, Locke e Rousseau, a ideia de que 

a opção de abandonar o estado de natureza para constituir a sociedade civil e o Estado é 

“uma opção radical e irreversível” (SANTOS, 2010, p. 317).  No pensamento filosófico, 

que deu origem ao Estado de Direito, encontra-se a legitimidade da autoridade do Estado 

no consentimento mútuo entre os indivíduos em prol de um bem-estar geral (interesse 

público). 

 No intuito de romper com o poder divino que sustentava até então o poderio do 

soberano e fazer ruir o absolutismo, os teóricos do contrato social buscaram um argumento 

racional para sustentar a origem e o fundamento do Estado. Para tanto, o estado de natureza 

figurou como uma ficção construída para alocar a titularidade da soberania nas mãos do 

povo. Os indivíduos são titulares da soberania apenas no momento de realizar o pacto 

(vontade geral), logo após o Estado se manifestará como expressão da soberania, uma vez 

que o Estado liberal de Direito se pautará pelo primado da lei, consagrando a democracia 

formal, meramente representativa. Convém lembrar que o direito de votar não era 

extensivo a todos os homens, pois a cidadania política foi conquistada somente no século 

seguinte. 
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Portanto, as teorias de Maquiavel, Bodin, Hobbes, Locke e Rousseau, foram 

determinantes para a concepção de soberania e de Estado-nação ou Estado nacional típicas 

do Estado moderno. Como projeção dessa soberania, o Estado investido do poderio 

coletivo detido pelos cidadãos ingressa na modernidade com as seguintes características: a 

institucionalização do poder, definida pela dominação política impessoal; a cidadania, 

como nova relação entre indivíduo e Estado; o monopólio da força e da política, em que o 

Estado é a única fonte de direito e a fazer uso dos meios de coerção; o princípio 

fundamental da unidade, que congrega uma unidade de valores inerentes à esfera pública, 

diversa da sociedade, ligada aos valores prioritariamente econômicos (CHEVALLIER, 

2009). 

Mas nunca deslembrar que foi a soberania, por sem dúvida, o grande 

princípio que inaugurou o Estado Moderno, impossível de construir-se se 

lhe falecesse a sólida doutrina de um poder inabalável e inexpugnável, 

teorizado e concretizado na qualidade superlativa de autoridade central, 

unitária, monopolizadora de coerção. (BONAVIDES, 2012, p. 35) 

Deve-se considerar também que as modificações concernentes à concepção de 

Estado, fruto da modernidade, se traduziram em um processo de racionalização de 

organização das sociedades, e sob esse prisma ocorre uma transformação profunda na visão 

de vida, do homem, da sociedade, escorada em uma série de novos valores, construídos 

principalmente sob duas pilastras: o culto da Razão e o primado do Indivíduo. A obediência 

a Deus e às leis naturais é substituída pelo império da razão, que vem acompanhado pela 

crença na ciência e a fé no progresso; e as relações sociais são construídas a partir dos 

indivíduos, com ênfase no poder político fundamentado no consentimento dos indivíduos. 

“O indivíduo torna-se assim a referência suprema, tanto na esfera particular como na esfera 

pública, através da figura do cidadão.” (CHEVALLIER, 2009, p. 14) . 

Do movimento histórico europeu, dos séculos XVII e XVIII, consolida-se um 

modelo estatal como produto da conjugação de cinco elementos essenciais. Por primeiro a 

nação, como expressão de um grupo de pessoas sobre determinado território, unidas para 

além da diversidade e oposição de interesses dos seus membros; por segundo o Estado, 

como ente abstrato representante da unidade do corpo social e dotado de plena autoridade; 

terceiro, a afirmação da dicotomia entre o Estado e a sociedade civil, o primeiro como 

expressão do interesse geral e princípio de ordem e de coesão social e a esta como esfera 

das atividades privadas e dos interesses dos particulares; quarto, o monopólio da coerção, 

o Estado como legítimo detentor do monopólio da violência, tanto por ser fonte exclusiva 

do direito como por fazer uso da força material; por fim, a existência de um aparato 
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estrutural, rígido e coerente de dominação, encarregado de sustentar e fazer funcionar o 

poderio estatal (CHEVALIER, 2009). 

A segunda versão do Estado moderno - Estado de Direito – é liberal e representa o 

triunfo da burguesia. O núcleo central do liberalismo do Estado moderno orbita no binômio 

limites/liberdades, limitação do poder estatal e liberdades do indivíduo, logicamente, 

baseado no império da lei, pois até o momento não havia nenhum controle jurídico. 

Conforme delineia Elias Díaz (2010), três etapas consolidam a formalização do sistema 

político liberal em termos Estado de Direito: o primeiro passo é dado pelo Bill of Rights 

inglês, de 1689, pacto convencionado entre o Rei Guilhermo de Orange e o povo, 

representado pelo Parlamento; o segundo momento, é constituído pela Declaration of 

Rights do Estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1776, declaração formulada e aprovada 

pelos representantes do povo americano reunidos em Convenção; o terceiro, o processo 

que culmina na Declaration des Droits de l’homme et du citoyen, de 1789, dada pelos 

representante do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, deflagrada pelo ideário 

político da Revolução Francesa. 

A Revolução Francesa, burguesa, marca o fim do regime absolutista e o começo dos 

regimes liberais; sob o prisma jurídico-institucional vai representar o termo inicial da 

generalização do Estado de Direito. Com foco principal no respeito à legalidade por parte 

de todos, principalmente pelos governantes; na afirmação da lei como produto da soberania 

da nação (vontade geral) e na defesa dos direitos e liberdades do homem (liberalismo). 

Se trata, por tanto, del império de la ley (positiva) como base de toda la 

construcción: ley entendida em un sentido muy concreto como 

disposiciones emanadas de la Asamblea Nacional, primando así sobre 

todos los demás actos estatales (administratuvos, judiciales y legislativos 

de inferior rango) que a ella deverán subirdinarse. (DÍAZ, 2010, p. 42) 

Segundo Díaz (2010), a Declaração Francesa de 1789, em seu texto, definiu o direito 

à propriedade como sagrado e inviolável, o que em um contexto capitalista ensejava a 

insuficiência de respeito aos direitos e liberdade dos não proprietários. Para além e em 

perfeita sintonia com o direito à propriedade, a lei é expressão mais da soberania nacional 

(da nação como um todo), do que da soberania popular (soberania como poder pertencente 

a todos e a cada um dos cidadãos). O traço primeiro e fundamental do Estado de Direito 

foi o império da lei. A lei como expressão da vontade geral, fruto do pensamento 

rousseauniano, que influenciou fortemente os revolucionários franceses. 
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Não menos importante será a consequência da totalidade impressa sob o código da 

vontade geral. No todo está cada uma das suas partes, com isso, o todo nada mais é que 

uma das partes transformada em referência para todas as demais. Na sociedade moderna 

ocidental, a burguesia é o modelo referência para o todo, dessa forma, os interesses de um 

grupo acabaram se convertendo em verdadeiros interesses gerais. A lei, no Estado liberal, 

consegue enfim não significar a vontade absoluta de um executivo incontrolável 

(monarca), porém acaba por ser mais a expressão da vontade da burguesia do que a vontade 

geral (DÍAZ, 2010).  

Com isso, a não ingerência estatal e a proteção da liberdade e da propriedade são os 

eixos centrais da legalidade que deve pautar, a partir de então, a atuação do Poder 

Executivo. As ideias de igualdade, liberdade individual e soberania nacional (ou do povo) 

era o conhecido discurso inscrito sobre a lógica contratualista que expressava um resumo 

do pensamento liberal de Locke e Rousseau, que sustentou ideologicamente a Revolução 

burguesa francesa. 

O que pretendeu o Estado de Direto, frente ao Estado Absoluto do Antigo Regime, 

e pretende frente a todo e qualquer Estado totalitário é a proteção efetiva e  a garantia de 

realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o segundo traço 

fundamental do Estado liberal de direito. Embora se saiba que, em razão do sua ideologia 

liberal, os direitos humanos se identificavam com os direitos da burguesia e que, de 

maneira bastante formal e parcial eram estendidos aos indivíduos de camadas inferiores, é 

inegável que o Estado de Direito constitui um importante ponto de partida para o 

reconhecimento dos direitos e liberdades dos homens e dos cidadãos, bem como do 

processo de democratização (DÍAZ, 2010). 

Como terceiro aspecto fundamental, a separação dos poderes é o resultado histórico 

da luta contra o absolutismo, tendo em vista que além significar efetivamente a divisão das 

funções, evita a concentração dos poderes. Logo o reconhecimento dos direitos do povo 

por meio do exercício da função legislativa e da independência da função jurisdicional 

(DÍAZ, 2010). A tríade império da lei, separação dos poderes e direitos e liberdades 

fundamentais, acrescida pela atuação da Administração Pública pautada pela legalidade, 

são características gerais indispensáveis do Estado liberal de Direito. 

A teoria do contrato social também influenciou o constitucionalismo, pois 

reivindicava a explicitação dos termos do contrato em uma Constituição escrita. Assim é 

que, o estabelecimento de um documento fundamental acerca dos limites do poder político 
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é decisivo para a garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos, bem como para 

delinear os contornos da atividade do Estado, por meio da limitação dos poderes e 

separação das funções, revelando mais um importante aspecto do Estado de Direito 

(STRECK; MORAIS, 2012). Contudo, nesse momento histórico, apesar da existência de 

uma lei fundamental, a ideia de Constituição não se sobrepunha à potência da soberania do 

Estado e ao primado da lei. A herança mais relevante e considerável da tese liberal 

expressou-se na noção jurídica e formal de uma Constituição garantidora de direitos 

fundamentais do homem (BONAVIDES, 2010).  

O liberalismo fez, assim, com o conceito de Constituição aquilo que já 

fizera com o conceito de soberania nacional: um expediente teórico e 

abstrato de universalização, nascida de seus princípios e dominantes da 

historicidade de interesses concretos. De sorte que, exteriormente, a 

doutrina liberal não buscava inculcar a sua Constituição, mas o artefato 

racional e lógico, aquele que a vontade constituinte legislava como 

conceito absolutamente válido de Constituição, aplicável a todo o gênero 

humano, porquanto iluminado pelas luzes da razão universal 

(BONAVIDES, 2010, p. 37; grifo do autor). 

O constitucionalismo moderno ocidental instaurado a partir da revolução francesa 

significava, em essência, limitação do poder estatal, garantia de direitos individuais e 

supremacia da lei (Estado de Direito). A lei passou a ser o principal instrumento jurídico 

de garantia dos direitos dos indivíduos, regulando a relação entre o Estado e a sociedade. 

As relações entre o Estado e a sociedade passaram a balizar-se, mormente, pela lei, geral e 

abstrata, que por si só seria capaz prever todos os direitos e assegurá-los aos indivíduos, 

sedimentando a igualdade formal e a universalidade. Por isso, uma das características 

marcantes do Estado liberal de Direito é a supervalorização da lei, inteiramente ligada à 

noção de vontade geral, questão que se projetará de maneira determinante na formação fato 

do Direito Administrativo. 

Se melhor analisado, o texto que foi elaborado durante a Revolução Francesa 

representa a visão de mundo burguesa, identificada no Terceiro Estado, o que na época 

correspondia a uma parcela pequena naquele país. Portanto, em termos nacionais ou mesmo 

internacionais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), não 

considerou inúmeros aspectos econômicos, sociais, culturais importantes dos demais 

setores sociais, diferentes da burguesia, o que torna o documento de alcance restrito, 

contemplando interesse de determinado grupo. (BELLO, 2015). A pretensa igualdade dos 

homens perante a lei não supunha as limitações sociais concretas, resultando em uma lei 
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geral, abstrata e impessoal, que ocultava as desigualdades reais existentes entre os sujeitos, 

fazendo com que o direito privilegie determinados sujeitos. 

O moderno Estado-nação, produto histórico da luta da burguesia em face do 

absolutismo, no século XVIII, teve como destinatário um indivíduo certo: o burguês, 

homem, branco, proprietário e com grandes possibilidades de êxito na vida. Dessa forma, 

no paradigma do Estado liberal de Direito o cidadão é o burguês, titular dos direitos 

individuais, e o interesse público era a devida proteção dos interesses privados (externados 

pela Lei), proporcionadora da realização do bem comum. Os direitos de liberdade e de 

propriedade dos cidadãos desse período estavam restritamente vinculados à burguesia 

ascendente e ao liberalismo. 

Liberdade era sinônimo de cidadania. Liberdade para expressar sua 

opinião, transitar, contratar e comprar. . . Foi dessa forma que os interesses 

econômicos e políticos da burguesia nascente convergiram para a 

reivindicação dessa grande inovação denominada cidadania (BIRNFELD, 

2006, p. 32). 

Tal panorama esboça o ideal de um Estado Nacional Soberano que representa uma 

nação equânime, isonômica, que manifesta seus interesses por meio da vontade geral, 

reproduzida na lei. Nesse momento histórico, o exercício da soberania popular por meio 

do processo legislativo, portanto, através de representantes era o meio mais seguro para 

que a burguesia, ao mesmo tempo, mantivesse o Estado isento de intervenções na seara 

social-econômica e cumpridor dos seus interesses. O Estado liberal de Direito foi 

vocacionado para atender os interesses de uma cidadania burguesa (BIRNFELD, 2006). 

A sociedade moderna europeia, em especial a francesa pós-revolução, consolidou 

uma política de centralização do poder estatal – Estado nação soberano -; impôs um 

discurso de universalização e formalização dos direitos naturais do homem por meio da 

lei; edificou uma concepção monista de regulação social e de racionalização normativa 

técnico-formalista - ciência jurídica, tendo no ente estatal única fonte legitimadora. Toda 

a teoria e prática jurídicas se alicerçaram em uma compreensão individualista, patrimonial 

e científica, em que o direito é expressão da lei escrita e o Estado, fonte direta e exclusiva 

de todas as normas sociais válidas (WOLKMER, 2012). 

A política de centralização do poder estatal e a legalidade, consolidadas pelo 

pensamento moderno europeu, terão um grande impacto no Direito Público, mormente no 

Direito Administrativo, disciplina reguladora das relações travadas entre Estado e cidadão.  

Se no Estado Absoluto o monarca é o portador da vontade geral, no Estado de Direito é a 
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lei que dispõe sobre o que é o interesse público, tendo o Poder Executivo a função de 

executar a lei, em observância aos direitos fundamentais. Se por um lado, a cidadania 

pretendeu limitar o poder Estatal, por meio do aumento do número de indivíduos 

interferindo nas escolhas coletivas, por outro lado, o poder do Estado acabou sendo 

fortalecido sobre os indivíduos, com base na vontade geral (BIRNFELD, 2006). 

A perspectiva de cidadania do século XIX, extraída do rol de direitos e garantias 

individuais das Constituições da época, compreendia o exercício de direitos individuais no 

espaço privado, consistindo em um status do indivíduo que possuía direitos e obrigações 

concernentes ao livre exercício da propriedade, não se coadunando com o exercício da 

cidadania no espaço público. Executar a lei em respeito aos direitos individuais, como 

projeção da vontade geral, representava a não ingerência do Estado no espaço privado, 

cabendo ao Estado, única e exclusivamente, a atuação no espaço público. 

A preocupação com manutenção da ordem e da segurança, a garantia da liberdade 

e da propriedade, ganharam ares de interesse público, passando pautar a atuação de uma 

Administração forte, rígida e austera, cujos propósitos eram conferir autonomia privada e 

obstaculizar o acesso de outras camadas populares ao poder econômico e político, de 

domínio exclusivo da burguesia. Não foram necessários grandes esforços para que a 

ostensividade da soberania e a defesa de um interesse público metafísico aliado à 

imperatividade da lei conferissem ao Estado-Administração uma posição diferenciada em 

relação aos cidadãos, o que ficará evidenciado no regime especial conferido ao Poder 

Executivo, por meio do Direito Administrativo. 

 

2.3 O DIREITO ADMINISTRATIVO DO ESTADO LIBERAL DE DIREITO 

FRANCÊS E A PRIMAZIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DO 

CIDADÃO 

 

A consolidação do Estado liberal de Direito implicou em novas balizas para a 

atuação do Poder Público. A submissão da Administração Pública à legalidade se 

manifesta, mormente, pela existência de um sistema de controle e responsabilidade que 

assegure seu comportamento conforme o direito, servindo de garantia de segurança jurídica 

para os cidadãos, o que implica na existência de adequados mecanismos e instituições que 
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comprovem a extensão e a garantia de efetividade desse controle sobre a legalidade das 

atuações administrativas. 

Especialmente na França, desenvolveu-se um Estado dotado de uma forte 

autonomia com relação ao resto da sociedade, e investido de amplas e vastas funções que 

atestam a sua supremacia, ele aparece como o ponto culminante da sociedade, 

representante e garantidor da identidade coletiva. A acentuada soberania estatal presente 

no Estado Francês, deve-se ao fato do sistema de freios e contrapesos (separação dos 

poderes) não ter sido colocado efetivamente em prática, e ter havido uma forte vinculação 

do Estado ao Executivo (soberano). Por exemplo, de forma diferente, na Grã-Bretanha, a 

institucionalização do Estado e a sua diferenciação com relação à sociedade civil não foi 

ressaltada e, nos Estados Unidos, a concepção de supremacia absoluta e de uma radical 

distinção entre o público e o privado foi rechaçada, o que levou a constituição de um poder 

compartilhado nos países de cultura anglo-saxã. (CHEVALIER, 2009). 

Forjada sob uma forte tradição parlamentarista, como expressão da vontade do 

povo, essencialmente costumeira e superior a vontade do Rei, na Inglaterra a noção de 

constitucionalismo assumiu um forte significado, sendo a figura do Estado apenas produto 

da reunião e do exercício das funções legislativa, executiva e judiciária (teoria da separação 

dos poderes). Diante da inexistência de uma forte associação de soberania com o Estado- 

Executivo, nos países de tradição common law (ingleses e norte-americanos) não houve o 

desenvolvimento de uma disciplina administrativa propriamente dita, sendo as relações 

entre Administração e administrado, até meados do século XX, regidas pelas mesmas 

regras e submetidas aos mesmos tribunais que decidiam os conflitos entre os particulares.  

Com isso, se pode afirmar que o Direito Administrativo é resultado do Estado liberal 

francês, criado para regular especificamente as relações entre a Administração e o 

administrado, tendo em vista a acentuada soberania conferida ao Estado-Administração 

(PIETRO, 2007, p. 3-4), direcionando a investigação desse trabalho ao contexto de 

surgimento e evolução do Direito Administrativo na França dos séculos XIX e XX. 

Não obstante o êxito dos ideais burgueses na Revolução Francesa, os textos 

constitucionais do século XIX revelam certo equilíbrio entre a nova ordem liberal e a 

monarquia. O Poder Executivo permaneceu nas mãos do monarca; contudo, a ingerência 

da Administração na propriedade e liberdade privadas fora limitada pelos direitos 

individuais e pela lei (fruto da representação da popular), sendo admissível apenas nos 

casos em que reservados pela própria lei. O compromisso entre princípios liberais, em 
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termos de organização do poder político, e princípios autoritários, em termos de 

funcionamento e controle da Administração, se manifestará de forma inequívoca no Direito 

Administrativo, convergindo técnicas de ação absolutista com as exigências de tutela dos 

direitos individuais. (SILVA, 2003) 

No século XIX, em um contexto em que, ao menos em tese, estaria a submissão do 

Estado à lei, é que se fazem as condições necessárias ao florescimento do Direito 

Administrativo no sentido moderno, mormente, ancorado na premissa de que a separação 

dos poderes teria exigido a criação de regras de competência e os direitos fundamentais 

reivindicavam um regramento legal para tutelar e limitar a liberdade e a propriedade 

privadas (MAURER, 2012, p. 19). Não se pode perder de vista que a Administração, até a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, era apenas instrumento pessoal 

da vontade do monarca e, por isso, caracterizada pelos atributos da soberania, da execução, 

da ingerência em direitos e propriedade, imune a todo e qualquer limite e controle externo. 

Com a sujeição do Poder Público à lei, a Administração passa a necessitar de 

regulamentação e organização quanto aos seus fins, aos seus limites, a sua estrutura, de 

modo que toda a sua atividade deveria submeter-se à execução das leis e não das vontades 

soberanas (ENTERRÍA, 2010). Daí também resultará a identificação do Poder Executivo 

com a Administração, pela responsabilidade de aplicar a lei, nos termos em que dispostos 

pelo princípio que separa estruturalmente as funções/poderes.  

A partir da Revolução francesa, momento no qual nasce o Direito 

Administrativo, e durante a primeira metade do século passado, a 

Administração Pública é identificada com o Poder Executivo, no marco 

constitucional da divisão dos poderes. O Direito Administrativo vinha a 

ser então o regime jurídico especial do Poder Executivo (ENTERRÍA; 

FERNÁNDEZ,2014, p. 46). 

No marco da Revolução francesa, o Direito Administrativo surge como uma reação 

direta às técnicas de poder absolutistas, uma vez que no Estado absolutista, a pessoa do rei 

era fonte de todo o direito, representante da divindade na terra e sua atuação podia dar-se 

tanto por regulamentos, normas, atos excepcionais ou por sentenças contrárias ao prescrito. 

Não obstante, os revolucionários não admitissem nenhuma dessas hipóteses: reivindicavam 

a lei, expressão da vontade geral, como legitima fonte de todo o Direito. Cuidava-se de 

garantir a liberdade do cidadão, que se encontra em posição inferior – súdito – em relação 

ao um poder transcendental e alheio – figurado no rei (ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2014).  

Nesse contexto, a concepção de Estado de Direito encontrou plena conformidade 

com o ideal revolucionário. Na conformação liberal, de primazia da lei, a vinculação da 
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Administração à legalidade era tida como negação da vontade do Estado e garantia de não 

ingerência do poder soberano na vida dos indivíduos, daí o caráter restritivo atribuído à 

legalidade. A lei, como instrumento jurídico, estabeleceria um espaço de reserva vedado à 

atuação da Administração – portanto, de prevalência do interesse privado (proteção dos 

direitos individuais) sobre o público. Associou-se fortemente à ideia de legalidade uma 

natureza puramente executiva da função administrativa, que estaria limitada ao fiel 

cumprimento das opções estabelecidas nos textos legislativos.  

Não obstante, no contexto social pós Revolução Burguesa, a lei não conferia direitos 

subjetivos ao cidadão em face do Estado e as atividades administrativas srem 

exclusivamente as de limitar os comportamentos individuais não desejados, mantendo a 

ordem, a segurança e a fruição dos direitos individuais daqueles que os detinham (os 

burgueses), motivo pelo qual a Administração Pública passou a ser percebida como 

verdadeira inimiga dos cidadãos em geral (SILVA, 2003). 

Ao lado da vinculação da Administração à legalidade, organizou-se um sistema de 

controle correlato para que os administradores não se afastassem do cumprimento da lei  

por mera liberalidade. Tal sistema se concretiza por meio de controle interno, por meio de 

anulação dos atos ilegais por um órgão hierarquicamente superior. O sistema específico de 

justiça administrativa da França, que excluiu da competência do Poder Judiciário o controle 

sobre a atuação administrativa, decorreu de uma interpretação radical do princípio da 

separação dos poderes, ratificada no artigo 3º, do Capítulo V do Título III, da Constituição 

de 1791, o qual previa que os tribunais não poderiam intervir na atuação dos 

administradores. O sistema francês de contencioso administrativo era previsto pela Lei 16-

24 de agosto de 1790, da Assembleia Constituinte, anterior a Constituição de 1791, 

mantendo-se intacto até os dias atuais, tendo sido reconhecido pelo Conseil 

Constitutionnel, em razão do Preâmbulo da Constituição de 1958 fazer remissão aos 

princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República (ENTERRÍA, 2010).  

Contudo, o contencioso administrativo francês também decorreu do receio dos 

revolucionários burgueses, pós-revolução, de que os tribunais ordinários, identificados 

com o estamento da nobreza do Antigo Regime, pudessem estremecer as estruturas da nova 

ordem interferindo nas decisões e atuações do Poder Executivo. Existia, portanto, um 

sentimento de desconfiança geral com relação ao poder judicial, o que levou a considerá-

lo um verdadeiro inimigo do poder administrativo (SILVA, 2003). Sem esquecer que, o 

modo arbitrário como a Administração napoleônica empregou a justiça administrativa, 
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visou potencializar seu funcionamento e anular decisões contrárias a sua atuação 

(ENTERRÍA, 2010). 

Conquistado o poder, os liberais franceses vão desconsiderar indesejável 

que os tribunais possam criar obstáculos à actuação da “sua” 

Administração, e é por isso, que vão justificar a interdição de controlo 

judicial das actuações administrativas com base no princípio da separação 

dos poderes. 

A criação do contencioso administrativo parece assim espelhar a 

tendência tipicamente francesa, para a concentração e centralização do 

poder político, que surge ligada à ideia de independência (e primazia) da 

Administração perante o poder judicial (SILVA, 2003, p. 26).  

Vislumbra-se que a vedação do Poder Judiciário em apreciar matéria administrativa 

diminuiu e enfraqueceu aquele poder, atribuindo ao Poder Executivo forte primazia, 

paradoxalmente, a garantia de limitações dos poderes por meio do princípio da legalidade. 

Nem mesmo a possibilidade de produção das leis não seria o suficiente para garantir a 

estabilidade e a certeza frente à Administração, que tanto almejavam os cidadãos franceses. 

A instauração de uma jurisdição contenciosa administrativa contribuiu para a 

formação do Direito Administrativo, muito dos princípios atualmente utilizados foram 

concebidos e impostos por tribunais do contencioso administrativo, em funcionamento até 

os dias de hoje na França. Portanto, a teoria do Direito Administrativo começou a ser 

definida com tímidos contornos, vinculado aos estudos a respeito do direito de Estado, 

sendo, ao final do século XIX, definidos os seus conceitos gerais e identificados seus 

aspectos e suas estruturas internas (MAURER, 2012).  

Por meio da jurisprudência do Conselho de Estado, órgão criado em 1799 para 

assumir a jurisdição administrativa, é que começa a ser delineado o Direito Administrativo 

como uma disciplina autônoma, dotada de um regime jurídico próprio para reger as 

relações estatais, vindo a consumar-se, efetivamente, a partir de 1806 (ENTERRÍA, 2010). 

O Conselho de Estado, moderna instituição burocrática centralizadora, inspirado no 

Conselho do Rei, revelou mais uma vez a tendência unificadora e fortalecedora do Poder 

do Estado, justificando a necessidade de criação de um estatuto especial para a 

Administração e impedindo o controle externo dos atos administrativos, tudo dentro da 

lógica de dominação racional legal. Embora fruto da revolução, o Direito Administrativo 

não pode ser definido, de forma geral, de origem legalista, partindo de codificações ou 

corpo normativo mais ou menos esquematizado, pois foi a jurisprudência do Conselho de 

Estado francês a responsável pela formulação e exposição de critérios jurisprudenciais que 

erigiram o Direito Administrativo, solucionando conflitos entre a Administração e os 
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cidadãos com base em técnicas principiológicas, com ênfase no contributo essencial dos 

juristas na sua constituição (ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2014). 

Dessa forma, atribuir ao Direito Administrativo uma origem ou vinculação à 

legalidade é um equívoco, pois em suas bases está a jurisprudência do Conselho de Estado, 

que era um tribunal administrativo que julgava a própria Administração, conforme seus 

próprios princípios, sem nenhuma garantia de aplicação dos direitos individuais, nem 

observância ao princípio da legalidade. “O velho dogma absolutista da verticalidade das 

relações entre o soberano e seus súditos serviria para justificar, sob o manto da supremacia 

do interesse público sobre os interesses dos particulares, a quebra da isonomia.” 

(BINENBOJM, 2005, p. 52). 

A desigualdade entre a Administração e os cidadãos será, então, um pressuposto 

naturalmente recepcionado pela doutrina administrativa que vai se consolidando, 

mormente, pelo interesse público ser fundamento de existência do Estado. O Estado nasce 

vinculado ao interesse público, e vice-versa; o Estado somente é Estado porque defende os 

interesses públicos, e os interesses públicos somente são públicos porque defendidos pelo 

Estado, uma armadilha moderna. 

El Derecho Administrativo formula sus princípios y se dessarrolla al hilo 

de la doctrina jurisprudencial del Consejo de Estado em estas decisiones 

de recursos, cada vez más frecuentes y màs elaboradas. Muy pronto, desde 

la misma época napoleónica, la doctrina jurídica comentará y 

sistematizará esa jurisprudência y expondrásu resultados como uma rama 

específica del Derecho Público, el Derecho Administrativo. Sus princípios 

no son los mismos que los del Derecho Civil, tien en em cuenta la 

desigualdade propia de las relaciones entre la Administración y los 

ciudadanos, aquélla garante y gestora del interés general, pero pueden, em 

último término, concretarse em uma idea básica: la Administración debe 

actuar dentro de los limites de la legalidade; [...] (ENTERRÍA, 1994, p. 

215) 

 

Inicialmente, as normas que são elaboradas a partir da jurisprudência dos tribunais 

administrativos eram impregnadas de um caráter de uma Administração como poder do 

Estado, dotada de uma autotutela das suas decisões, sendo conferido para tal um estatuto 

especial, apenas limitado pelos direitos individuais (SILVA, 2003).  

A teoria administrativa assim vai se conformando sob o signo da primazia da 

Administração, embora com o cuidado de proteção dos particulares, revelando todo o 

conteúdo de um Estado liberal burguês, preocupado em manter o status quo, utilizando o 

aparato administrativo coercitivo e o direito para impedir que outros grupos sociais 

subvertessem a ordem estabelecida, sem descurar do livre exercício dos seus direitos de 

liberdade e propriedade. A organização de uma estrutura administrativa racional e 
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centralizada, que permitisse a eliminação das disparidades locais, logrando a formação de 

um mercado nacional com a queda de obstáculos feudais, era o que desejava a burguesia e 

uma Administração austera e enérgica, com a criação de toda uma infraestrutura e serviços  

que potencializasse a atividade econômica vinha ao encontro dos objetivos burgueses 

(SILVA, 2003). 

Na concepção liberal, a liberdade individual coloca-se como um problema 

principalmente em face do Estado, sendo a não ingerência deste a distinção radical entre 

Estado e sociedade a melhor forma de garantir a liberdade política. Com isso, a questão da 

superioridade do Estado está colocada no seu agir através das leis gerais e abstratas, não 

intervindo ou intervindo o mínimo na vida dos particulares. A sociedade burguesa estava 

representada no parlamento, eleito por meio do sufrágio censitário e, por isso, não desejava 

o controle das decisões da Administração por meio do Judiciário. A liberdade era entendida 

em termos burgueses, como propriedade, sendo as questões sociais um problema da 

sociedade e não do Estado, o qual tinha o papel apenas de limitar e permitir que a sociedade  

escolhesse suas próprias formas de solidariedade (SILVA, 2003). 

Importante elucidar que, ao mesmo tempo em que se pregava o Estado mínimo, não 

interventor nas atividades privadas (privadíssimas da burguesia), esse mesmo Estado se 

utilizava de toda sua força para respaldar a livre iniciativa da sociedade civil. Isso quer 

dizer que, embora o Estado se dissesse não intervencionista, era intervencionista ao 

extremo para fazer com que se garantisse a autonomia privada (SANTOS, 1999, p. 119).  

O modelo de Administração Pública surgido com o Estado liberal burguês pode ser 

identificado como formalista no que diz respeito a sua atuação por meio do ato 

administrativo, seu modo quase exclusivo de agir; centralizador e concentrador, no que 

tange a sua organização e funcionamento; e por fim, fiscalizado por um sistema de justiça 

interno (contencioso administrativo). Com isso, o ato administrativo passou a ser 

compreendido como a manifestação de autoridade do Estado-Poder em relação ao 

indivíduo. Os pontos de contato entre os indivíduos e o Estado eram restritos e definidos, 

porque a cisão radical entre sociedade e Estado, ensejava a compreensão em sistemas 

distintos, com lógicas próprias e diferenciadas – a esfera pública e a esfera privada 

(SILVA, 2003). Evidente a tensão existente entre o caráter autoritário do contencioso 

administrativo francês e a dimensão garantística do liberalismo político. 

Por um lado, assegurava-se a primazia da Administração, através de sua 

fiscalização por um órgão que, apesar de reconhecer que exercia uma 

função jurisdicional, se integrava no poder administrativo, e cujos poderes 

de fiscalização se limitavam à anulação dos actos administrativos. Desta 
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forma, o contencioso era concebido como um auto-controlo da 

Administração, tendo como objectivo principal a prossecução da 

legalidade e do interesse público, e só secundariamente a defesa dos 

direitos dos indivíduos, cuja proteção estava confiada ao poder legislativo. 

(...) Por outro lado, garantia-se a proteção dos direitos individuais, a qual 

era realizada sobretudo através da lei e não dos meios jurisdicionais. De 

acordo com a ideologia do liberalismo político, que considerava a 

separação entre sociedade e o Estado como garantia da liberdade 

individual, a Administração era vista como entidade agressiva, cuja 

intervenção era potencialmente lesiva dos direitos do cidadão (SILVA, 

2003, p. 42-43). 

A distinção entre interesse público e interesses privados é a categoria do 

pensamento moderno ocidental que fundamentou e legitimou o poder estatal no momento 

da sua criação.  O Direito Público e, em particular, o Direito Administrativo, ao longo do 

tempo, fundamentaram e legitimaram o poder estatal no princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, edificando um regime jurídico que tem por 

pressuposto a existência dessa dicotomia capaz de dotar o Estado de uma representação 

coletiva, totalizante e ordenada. 

A cisão das esferas pública e privada acarreta na existência de diferentes sistemas 

de valores e na submissão a diferentes dispositivos normativos; consequentemente, a 

Administração Pública, enquanto perquiridora do interesse geral, se encontra submetida a 

um regime jurídico globalmente derrogatório do direito comum (CHEVALIER, 2009). A 

dicotomia interesse público versus interesse privado, reflete em termos da relação política 

em polos antagônicos: soberano-súditos, governantes-governados ou Estado-cidadãos, 

revelando sempre uma relação entre superior e inferior, no qual um tem o direito de 

comandar e o outro o dever de obedecer, uma relação entre desiguais (BOBBIO, 2007). 

O poder de comando do Estado, disposto na relação antagônica, que tinha por 

função estabelecer uma subjugação do indivíduo, também foi deveras importante para a 

manutenção do domínio do espaço público pelo Executivo, isto porque, a criação de um 

regime jurídico-administrativo, que dotava a Administração Pública de poderes e 

privilégios, impossibilitava a participação, a intervenção e o questionamento acerca das 

decisões, baseadas, mormente, no interesse público.  

Com isso, verifica-se que o Direito Administrativo é fruto de uma tentativa exitosa 

da Administração Pública em manter o exercício da sua soberania, distanciada dos cidadãos 

e do seu controle sobre sua atuação, o que convergia e favorecia o exercício da cidadania 

liberal, pois assegurava o livre exercício dos direitos individuais, que se serviu do poderio 

estatal para manter a ordem posta. A ideia de exercício da soberania pela Administração 
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plasmou tão fortemente no Direito Administrativo que as discussões teóricas do final do 

século XIX e início de século XX se relacionaram com a necessidade de flexibilização da 

autoridade estatal como necessária a inserção do cidadão no espaço público, como forma 

de superação da dicotomia público-privado. 

 

2.4 AS DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS EM TORNO DE UM CRITÉRIO DE 

DEFINIÇÃO PARA O DIREITO ADMINISTRATIVO: AS CONTRIBUIÇÕES DE 

MAURICE HAURIOU E LÉON DUGUIT 

 

Em termos epistemológicos, a partir da segunda metade do século XIX, a noção de 

Estado de Direito passa a ocupar o centro das teorizações do Direito Público e toda a sua 

construção será alicerçada e limitada por este conceito. A primeira geração de juristas a 

publicarem obras a respeito do Direito Público, durante o Segundo Império e no início da 

Terceira República na França, ministraram Direito Administrativo com foco nas técnicas 

jurisdicionais como garantias políticas do Estado liberal de direito, portanto, ainda 

aprisionados às normas de direito privado. O primeiro critério adotado pela doutrina 

administrativista como, por exemplo, Batbie, Aucoc, Ducroq, Laferrière, e Berthélemy, 

ainda no século XIX, foi baseado na ideia de “poder público” ou puissance publique, 

segundo o qual o Direito Administrativo consistia na atividade que o Estado exercia 

enquanto “poder de comando”, ou seja, pela via da autoridade pública (MELLO, 1981). 

Na sequência, Maurice Hauriou e Léon Duguit, grandes expoentes da segunda 

geração de publicistas franceses, entre os séculos XIX e XX, buscaram reinventar a 

concepção de Estado de Direito como um elemento constitutivo da realidade social.  Os 

enunciados teóricos de Hauriou e Duguit fizeram parte do período mais rico da doutrina 

publicista francesa, pois era um momento histórico em que os juristas procuravam formular 

uma construção teórica sistemática e dar autonomia ao Direito Público em relação ao 

Direito Privado, por isso a importância de revisitar seus aportes teóricos (FARIAS, 1999). 

A herança do Direito Público revolucionário determinava aos governantes a 

observância de todos os termos da declaração do homem e do cidadão. De acordo com a 

concepção de Estado de Direito fruto da Revolução francesa, a legitimidade está alicerçada 

nos direitos naturais reconhecidos na declaração e no respeito à vontade geral, em última 

análise, na supremacia da lei. A noção de soberania da nação, concepção formalista e 

individualista do Estado de Direito e base de sustentação do poder do Estado, torna-se o 
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centro do debate no final do século XIX e início do século XX, devido às transformações 

sociais, econômicas e políticas. 

As primeiras transformações das tarefas impostas ao Estado-Administração 

ocorreram com a emergência do Estado do bem-estar social ou de providência, que se deu 

em virtude do declínio do modelo de Estado liberal. É preciso referir que a acentuada 

liberdade contratual e do direito à propriedade e a ausência de uma atuação estatal no 

campo social, características inerentes ao liberalismo, acarretaram um desequilíbrio social 

excessivo entre a classe burguesa e as classes desfavorecidas.  

O modelo de exploração da mão de obra implantado pela burguesia capitalista, 

concorrencial e industrial (Estado liberal clássico), deu origem a um proletariado urbano, 

vulnerável a todo tipo de infortúnio, emergindo, assim, uma luta por melhores condições 

de trabalho e de vida. Com a finalidade de amenizar os conflitos sociais entre a burguesia 

e a classe operária, mas também a fim de proporcionar um maior desenvolvimento do 

capitalismo, tornou-se imperiosa a intervenção reguladora do Estado na economia e na 

promoção do bem-estar comum, estendendo o alcance dos direitos próprios do Estado 

liberal de direito a um número maior de indivíduos. Nesse desiderato, a noção formal e 

negativa de lei foi esvaziada, passando a lei, além de limitar a atuação estatal, a criar 

obrigações positivas para o Estado. 

Una ampliación de la zona de aplicabilidade de los derechos – pero sin 

alterar substancialmente los supuestos básicos económicos – se produce 

com el paso al Estado social de Derecho. Constituido éste como intento 

necessário de superación del individualismo a través del intervencionismo 

estatal y de la atención preferente a los llamados derechos sociales, lo 

aquél pretende es la instauración de una denominada sociedad o Estado 

del bien estar (DÍAZ, 2010, p. 54). 

Em âmbito global, o Estado social caracterizou-se por garantir padrões mínimos de 

renda, alimentação, saúde e emprego a todos os cidadãos como decorrência lógica dos 

direitos sociais e políticos. Cite-se que os primeiros textos constitucionais a colimar os 

direitos sociais foram a Constituição Mexicana (1917) e a Constituição de Weimar (1919), 

na Alemanha. A intervenção do Estado na economia e nas questões sociais ampliaram, 

sobremaneira, tanto o número quanto a complexidade das tarefas a serem desenvolvidas 

pela Administração Pública. O intervencionismo estatal alterou inclusive a relação entre o 

Estado e a sociedade, aumentando os contatos entre a Administração Pública e os 

indivíduos, antes pontuais e individuais, tornaram-se cada vez mais habituais e 

imprescindíveis à vida em sociedade. Os cidadãos, em razão do alargamento dos serviços 
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públicos prestados pela Administração, passaram a depender de forma direta ou indireta 

da atuação estatal, rompendo o equilíbrio entre o espaço público e o espaço privado. A 

crise do modelo de Estado liberal de Direito a emergência do Estado social, do bem-estar 

social ou de Providência, de cunho intervencionista, provoca um repensar do fundamento 

e da finalidade do poder estatal. 

A incorporação dos direitos sociais ao lado dos direitos de liberdade, como valores 

e fins a serem almejados pelo Estado de Direito, desestabiliza e torna necessária a revisão 

de dois pontos centrais do liberalismo clássico: o individualismo e o abstencionismo 

estatal. O Estado social de Direito é essencialmente um Estado intervencionista e ativo, o 

que reivindicava um Executivo forte. Pontuado que o Poder Executivo é por excelência o 

órgão estatal mais adequado no Estado social para levar a cabo a função diretiva e de 

controle social-econômico, a execução de tal tarefa incumbia a Administração Pública, se 

consumando a noção de Estado administrador ou de Estado de Administração. A frequente, 

rápida e efetiva intervenção do Estado nas atividades socioeconômicas acabaram por exigir 

que a Administração possuísse uma larga capacidade de disposição e de decisão, ampliando 

seus poderes (DÍAZ, 2010). 

Nesse contexto, os franceses Duguit e Hauriou pretenderam rejeitar o critério 

subjetivo do Direito Público, que embasava o poder do Estado na soberania, buscando 

justificá-lo em diferentes critérios sem, contudo, utilizar a ideia de supremacia do interesse 

público. As teorias de cada um desses autores orbitavam em torno da limitação e controle 

da atuação da Administração Pública, da rígida dissociação entre o Estado e a Sociedade, 

da importância da participação de todos os indivíduos para mover o Estado e, 

principalmente, da atribuição de uma função social ao Estado. Na verdade a cisão radical 

entre o político e o econômico, que representa o Estado liberal clássico, também foi 

hostilizada por Duguit e Hauriou, pois havia na teoria dos franceses uma tentativa de 

superação desse modelo de Estado, com a ênfase na construção de um espaço público 

intermediário entre o Estado e a sociedade, pois já se vislumbrava que o Estado não era o 

único domínio dos interesses gerais. Observe que, no Estado social ou de bem-estar 

começam a aparecer os primeiros sujeitos coletivos como, por exemplo, partidos políticos 

e sindicatos de trabalhadores, fazendo com que ambos os teóricos passassem a combater  

tanto o individualismo, como a total absorção da sociedade pelo Estado (FARIAS, 1999). 

Para os autores, a substituição da titularidade da soberania do Estado era a grande 

mudança provocada pela Revolução, fazendo entrar no cenário político a nação no lugar 
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do rei. A revolução não modificou a essência da teoria da personalidade jurídica do Estado, 

que mesmo após a Revolução, continuava sendo a concepção jurídica predominante da 

soberania, alterando-se apenas o sujeito. A noção clássica de soberania se fundamentava 

somente na origem de um direito subjetivo da nação (soberania popular), ela não era mais 

capaz de ser um critério sólido de legitimidade do exercício do poder político. A soberania 

da nação e a soberania do povo significam a soberania de uma coletividade indivisível de 

cidadãos atuais. Não se duvida da grande utilidade da concepção da noção de soberania 

nacional articulada no século XVIII, de caráter negativo, uma vez que seu intuito era 

desconstruir a noção de soberania divina que sustentava o poder do rei, e deslegitimar e 

derrubar a monarquia, que era uma espécie de princípio metafísico para legitimar o poder 

temporal (FARIAS, 1999). 

Ocorre que, a soberania da nação considerava o cidadão de forma abstrata, fora das 

particularidades das sociedades, independente do país e do tempo em que aqueles homens 

vivam. Assim é que essa perspectiva, da soberania nacional, do século XVIII não resultava 

na participação de todos os cidadãos no poder político, o que fica mais evidenciado na 

consolidação da democracia representativa, tomando a lei como expressão da vontade 

geral. A pauta do final do século XIX e início do século XX era pensar como seria possível 

tornar efetiva a participação de cada um dos cidadãos na coisa pública, bem como tornar 

mais estreita a relação entre a nação e o Estado, entre o indivíduo e o Estado. A simples 

noção de soberania nacional não era mais um aporte teórico compatível com as 

transformações da sociedade da época. 

Para Duguit, a tese da existência de uma vontade coletiva que surge dos membros 

de uma determinada comunidade formando uma vontade comum e distinta das vontades 

individuais concorrentes, implicando a constituição de uma personalidade, é 

indemonstrável. A falta de comprovação da existência de uma vontade comum, da 

possibilidade dessa vontade coletiva ser superior e independente das vontades individuais 

e se impor aos indivíduos, comprova que a noção de soberania do povo é uma afirmação 

metafísica. A ideia de que o poder político pertence à coletividade não sustenta, por si só, 

que esse poder público seja legítimo (DUGUIT, 2005). 

A verdade lógica é que na doutrina da soberania nacional é a pessoa 

coletiva que possui a soberania, enquanto os cidadãos, tomados 

individualmente, não possuem a menor parcela de tal soberania; não tem 

direito algum a participar no seu exercício (DUGUIT, 2005, p. 39). 

 

A subjetividade continuava imperando na noção de soberania do povo, pois o poder 

político do Estado permanecia vinculado a sua origem, contrato social, afastando-se de 
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uma base concreta. Como aduz Duguit, trata-se de um recurso a uma ficção – a vontade 

geral, que justifica a ordem de um governante, seja ele um imperador, rei, chefe, presidente, 

enquanto órgão representante da vontade coletiva que se impõe às vontades individuais, e 

que somente é capaz de se impor porque é a vontade coletiva (DUGUIT, 2005). Para o 

teórico francês, não há possibilidade de legitimar o poder na sua origem, mas somente pelo 

objetivo que se persegue, ou seja, se legitima pelo exercício conforme o direito social. 

A realidade é a obediência que se deve às regras formuladas pelos 

governantes, quando e na medida em que essas regras são a expressão ou 

a prática de uma norma de direito; é emprego legítimo da força para 

assegurar o respeito dos atos; mesmo quando unilaterais, queridos pelos 

governantes e seus agentes, e de acordo com a regra do direito e com o 

fim de assegurar o cumprimento da missão que a regra de direito lhes 

impões; é, enfim, o caráter próprio das instituições, destinadas a assegurar 

o cumprimento desta missão, instituições que designaremos, para nos 

conformamos com o uso, com o nome de serviços públicos (DUGUIT, 

2005, p. 50; grifo do autor). 

León Duguit, em sua teoria, definiu que a força e a legitimidade do Estado estavam 

na sua capacidade de criar e gerir serviços públicos, sugerindo a noção de serviço público 

como substituta das noções clássicas de poder público e de soberania como eixo 

fundamental do Direito Público (FARIAS, 1999). Outrossim, Duguit não deixou de afirmar 

a autoridade e poder de domínio do Estado, apenas substituiu o critério subjetivo – poder 

público, por um critério supostamente objetivo – do serviço público, de legitimação. Não 

obstante Duguit pretendesse substituir o critério de legitimação da autoridade Estado, a 

noção de serviço público acabou se associando a ela, enquanto sua finalidade prática. Com 

isso, o poder público constitui-se em uma força imbuída de uma finalidade, a realização do 

interesse público, o que faz com que a Administração Pública atue munida de prerrogativas 

em face dos interesses privados (FARIAS, 1999). 

Por sua vez, Maurice Hauriou também buscou refutar a soberania como elemento 

subjetivo essencial do Direito Público. Para Hauriou a força do Estado não está na sua 

personificação, na sua origem, como faz a teoria clássica do Estado. Segundo aduz, em 

Rousseau, a lei como expressão da vontade geral sugere uma vinculação à vontade da 

pessoa do Estado, reduzindo as regras de direito a vontades subjetivas da pessoa do Estado 

(HAURIOU, 2009). O teórico não descarta totalmente a personificação jurídica do Estado, 

mas a concebe como resultado de uma instituição denominada instituição-pessoa. O foco 

principal do trabalho de Maurice Hauriou é a teoria da instituição, para quem, toda 

instituição possui três elementos: um, a ideia da obra a concretizar em determinado grupo 

social; dois, o poder organizado posto a serviço da ideia; três, a manifestação comum da 
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vontade social a respeito da ideia e da sua realização. Na formação da instituição-pessoa, 

a ideia da obra a ser realizada é absorvida em um poder organizado e manifestada de forma 

comum por membros sociais para então se tornar uma pessoa jurídica, quando se despe do 

corpo constituído (HAURIOU, 2009). 

A institucionalização do Estado segue dois estágios: por primeiro, ocorre a 

incorporação da ideia de Estado, no momento em que está constituído o governo 

representativo, no sentido de estar presentes os órgãos de governo imbuídos dos poderes, 

agindo para o bem-comum, ideia diretriz do Estado; por segundo, da personificação, 

quando atingido o estágio de liberdade política com participação dos cidadãos no governo, 

no sentido de estar manifestada a comunhão dos membros envolvidos nas decisões dos 

órgãos de representação. A incorporação da ideia em uma instituição assegura a 

continuidade de ação do poder organizado, porque estabelece e mantem um conjunto de 

situações jurídicas responsáveis pelo seu movimento. A personificação abre novas 

perspectivas para a continuidade da ação da ideia diretriz (HAURIOU, 2009). Hauriou 

buscou assentar que a autoridade legítima repousa no conjunto de esforços organizado 

concretamente, como experiência vivida, nesse ponto, sua teoria da instituição contribuiu 

para a Teoria da Constituição. 

Hauriou subverte a lógica subjetivista da teoria do Estado ao considerar que a 

existência de um corpo social que surge antes e serve de base à personalidade jurídica do 

Estado, apostando na existência de uma unidade concebida a partir do equilíbrio das  

diversidades, e não em uma unidade indivisível que dá força e poder ao Estado (FARIAS, 

1999). Para Hauriou o Estado é uma instituição que não está acima nem fora da sociedade, 

precisando ser considerado pelos seus aspectos objetivos e pela ideia diretriz que o 

compõe, o atingimento do bem comum. Portanto, o autor não desconsiderou o poder 

público do Estado, mas o subordinou a satisfação das necessidades e interesses sociais 

(serviços públicos) o que denominou de autolimitação objetiva do Estado9. E aqui a sua 

teoria se aproxima da tese de León Duguit. 

Era sabido que a noção de soberania da nação jamais espelhou os anseios da 

sociedade, que comporta uma diversidade de grupos sociais com necessidades e interesses 

próprios. Duguit e Hauriou perceberam, de formas diferenciadas, que eram necessários 

                                                           
9 “El derecho administrativo es uma rama interna del Derecho Público. Tiene por objetivo la Administração 

pública, es decir, laorganización de polícia y de servicios públicos mediante lacualsatisfaceel Estado, de uma 

manera regular y continua, lasnecesidadescomunes y provee a los interesses generales de los habitantes del pais.” 

(HAURIOU, p. 2). 
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novos parâmetros que estabelecessem um equilíbrio do Direito Administrativo ao fim do 

século XIX e início do século XX, não ancorados no critério subjetivo da teoria do Estado.  

A teoria tradicional do Estado era anacrônica para dar conta das novas 

práticas sociais, pois implicava uma supremacia da administração como 

instancia estatal mítica que encarnava a unidade da sociedade como uma 

autoridade absoluta sobre seus membros, em que havia uma projeção do 

poder do Estado nas relações sociais, dotando-se a administração de um 

estatuto privilegiado (FARIAS, 1999). 

Nesse sentido, a noção de poder público e de serviço público, bipolaridade 

intrínseca ao papel e a estrutura do Direito Administrativo são essenciais à compreensão 

do Estado Contemporâneo. As concepções de Hauriou e Duguit alicerçam na ideia de que 

a Administração Pública não exerce uma simples prerrogativa, seu papel na sociedade está 

subordinado às prestações que devem cumprir de acordo com o direito positivo. A atuação 

Estatal não decorre mais de um privilégio-autoridade, mas de uma missão social, o poder 

público somente se legitima quando a serviço do social, daí derivando a ideia de Estado de 

Solidariedade (Estado social), preconizada por Duguit e Hauriou. (FARIAS, 1999). Tais 

concepções representaram um avanço no Direito Administrativo, porém toda a centralidade 

e autoridade que orbitavam o ente Estatal continuarão conspirando para a manutenção da 

proposital da desigualdade na relação com os cidadãos. 

O Direito Administrativo contemporâneo restou identificado como direito 

específico e aplicável às relações da Administração Pública, especialmente com os 

cidadãos, mas também com outras entidades da Administração, bem como internamente 

com os seus próprios agentes. O critério do Direito Administrativo até aqui, portanto, 

continua sendo a existência da Administração Pública enquanto personificação do Estado. 

Em razão da singularidade do sujeito envolvido na relação, o Estado, um rol de faculdades 

que extrapolam o direito comum e de poderes não conferidos aos sujeitos privados será 

disponibilizado à Administração Pública para o atingimento dos interesses gerais 

(ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2014). O Direito Administrativo é um direito de Estado e 

toda a carga de poderes atribuídos ao Estado irá permear os institutos, categorias, 

princípios dessa disciplina jurídica, derrogatória do direito comum. 

A noção de soberania, de personalidade jurídica e de poder público estão na raiz do 

Direito Público, permanecendo inerente ao Estado o atributo de Poder Soberano, não 

obstante vários teóricos publicistas ao longo de séculos tenham buscado encontrar outras 

vertentes e funções para o Estado. O Direito Administrativo “se elaborou com base em 

determinados conceitos, como o de serviço público, de autoridade, de Poder Público, de 
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especialidade de jurisdição, nenhum deles inspirado no direito privado.”  (DI PIETRO, 

2014). 

Não obstante o critério do serviço público tenha integrado o Direito Administrativo, 

buscando justificar as prerrogativas e poderes conferidos a Administração Pública, jamais 

houve o descolamento da noção de soberania da própria pessoa jurídica do Estado. A ideia 

de Estado-nação, consolidado sob a existência de uma cidadania culturalmente homogênea 

(burguesia), expressa na noção de vontade geral e manifestada através da lei, continuaria 

a sustentar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, porém com outra 

roupagem. 

Com a passagem do Estado liberal de Direito para o Estado social, a 

autodeterminação individual própria do paradigma liberal-individualista torna-se uma 

ameaça ao interesse público, devendo ser limitada pelo Estado em favor da coletividade. 

Essa inversão causou forte impacto no Direito Público, posto que a relação entre o Estado 

e a sociedade é alargada, ensejando a volta do Estado onipresente, soberano e potente, 

colocado acima da sociedade, por sua vez, agora incapaz, inerte, deficitária de prestações 

na área da saúde, da educação; da segurança e que não consegue superar suas dificuldades 

simplesmente com a autorregulação do mercado. Logo, no Estado social de Direito, para 

proteger o interesse público em face dos interesses privados, a Administração Pública 

estará autorizada a agir unilateralmente, legitimando seu poder público no atendimento de 

finalidades amplas e socialmente abrangente, em muitos momentos exercendo seu poder 

em substituição à própria legislação, tornando, persistindo, por vezes, obscura a origem e 

legitimidade do próprio poder de atuação. 

Então, se no Estado liberal de Direito a Administração Pública agia forte e 

austeramente, utilizando-se de instrumentos para manter a ordem e a segurança, 

respaldando os interesses burgueses, no Estado social de Direito a intervenção torna-se 

mais frequente e intensiva, na busca da regulação da livre iniciativa e da manutenção da 

coesão social em uma sociedade perpassada pela desigualdade e exclusão. O ingresso de 

princípios e institutos abstratos típicos do pensamento moderno ocidental em sociedades 

periféricas como o Brasil, a partir das influências sofridas, constituíram instituições com 

um perfil bastante peculiar e bastante identificadas com as matrizes da comunidade local , 

emergindo um questionamento acerca da identidade do direito com a realidade vivenciada. 
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2.5 A IDEIA DE SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PROJETADA NO 

DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO: A REPRODUÇÃO DE UMA 

TRADIÇÃO “AUTORITÁRIA” QUE DIFICULTA A TRANSIÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

As concepções de Estado de Direito e de direito europeus, frutos do pensamento 

moderno, de matriz iluminista, antropocêntrica, universalista, racionalista, burguesa, 

capitalista, individual-liberalista, se espalharam por todo o mundo em virtude das 

expansões europeias, mormente nos países colonizados na América Latina. Os ideários 

ditos universais dos direitos humanos, da cidadania, do Estado-nação e da Constituição, 

entre outros, influenciando na concepção estatal dos países latino-americanos, inclusive no 

Brasil. A transposição e a adequação das instituições e princípios próprios do pensamento 

ocidental europeu para a estrutura colonial, resultou na “imposição de um certo tipo de 

cultura jurídica que reproduziria a estranha e contraditória convivência de procedimentos 

burocráticos-patrimonialistas com a retórica do formalismo liberal e individualista.” 

(WOLKMER, 2002, p. 7). 

A herança colonial legou ao Brasil uma sociedade patrimonialista e conservadora.  

Patrimonialista, no sentido da apropriação da coisa pública pelas oligarquias agrárias e os 

grandes proprietários de terra; conservadora, no sentido de um modo de ser que perpetua, 

conscientemente ou não, uma ordem instituída, por meio de procedimentos, estratégias e 

práticas que se baseiam na tradição, experiência, hierarquia, centralização, formalização 

legal, propriedade patrimonial e diferenciação social (WOLKMER, 2002). A economia era 

baseada fundamentalmente na grande propriedade privada (latifúndio), que produzia em 

função da Metrópole (Portugal); a formação social foi marcada pela utilização da mão-de-

obra escravagista, opondo a sociedade de um lado, por uma elite agrária, por outro, por 

pequenos proprietários, índios, negros e mestiços; a estrutura política consolidada em um 

centro de poder sem identidade nacional, totalmente desvinculada das necessidades da sua 

população de origem e da sociedade como um todo, tendo incorporado um aparato 

burocrático e profissional da administração lusitana (WOLKMER, 2002).  

O traço característico do poder era a aliança entre a Coroa e as elites agrárias que 

davam sustentáculo a primazia do poder público sobre a comunidade, fortificando uma 

estrutura que tendia a perpetuação no poder, tanto dos senhores sobre suas terras, quanto 

da própria Coroa, instaurando-se a tradição de um intervencionismo estatal tanto no âmbito 
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das instituições como no desenvolvimento econômico. Sem dúvida, lega-se uma estrutura 

de poder voltada ao interesse exclusivo de uma pequena parcela da sociedade: a 

aristocracia e as elites agrárias, convergente com o mercantilismo econômico e com a 

administração centralizadora burocrática, própria do pensamento absolutista elitista 

português. Durante os dois primeiros séculos de colonização foi essa a lógica colocada em 

prática, evidentemente com a segregação e marginalização dos povos nativos e das suas 

práticas e costumes, com a integral negação do outro e de sua cultura, o que também 

ocorreu em relação aos povos afrodescendentes traficados para o Brasil, e, posteriormente, 

com os seus descendentes. 

O pensamento moderno liberal-individualista europeu será recepcionado, no Brasil, 

por uma sociedade com especificidades históricas e políticas bastante diversas do contexto 

em que surgiram. Nos países europeus o liberalismo surge como doutrina libertadora, que 

representou a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia ao poder, tornando-se 

posteriormente em conservadora, na medida em que se instala e se sente ameaçada pelo 

proletariado. No Brasil, ao contrário, o liberalismo servirá de suporte aos interesses dos 

grandes proprietários de terras, das oligarquias e do clientelismo vinculado ao poder 

monárquico, não florescendo no bojo de lutas revolucionárias burguesas ou mesmo 

populares. Com isso, o liberalismo brasileiro expressou a emergência da reordenação do 

poder nacional e a dominação das elites agrárias. De conteúdo bastante discrepante, a 

tradição republicana pátria combinava a “retórica liberal sob a dominação oligárquica, o 

conteúdo conservador sob a aparência de formas democráticas” (WOLKMER, 2002). 

Se na França os ideais liberais representavam pequena parcela da nação (burguesia), 

no Brasil, com a institucionalização da escravidão e a segregação da maioria da população 

(mestiços, negros, índios, mulheres, desprovidos), os princípios básicos do liberalismo, 

como a soberania popular, os direitos humanos, a cidadania, eram apenas uma discurso, 

totalmente desvinculados da realidade. A soberania popular e a legalidade, como expressão 

da vontade geral, no Brasil, serviram apenas para institucionalizar demandas e interesses 

particulares das classes que estavam representadas no poder central, não resultando a 

formação do estatal do compromisso mútuo dos indivíduos (vontade geral), como inspira 

a teoria do contrato social. Portanto, o poder político centralizado estava largamente 

comprometido com uma parcela bastante restrita da sociedade civil brasileira, 

primeiramente, identificado com uma elite agrária, posteriormente, com uma elite 

industrial e comercial.  
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O projeto liberal que prevaleceu entre os brasileiros foi o de cariz conservador, 

totalmente dissociado de práticas democráticas, com a exclusão de grande parte das 

aspirações dos setores urbano e rural populares, baseado em procedimentos de burocrático-

centralizadores inerentes à dominação patrimonial. Essa contraditória junção entre 

liberalismo e patrimonialismo, permitiu a manutenção das práticas perversas do 

clientelismo, favoritismo, corrupção; ao mesmo tempo, constituiu uma cultura jurídica-

institucional essencialmente “formalista, retórica e ornamental” (WOLKMER, 2002, p. 

79). O arcabouço jurídico que começa a ser desenvolvido no Império, formado pela 

Constituição e demais legislações, contribuiu, sobremaneira, para que a introdução e 

consagração do liberalismo conservador e de uma legalidade extremamente formalista. 

A independência do Brasil em 1822, início do século XIX, é o marco da 

institucionalização do país e consequentemente da formação do Direito Público no país. 

Podem ser citados como fatores mais imediatos para a emergência de uma doutrina política 

publicista a influência das Revoluções Francesa e Norte-americana do século XVIII; a 

vinda da Família Real coma instalação da Corte no Brasil, e o afloramento de um 

exacerbado nacionalismo aliado à aspiração de independência dos povos latino-

americanos. Assim como nos demais países da América Latina, tanto sob o aspecto teórico, 

quanto da institucionalização formal do Direito, também foi tradicional que as 

Constituições políticas incorporassem elementos próprios do constitucionalismo moderno 

liberal, como a “igualdade formal perante a lei, independência de poderes, soberania 

popular, garantia liberal de direitos, cidadania culturalmente homogênea e a condição 

idealizada de um ‘Estado de Direito’ universal” (WOLKMER, 2013, p. 23), sem nenhuma 

correspondência com as instituições jurídicas vivenciada, fortemente marcadas pela 

centralidade e burocracia do poder oficial e pela ausência de participação das massas 

populares, pela democracia excludente, por um sistema representativo elitista e clientelista. 

A Lei Fundamental de 1824, a primeira constituição brasileira, outorgada sob 

regime monárquico, combinava influências do constitucionalismo francês com o inglês, 

consolidava uma forma unitária e centralizada de Estado. A Constituição Republicana de 

1891, que fez ruir o regime monárquico, o substituindo por um Estado liberal-oligárquico, 

manifestou expressamente valores calcados em uma política republicana positivista,  com 

a adoção de procedimentos próprios da democracia burguesa meramente formal, de cunho 

liberal-individualista, criando obstáculos à participação das massas rurais, urbanas e 

demais setores minoritários no exercício do poder (WOLKMER; MELO, 2013). 
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No plano prático, a importação dos fundamentos individualistas e monistas próprios 

do modelo de Estado liberal de Direito se coadunaram com as formas clientelistas de 

representação política, com a manutenção da grande propriedade privada, com a utilização 

da mão de obra escravagista, com a garantia apenas formal dos direitos civis e políticos, 

operando de fato um total esvaziamento da noção de cidadania no seu sentido mais 

autentico de participação direta nos processos e decisões públicas.  

A tradição do constitucionalismo brasileiro, seja em sua primeira fase 

político-liberal (representada pela Constituições de 1824 e 1891), seja em 

sua etapa social posterior (Constituição de 1934), expressou muito mais 

os intentos de regulamentação das elites agrárias locais do que 

propriamente a autenticidade de movimentos nascidos das lutas populares 

por cidadania ou mesmo de avanços alcançados por uma burguesia 

nacional constituída no interregno de espaços democráticos republicanos 

(WOLKMER; MELO, 2013, p. 26). 

A Constituição de 1934, refletindo os acontecimentos da época, caracterizou-se por 

ser um pacto híbrido, mantendo elementos de cunho liberal (direitos individuais e 

políticos), porém introduzindo direitos sociais e econômicos, inspiração oriunda das 

Constituições Mexicana (1917) e de Weimar (1919). Além de assegurar a ordem pública, 

o Estado avança na ingerência em praticamente todos os campos da vida social. Cabe 

ressaltar que esse período foi marcado por um compromisso político que visava, de um 

lado, servir aos interesses de uma incipiente burguesia (industrial e comercial) e as 

consolidadas oligarquias rurais, e de outro, atender de forma paternalista e assistencialista 

as demandas populares, especificamente dos trabalhadores, manobrando os confli tos entre 

esses diferentes setores da sociedade. Embora se tenha conseguido alguns avanços na seara 

social, a verdade é que o centro de poder continuou nas mãos de pequenos grupos 

econômicos favorecidos, com a exclusão da maioria da população das decisões políticas. 

A Constituição de 1937 remetia diretamente ao autoritarismo estatal, instituindo 

uma ditadura do Executivo, na qual o Presidente da República governava por meio de 

decretos-leis, usurpando a função legislativa e reduzindo absurdamente o papel do  

Congresso Nacional. Além disso, o denominado Estado Novo era interventor em todos os 

aspectos econômico, social e político, limitando o exercício pleno dos direitos de 

cidadania. A Carta Constitucional de 1946 teve o mérito de reabilitar, ao menos 

aparentemente, alguns aspectos liberais, tais como a independência dos poderes, a 

democracia formal representativa, a autonomia relativa dos entes da federação e a garantia 

de direitos individuais; no entanto, liberais conservadores e reformistas continuavam a 

expressar as forças políticas dominantes no país, principais atores da burguesia nacional . 
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Nessa levada, na década de 1960, as Constituições de 1967 e 1969 instituíram textos 

centralizadores, arbitrários e antidemocráticos, perpetuando a aliança conservadora da 

burguesia agrária/comercial/industrial com agentes emergentes de uma tecnocracia militar 

e civil (WOLKMER, 2002). 

As constituições brasileiras de 1937, 1967 e 1969, e ainda a de 1946, apresentavam 

certos aspectos sociais, sempre configurando um constitucionalismo formal, sem base 

democrática, com participação popular insuficiente, utilizado apenas com um discurso 

oficial para a imposição de uma legalidade individualista, formalista, pragmática e 

monista, desconsiderando totalmente os horizontes de possibilidades pluralistas, 

multiculturalistas e da diversidade (WOLKMER, 2013). Embora todos os textos 

constitucionais republicanos brasileiros tenham expressado a ideia do Estado-nação 

baseado na soberania do povo, legitimamente democrático, pautado pela legalidade, essa 

construção jurídica pode ser tomada como um discurso oficial arbitrário, que ocultava sob 

o manto do constitucionalismo um exercício de poder centralizado, elitista e excludente.  

A tradição do nosso Constitucionalismo, portanto, primou sempre por 

formalizar toda a realidade viva da nação, adequando-a a textos político-

jurídicos estanques, plenos de ideias e princípios meramente 

programáticos. Em regra, as constituições brasileiras recheadas de 

abstrações racionais não apenas abafaram as manifestações coletivas, 

como também não refletiram as aspirações e necessidades mais imediatas 

da sociedade (WOLKMER, 2002, p. 114). 

A historicidade das ideias, das instituições e dos princípios do Direito Público, 

englobando aqui o Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Trabalhista, foi 

constituída pelo cabedal teórico de publicistas, “conservadores e liberais, monarquistas e 

republicanos, positivistas e ecléticos, identificados com a cultura jurídica dominante dos 

séculos XIX e XX [...]” (WOLKMER, 2002, p. 116). Por isso, se pode afirmar que o 

manancial teórico administrativo é produto da influência direta e literal das doutrinas de 

diferentes países da Europa, como França, Itália, Alemanha, entre outros, e estadunidense. 

O regime administrativo brasileiro começou a se desenvolver sob a inspiração da 

Constituição Republicana de 1891, liberal-individualista, embora tenha sido após o 

movimento político revolucionário de 1930, quando se iniciou uma grande transformação 

social e econômica, com a ampliação das tarefas do Estado-Administrador, que o Direito 

Administrativo passa a alcança expressão. 

Durante o período Imperial, é importante excetuar, devido à concentração dos 

Poderes Executivo e Moderador nas mãos do Imperador, mesmo já existindo uma 

Administração Pública organizada, o Conselho de Estado instituído aplicava basicamente 
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as regras do Direito privado. Daí porque somente quando da inserção da disciplina de 

Direito Administrativo nos cursos jurídicos10, primeiramente na Faculdade de Direito de 

São Paulo, instalada em 1856, começa a desenvolver-se o Direito Administrativo, a partir 

do trabalho de doutrinadores como Vicente Pereira do Rego (Elementos de Direito 

Administrativo brasileiro, de 1857), Vicente do Uruguai (Ensaios sobre o Direito 

Administrativo brasileiro, de 1862), José Antônio de Oliveira (Direito administrativo 

brasileiro, de 1866), entre outros (DI PIETRO, 2014).  

No período republicano, mesmo com a supressão do Poder Moderador e do 

Conselho de Estado, e com o afastamento da Administração Pública do Direito privado, 

num primeiro momento não houve grande evolução do Direito Administrativo. Durante a 

Primeira República, a influência liberal-individualista dos institutos norte-americanos e da 

common law descaracterizaram os institutos do Direito Administrativo, que fugia 

totalmente das perspectivas do Direito Público. Nessa fase, repercutiram os trabalhos de 

Viveiros de Castro (Tratado de Ciência da Administração e do Direito Administrativo, de 

1906), Alcides Cruz (Direito Administrativo brasileiro, de 1910), Manuel Porfírio de 

Oliveira Santos (Direito Administrativo e Ciência da Administração, de 1919), entre outros 

(DI PIETRO, 2014). 

Conforme já aludido, foi com a Constituição de 1934 que o Direito Administrativo 

tomou folego e experimentou grande desenvolvimento, tendo em vista a extensão e 

amplitude dos compromissos constitucionais impostos ao Estado no âmbito social e 

econômico. Com o afastamento do caráter liberal-individualista do constitucionalismo de 

1891, e a assunção de um modelo de Estado comprometido com os anseios sociais, “O 

Estado deixa sua posição de guardião da ordem pública e passa a atuar no campo da saúde, 

higiene, educação, economia, assistência e previdência social. ” (DI PIETRO, 2014, p. 21). 

Em virtude do aumento das atividades administrativas, conceitos e institutos começaram a 

se consolidar por meio da doutrina no Direito Administrativo Brasileiro, como as pessoas 

jurídicas de Direito Público, os atos e contratos administrativos, a responsabilidade civil 

do Estado, serviços públicos, entre outros. 

A principal consequência para o Direito Administrativo foi a grande influência do 

Direito Público estrangeiro na formação de seus institutos e instituições, em especial do 

direito francês, italiano e alemão. Não há dúvidas de que o caminho evolutivo do Direito 

                                                           
10 No Decreto nº 1.134 de 30 de março de 1853, que dispunha sobre o estatuto dos cursos jurídico, está inserido 

na grade curricular a disciplina de Direito Administrativo como 2ª cadeira, do 5º ano (BIRNFELD. C.A.H; 

BIRNFELD. L.F.H, 2013, p. 40). 
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Administrativo no Brasil começa pela doutrina, passa pela jurisprudência, para assim 

consolidar-se no direito positivo. 

Do direito francês, herdou o conceito de serviço público, a teoria dos atos 

administrativos com o atributo da executoriedade, as teorias sobre 

responsabilidade civil do Estado, o princípio da legalidade, a teoria dos 

contratos administrativos, as formas de delegação da execução de serviços 

públicos, a ideia de que a Administração se submete a um regime jurídico 

de direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum, e que 

abrange o binômio autoridade/liberdade (DI PIETRO, 2014, p. 24). 

Em algumas das principais obras brasileiras, produzidas a partir da década de 1930, 

profundamente influenciadas pela doutrina estrangeira, a definição do Direito 

Administrativo é apresentada basicamente a partir dos critérios do poder público, do 

serviço público e da utilidade pública. Ruy Cirne Lima (1954), na obra Princípios de 

Direito Administrativo Brasileiro, invoca o critério da utilidade pública como sendo a 

finalidade precípua da atividade administrativa, compreendendo a segurança do Estado, a 

manutenção da ordem pública e satisfação de todas as demais necessidades da sociedade.  

Themístocles Brandão Cavalcanti, no livro Tratado de Direito Administrativo, adotou 

expressamente o critério do serviço público de Duguit, aduzindo que a finalidade do Estado 

consiste “em prover à manutenção e à execução dos serviços públicos” (1956, p. 47); 

preponderando a finalidade coletiva, isto é, o fim social que está subsumido nas prestações 

estatais, devendo os administrados aceitar restrições nos seus direitos em face do regime 

de direito público inerente à atividade administrativa. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, eminente administrativista brasileiro, que 

entrou para a história doutrinária por sua obra clássica intitulada Princípios Gerais de 

Direito Administrativo, 1ª edição em 1969 e 2ª edição em 1979, aduziu que o Direito 

Administrativo inicia sua constituição a partir da contribuição das teorias estrangeiras, pela 

ação da doutrina e jurisprudência pátria, adequando-se a nova realidade nacional, das novas 

exigências econômicas, sociais, políticas, se valendo o Estado desse direito como 

instrumento “para ordenar a atividade do Estado-poder na criação de utilidade pública, e 

assim realizar o bem comum do seu povo” (MELLO, 1979, p. 125).  

O autor definiu ainda o Direito Administrativo como o direito que ordena a 

atividade do Estado-poder visando à criação e ao atingimento da utilidade pública, e por 

isso, dotado de supremacia sobre o particular. O regime administrativo, como ramo do 

Direito Público, regulamenta a ação autoritária do Estado, e as normas jurídicas fazem o 

Estado participar da relação com o particular como poder público numa posição de 
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superioridade (MELLO, 1979).  Com isso o Estado estava habilitado a manifestar a vontade 

valendo-se do poderio estatal, sujeitando a vontade do particular.  

O posicionamento de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello fica ainda mais claro 

quando trata expressamente da subordinação dos direitos dos particulares ao interesse 

coletivo e ao Estado-poder, como nos trechos extraídos da sua obra Princípios de Direito 

Administrativo, que seguem. 

No ordenamento jurídico, há normas para a satisfação do bem comum que 

compete ao Estado-poder, ou a quem faça as suas vezes, realizar em cada 

comunidade. Essas regras lhe conferem direito subjetivo de exigir dos 

administrados certo comportamento social, aos quais incumbe, 

correlativamente, o dever de prestações, no interesse coletivo, com o 

sacrifício de determinada vantagem particular. Cria a relação jurídica de 

sujeição das outras pessoas existentes no Estado-sociedade ao Estado-

poder, como súditos, ante os seus direitos públicos de supremacia 

(MELLO, 1979, p. 227). 

 

O direito dos particulares está sempre condicionado ao interesse coletivo 

e deve ser sacrificado em face do direito da supremacia do Estado ou de 

quem faça as suas vezes, desde que amparado economicamente o interesse 

patrimonial que ele representa (MELLO, 1979, p. 637). 

 

Estava colocada, ainda que implicitamente, a noção de supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado na doutrina administrativista brasileira. Logo, se 

reconhece que Oswaldo Aranha Bandeira de Mello foi o precursor do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado como princípio do Direito Administrativo, 

vinculando a supremacia do Estado com o atendimento do bem comum, do interesse 

coletivo, da utilidade pública. 

Nessa esteira, cita-se mais alguns autores da época evidenciando uma possível 

construção da noção de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 

Inclinando-se à configuração de uma supremacia do interesse público, Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto (1974), no seu Curso de Direito Administrativo, definiu como princípio da 

finalidade, ou principio da desigualdade jurídica ou princípio da preponderância do 

interesse público, o modo de atuação impresso em toda atividade administrativa, 

consistindo na supremacia do bem comum sobre o interesse particular, induzindo a uma 

relação desigual entre Administração e administrado, com a utilização de prerrogativas e 

privilégios. 

José Cretella Júnior, em sua obra intitulada Manual de Direito Administrativo, ano 

de 1980, o princípio da preponderância do interesse público sobre o interesse privado e o 

princípio da legalidade, “[...] são princípios que informam todo o campo do direito público, 
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mas não típicos do direito administrativo.” (CRETELLA, 1980, p. 37). Contudo na 

doutrina do autor são bastante claras as prerrogativas de autoridade e hierarquia vertical 

que confere à Administração na sua relação com os particulares. Enumera como princípios 

do regime jurídico-administrativo: princípio da hierarquia (poder de autoridade); princípio 

da auto-executoriedade dos atos administrativos; princípio da continuidade do serviço 

público; princípio da presunção da verdade dos atos administrativos; princípio da 

indisponibilidade dos interesses públicos; princípio do poder-dever; princípio da 

especialidade ou finalidade; princípio da tutela administrativa; princípio da autotutela 

administrativa; princípio da igualdade dos administrados (CRETELLA, 1980). 

Para Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo brasileiro, a 

interpretação das normas de Direito Administrativo deve considerar, no mínimo, três 

pressupostos, quais sejam: a desigualdade jurídica entre a Administração e o administrado; 

a presunção de legitimidade dos atos da Administração; a necessidade de poderes 

discricionários para a Administração atender ao interesse público (MEIRELLES, 1981). 

Tais prerrogativas e privilégios se devem ao princípio fundamental do Direito Público, da 

supremacia do Poder Público sobre os cidadãos, oriundo da prevalência dos interesses 

coletivos sobre os privados.  

Diante desse conjunto de aportes, vislumbra-se que os doutrinadores brasileiros já 

reconheciam a amplitude do princípio universal do Direito Público da supremacia dos 

interesses públicos sobre os interesses privados, que legitimava a supremacia do poder 

estatal nos espaços públicos, porém sem reconhecê-lo como um elemento ordenador e 

integrador do próprio Direito Administrativo. 

A consolidação expressa da supremacia do interesse público sobre o privado como 

princípio nuclear do regime jurídico-administrativo ocorrerá em 1981, quando Celso 

Antônio Bandeira de Mello publica sua obra Elementos de Direito Administrativo, fazendo 

com que o princípio passe a ser adotado pela doutrina e jurisprudência pátria. E mesmo 

sem jamais ter sido contemplado em nenhum texto legal ou nos textos constitucionais, não 

houve nenhuma objeção da comunidade jurídica em geral, tendo se consolidado como um 

princípio estrutural do Direito Administrativo Contemporâneo11.  

Celso Antônio elucida que, embora todos os doutrinadores já confluíssem para a 

existência de uma unidade sistemática de princípios e normas que formam o Direito 

                                                           
11 Nesse mesmo sentido, a dissertação de mestrado de Eunice Ferreira Nequete (2005, p. 165) e a dissertação de 

mestrado de Bruno Fischgolg (2011, p. 19). 
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Administrativo, isto é, o regime jurídico-administrativo, era chegado o tempo de 

discriminar quais são os princípios e subprincípios que orientam a matéria. Enquanto 

desmembramento do Direito Público, o Direito Administrativo reproduz especificamente 

características que identificam o primeiro; considerando o Direito Público seria resultado 

da caracterização normativa dos interesses da sociedade e não dos particulares.  

Juridicamente esta caracterização consiste, no direito administrativo,  

segundo nosso modo de ver, na atribuição de uma disciplina normativa 

peculiar que, fundamentalmente, se delineia em função da consagração de 

dois princípios: 

a) Supremacia do interesse público sobre o privado; 

b) Indisponibilidade dos interesses públicos. [...] 

Todo o sistema de Direito Administrativo, a nosso ver, se constrói sobre 

os mencionados princípios da supremacia do interesse público sobre 

privado e indisponibilidade do interesse público (MELLO, 1981, p. 5-6; 

grifo do autor). 

 

Destaca Celso Antônio Bandeira de Mello (1981), que a supremacia do interesse 

público proclama a superioridade dos interesses coletivos frente aos interesses particulares, 

acarretando na posição de primazia da Administração, encarnando privilégios como a 

presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prazos processuais 

dobrados, prazos prescricionais diferenciados, vigorando a verticalidade nas relações entre 

Administração e particulares. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado 

e a indisponibilidade dos interesses públicos como pedras basilares do regime jurídico-

administrativo são princípios mais eficientes do que as noções de puissance publique 

(poder público), serviço público ou utilidade pública (MELLO, 1981). 

Da supremacia decorre, mormente, a posição de verticalidade nas relações da 

Administração e particulares, isto porque a Administração se encontra em situação de 

autoridade, de comando. Celso Antônio aduz que tal situação é indispensável a gerencia 

dos interesses públicos, do qual o Estado é titular, devendo protegê-los e exercitá-los por 

meio da função administrativa. Nessa primeira obra, Mello (1981) associa o interesse 

público ao interesse da coletividade, sem nunca desvincular a atividade administrativa da 

legalidade. 

O poder de polícia administrativa é uma das expressivas emanações desta 

situação autoritária. Em razão da supremacia dos interesses públicos sobre 

os privados, a Administração, funcionando como guardiã do bem-estar 

coletivo exerce o chamado “Poder de Polícia”, na conformidade da lei 

(MELLO, 1981, p. 9). 

 

 Nesse ponto, uma reflexão é necessária. Birnfeld (2008) elucida que os princípios 

em uma ordem constitucional podem ser identificados a partir da norma expressa que os 
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institui – princípios explícitos -, ou podem ser extraídos do conjunto de normas 

constitucionais que os materializam e da própria compreensão sistemática da Constituição. 

Trata-se de um verdadeiro reconhecimento dos marcos normativos principiológicos 

fundantes de um Estado e da sua sociedade, esculpidos no texto constitucional, dando 

conformidade ao sistema interno. Inexiste o reconhecimento de um princípio que seja 

estranho ao sistema jurídico normativo. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, da forma 

como foi epitetado por Celso Antônio Bandeira de Mello, além de não decorrer da ordem 

constitucional ou legal expressamente positivada, ou seja, de uma norma expressa 

(princípio explícito), também não decorre interpretativamente do conjunto de normas 

constitucionais ou da própria compreensão sistemática da constituição (princípio 

implícito), embora diante de um sistema jurídico normativo aberto (BIRNFELD, 2008). 

Com isso, pode concluir-se que o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado não resultou da interpretação das normas constitucionais, mas se originou 

do mito do Estado soberano, traduzindo toda a carga autoritária indispensável ao exercício 

do poder. O próprio autor professa a superioridade e os privilégios do Estado-

Administração nas relações com os administrados, assim como o próprio Direito Público 

sempre professou, desde seu nascedouro, no século XIX. 

Entre as décadas de 1930 e 1964, o Direito Administrativo brasileiro se voltará para 

regulação de um aparato administrativo racional-legal-burocrático, forjado em um modelo 

de inspiração impessoal e técnico-formalista. Sob muitos as aspectos, de forma 

determinante, este Direito Administrativo sustentou e direcionou as práticas 

administrativas para realização de interesses públicos, comumente interpretados como 

interesses do Estado. “A expressão “a bem do serviço público” será a principal forma de 

motivação sumária dos atos administrativos” (PESSOA, 2009, p. 6, grifo do autor).  

Por consequência, entre os anos de 1964 e 1981, a noção de supremacia do interesse 

público sobre os interesses privados viria a se coadunar com os interesses das elites 

brasileiras que estavam no centro do poder do Estado, e que sob a égide de uma ditadura 

militar, utilizaram-se do aparato administrativo estatal para colocar em prática a repressão 

política e civil do povo brasileiro12. Com isso, o regime jurídico-administrativo baseado da 

                                                           
12 Segundo Carvalho (2011, p. 163), especialmente durante o período compreendido entre 1964 e 1974, “A 

máquina de repressão cresceu rapidamente e tornou-se quase autônoma dentro do governo. Ao lado de órgãos de 

inteligência nacionais como a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informações (SNI), passaram a atuar 

livremente na repressão os serviços de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares 

estaduais; e as delegacias de ordem social e política dos estados. Dentro de cada Ministério e de cada empresa 
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legalidade estrita, na supremacia interesse público sobre o privado e na indisponibilidade 

dos interesses públicos passou a orientar e definir o próprio Direito Administrativo, não só 

nesse período autoritário, mas se tornando verdadeiros dogmas da cultura jurídica 

administrativa brasileira, plasmando na burocracia estatal (PESSOA, 2009). 

Daí decorre a dimensão autoritária inautêntica da Administração Pública, que 

passaria a figurar nas suas relações com os cidadãos em posição privilegiada, tanto no que 

tange ao exercício dos poderes como na prática de atos administrativos. Da noção de 

supremacia decorreriam também algumas limitações, como a indisponibilidade relativa de 

bens e interesses públicos, obrigando-se a sempre perquirir a concretização dos interesses 

da coletividade e o dever de anular atos administrativos inválidos.  

Nessa condição de superioridade, o Estado figuraria sempre como instância 

necessária de poder. Inquestionável é que, o Direito Administrativo incorporou a tensão 

exprimida na dicotomia público-privado, desdobrada na dualidade prerrogativas-

restrições. “A concepção de interesse público, desta feita, poderia ser indevidamente 

subsumida, apenas, ao binômio poder-autoridade, fundando-se uma relação com os 

cidadãos fundamentalmente a partir de um modo de ser de um súdito.” (OHLWEILER, 

2005, p. 132). 

Não se verifica qualquer autonomia da doutrina brasileira no desenvolvimento do 

conceito, ao contrário, a ideia geral de uma supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado busca assentar a existência de interesse público, em sentido bastante 

amplo, como vetor de relacionamento entre Administração e cidadão, noção que foi 

construída ainda no Estado liberal de Direito para legitimar a autoridade e poder do Estado, 

maquiando sua atuação em prol de uma minoria que, por meio da lei, assegurava seus 

direitos e prerrogativas. 

Sem maiores questionamentos, a doutrina pátria resolveu a tese da supremacia do 

interesse público na própria soberania do Estado, corpo moral produto da vontade geral, 

dando uma resposta insuficiente para a questão mais complexa desde o surgimento do 

Estado: a legitimidade do exercício do poder. O dogmatismo presente no princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado o tornou uma verdade perene e 

imutável, com capacidade de controle social, maquiando aparente segurança e neutralidade 

na atuação do Estado, como legítimo representante do poderio coletivo, no espaço público. 

                                                           
estatal foram criados órgãos de segurança e informação, em geral dirigidos por militares da reserva. O Exército 

criou agencias especiais de repressão chamadas Destacamento de Operações de Informações e Centro de 

Operações de Defesa Interna, que ficaram tristemente conhecidas pelas siglas DOI-CODI.”. 
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A consolidação do princípio da supremacia no Brasil ao longo da história do Direito 

Administrativo serviu antes ao protagonismo do interesse do Estado em detrimento dos 

interesses da sociedade. A supremacia do interesse público jamais esteve concreta e 

explicitamente prevista nas cartas constitucionais brasileiras, no entanto, a doutrina se 

encarregou de consolidá-la como pedra fundamental do regime jurídico-administrativo 

brasileiro não identificada com a história e as conquistas sociais.  

A conclusão que se pode extrair da evolução do Direito Público, 

caracterizado, nessa reflexão, basicamente pelas principais constituições 

do Brasil, é que ele foi marcado ideologicamente por uma doutrina de 

nítido perfil liberal-conservador, calcada numa lógica de ação atravessada 

por temas muito relevantes para as elites hegemônicas, tais como a 

conciliação e o reformismo. O processo histórico nacional evidencia que 

as instâncias do Direito Público jamais foram resultantes de uma 

sociedade democrática e de uma cidadania participativa, pois a evolução 

destas foi fragmentária, ambígua e individualista, além de permanecerem 

sujeitas a constantes rupturas, escamoteamentos e desvios institucionais 

(WOLKMER, 2002, p. 116; grifo do autor). 

 

A cultura jurídico-política brasileira sempre expressou um pacto conveniente entre 

o liberalismo burguês conservador e patrimonialismo autoritário modernizante, ignorando 

a participação efetiva das massas populares no compartilhamento do poder e reduzindo os 

aspectos político e o social de um país aos interesses de uma oligarquia caricata e mal 

acabada. As categorias herdadas da Revolução Francesa, de cunho liberal-individualista, 

gozando de um expressivo formalismo e cientificismo, de difícil superação, aptas a 

justificar e manter um sistema político, descerrando uma visão do Direito apenas como 

instrumento de poder, quando recepcionadas por uma sociedade patrimonialista, 

burocrática, conservadora, acabaram por servir aos interesses de grupos dominantes, dando 

azo às práticas arbitrárias e antidemocráticas. 

A institucionalização do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado no direito brasileiro exprimiu toda a centralidade e verticalidade do poder 

do Estado em relação aos cidadãos, tanto pela obscuridade que lança sobre o que constituí 

o interesse público, como pela pressuposição de que o Estado é o legítimo portador do 

interesse da coletividade, necessitando de poderes derrogatórios e exorbitantes ao direito 

comum para alcançar o bem-estar social. Em última análise, o princípio impõe ao cidadão 

a aceitação da ação do Estado, baseada no caráter dicotômico do público-dominante e do 

privado-dominado, suprimindo totalmente o exercício da cidadania nos espaços públicos. 

Mesmo que se vincule o interesse público às finalidades legais, a tradição brasileira 

nos revela que em poucos momentos a soberania popular foi legitimamente exercida, e que 
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os princípios da soberania popular, da separação dos poderes, da legalidade, os direitos e 

garantias do cidadão ingressam em nosso país tardia e formalmente, totalmente 

desvinculados na realidade. Nesse contexto, o sentido do Direito Administrativo que se 

desvela é de um Estado investido no poder político que possui a necessidade de institutos 

e instrumentos jurídicos que prezem em primeira ordem conferir autoridade e privilégios 

para o exercício da tarefa administrativa, configurando uma atuação que não prevê a 

partilha de poder nos espaços públicos. Ao contrário, a perspectiva da cidadania não é 

evidenciada no âmbito do Direito Administrativo, que continua a ver no cidadão um súdito, 

submetido a sua força e a sua vontade. A supremacia consolida a longa distância entre o 

cidadão e a Administração e a sua impossibilidade de controlar o agir administrativo.  
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3 OS DIREITOS DE CIDADANIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: O 

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO E O SURGIMENTO DE UMA NOVA 

PERSPECTIVA DE  CIDADANIA  

 

3.1 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL 

BRASILEIRO: O DESENVOLVIMENTO DE UMA NOÇÃO DE CIDADANIA 

 

Compreende-se que a apreensão do significado histórico da noção de cidadania é 

elemento importante na busca pelos alicerces dos direitos de cidadania no Brasil, motivo 

pelo qual se utilizará como ponto de partida da abordagem a concepção de cidadania 

desenvolvida pelo sociólogo inglês Marshall, na obra Cidadania, Classe Social e Status, 

publicada em 1967, também em virtude da sua teoria ter sido considera um marco histórico 

conceitual. Todavia, sem deixar de ressalvar que, ao longo do tempo, alguns 

constitucionalistas brasileiros13 vêm identificando a cidadania ao conjunto de regras que 

definem a nacionalidade, restringindo a cidadania ao status de nacional, com direito ao 

voto e outros de menor relevância, dispensando um tratamento próprio da cidadania dentro 

do discurso jurídico tradicional brasileiro, perspectiva que se coaduna com a cultura 

positivista de inspiração liberal. 

Marshall (1967) definiu cidadania como status, como uma condição dos indivíduos 

que são membros integrais de uma comunidade (nacional). Todos aqueles que possuem o 

status são iguais com respeito aos direitos e deveres inerentes a esta condição. Na 

concepção liberal-democrática de Marshall a cidadania é composta por três elementos, 

sendo o surgimento de cada um deles correspondente a um século diferente na Inglaterra. 

Os direitos civis, do século XVIII, se referem à liberdade individual, concernentes à 

propriedade, pensamento, expressão, religião, intimidade, privacidade; os direitos 

políticos, do século XIX, se referem à participação no exercício do poder político; os 

direitos sociais, do século XX, se referem à garantia de um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança. (MARSHALL, 1967), assumindo, a cidadania, contornos 

ampliados, pois arquiteta tanto o alargamento do rol de direitos (linearidade), como o 

                                                           
13 Nesse sentido, por exemplo, ver Bulos (2010, p. 812), “Cidadania – status que qualifica o nacional para gozar 

direitos políticos ativos (votar) e passivos (ser votado), permitindo-lhe participar da vida do Estado.”, quanto para 

Moraes (2012, p. 218) “Cidadão: é o nacional (brasileiro nato ou naturalizado) no gozo dos direitos políticos e 

participantes da vida do Estado.” (grifo do autor). 
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aumento do número de indivíduos portadores do status de cidadão (universalidade). 

Embora se reconheça que o próprio Marshall atribuiu certa elasticidade com relação a esta 

ordem cronológica, havendo até certo entrelaçamento, principalmente com relação aos 

últimos dois períodos (MARSHALL, 1967, p. 63-66), é inevitável a percepção da 

linearidade com que a questão é tratada, na teórica e na prática, inclusive no Brasil. 

Partindo desse paradigma de cidadania, se tornou uma constante doutrinária 

desdobrá-la em dimensões correlatas aos direitos civis, políticos e sociais. A titularidade 

plena dos direitos civis, políticos e sociais conduz ao status de cidadão em uma organização 

política; ao contrário, possuir apenas alguns deles significa a incompletude da cidadania. 

A ausência da titularidade de direitos significa não ser cidadão. Ocorre que o surgimento 

sequencial dos direitos de cidadania na Inglaterra não foi ao acaso, tratando-se uma 

constante luta, conflito e conquista do povo inglês. Segundo o próprio Marshall  (1967), o 

exercício satisfatório dos direitos civis deu ensejo à luta e conquista dos direitos políticos, 

o mesmo ocorreu com relação aos direitos sociais, cujo reconhecimento ocorreu a partir da 

substancialização dos direitos políticos.  

A teoria do sociólogo britânico parte da análise de um contexto social e cultural 

limitado, o inglês, no qual novos direitos foram sendo incorporados à concepção de 

cidadania conforme a sociedade experimentava o seu exercício e gestava novas demandas. 

Portanto, à medida que se consolidavam direitos, a participação da sociedade almejava e 

conquistava o reconhecimento de novos direitos, o que conduz ao entendimento de que a 

cidadania é produto da história. No entanto, é preciso referir que mesmo no processo de 

participação e luta social há tensões, conflitos e mediações entre objetivos e interesses e, 

sempre que há consolidação de determinados direitos, uma priorização de um sistema de 

valores e princípios, em detrimento de outros se estabelece. 

Assim como os direitos humanos, a positivação dos direitos de cidadania, abstraída 

do seu espaço-tempo de conflitos e consensos sociais, obscurece e nega uma gama de 

outras causas e lutas emancipatórias que foram derrotadas, tendo-se claro que cada uma 

das ditas dimensões da cidadania expressa, no fundo, apenas a história dos vencedores, que 

é absorvida como a vitória e bem comum de todos os humanos (SANTOS, 2013). Por isso, 

a cidadania, como objeto de investigação não pode ser isolada, abstraída do seu espaço -

tempo de conformação, dos contextos político-sociais e culturais nos quais ela se define e 

redefine, adquirindo então um sentido (BIRNFELD, 2006). 
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A própria cidadania inglesa, analisada por Marshall em meados do século XX, foi 

fruto de um fenômeno histórico que se deu no seio do Estado-nação e está intrinsecamente 

ligado com o sentimento de pertencimento dos indivíduos a um território e a uma 

organização política. A conjuntura que demarcou o início da formatação da cidadania na 

Europa foi o Estado liberal de Direito, com ênfase na liberdade e igualdade das pessoas, 

como decorrência do pensamento moderno ocidental. Naquele contexto histórico os 

indivíduos (ou alguns) passaram de súditos a cidadãos, tendo na lei a proteção de seus 

direitos civis como liberdade, propriedade, segurança, intimidade, etc (BELLO, 2008). 

Com relação à noção de cidadania, como status, desdobrada nas dimensões de 

direitos (civis, políticos e sociais), apesar de se tratar de um processo fundamental para a 

positivação de direitos, não deixa de ser uma edificação erguida sob os pilares do 

pensamento da modernidade liberal e burguesa. O cidadão do século XIX, portador dos 

direitos civis, obedecia a um estereótipo, fruto da cultura européia: homem, branco, 

proprietário, cristão, maior de idade, com êxito na vida. A abstração e universalização 

desse referencial de ser humano permitiu a consolidação de um sistema prioritário de 

valores endereçado a uma coletividade (burguesia), da qual estavam excluídos todos os 

demais indivíduos que não se encaixassem nesse perfil (RUBIO, 2014). A cidadania civil 

“é um modelo de preponderância quase absoluta do econômico e ofuscamento do político.” 

(BIRNFELD, 2006, p. 34). 

Os direitos de cidadania (civis, políticos e sociais), como expressão positiva e 

reconfigurada dos direitos humanos foram, lentamente, sendo incorporados às 

Constituições e às práticas jurídico-políticas estatais, principalmente nos países 

colonizados pelos europeus, recaindo sob o Estado sua tutela e promoção. Contudo, é 

inevitável deixar de apontar a forma precária e superficial com que a maioria desses países 

promove tanto a sua consolidação quanto a sua efetividade. Inclusive o Brasil.  

Nesta perspectiva, observa-se como importante abordar a constituição de uma noção 

de cidadania brasileira, perpassando, brevemente, por alguns aspectos históricos, sociais, 

culturais e políticos, conjugando a perspectiva de conjunto de direitos e obrigações dos 

indivíduos (status), da teoria de Marshall, com a perspectiva de uma cidadania como 

produto da história de um país e de seu povo. 

Evidente que a evolução dos direitos de cidadania, na sequencia e amplitude descrita 

pelo sociólogo inglês Marshall não se adapta, tout court, ao contexto brasileiro. A história 
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de cada um dos povos demonstra o quanto pode ser complexo o processo de construção da 

cidadania, ora significando dominação, ora significando emancipação da sociedade.  

O fenômeno da cidadania, portanto, é um processo histórico, marcado 

pelas potencialidades ambíguas da cidadania, quais sejam: o sentido 

autoritário (de legitimação) e o sentido democrático (de contestação). O 

primeiro defende o discurso único da cidadania, aprisionando seu 

significado, neutraliza seus componentes políticos e sua natureza de 

processo social contraditório. Já o segundo se materializa quando 

enunciado pelos sujeitos sociais e políticos, visando inseri-los em um 

espaço político reivindicatório de direitos (MOURA, 2010, p. 30). 

Em linhas gerais, a experiência brasileira revela que não houve uma linearidade e 

universalidade com relação à incorporação dos direitos de cidadania, pois o 

reconhecimento de direitos foi seletivo e incompleto. Transformações políticas e sociais 

marcaram duas fases diferentes no processo de modernização do Estado brasileiro14, com 

aspectos relevantes para o desenvolvimento da cidadania.  

A primeira fase se caracterizou por um modelo de organização social baseado em 

uma lógica de poder pessoal, representado pelo poderio dos senhores de terras, tendo como 

elementos fundamentais a grande propriedade privada, a escravidão e a confusão das 

esferas pública e privada. O senhor das terras exercia um poder absoluto, tanto na esfera 

privada, na qual subordinava a família, empregados e escravos; como na esfera pública, na 

qual representava o poder local não submetido ao governo central. Com isso, a concepção 

político-social da época se caracterizou pelo poder totalitário, oligárquico e autoritário 

(BELLO, 2012). 

Conquanto os senhores gozassem de liberdade e exercessem direitos políticos 

(podiam votar e ser votados nas eleições municipais), não havia uma igualdade perante a 

lei que pudesse sustentar a noção de cidadania. As autoridades administrativas/executivas 

quando não estavam aliadas aos senhores de terras, estavam totalmente limitadas de agir 

dentro das propriedades privadas, inclusive as funções judiciárias eram subtraídas pelos 

senhores. Havia uma total confusão entre o poder do Estado e o poder privado dos 

proprietários, o que deixava todos os demais indivíduos sem nenhuma garantia de direitos 

civis ou de igualdade perante a lei (CARVALHO, 2011). 

Entre os escravos e os senhores de terra, existia uma população legalmente livre, 

porém sem condições nenhumas para o exercício de direitos civis. Indivíduos livres 

                                                           
14A abertura dos portos e a vinda da família real portuguesa para a Colônia, no ano de 1808, eventos que marcaram 

o início da modernização brasileira. (BELLO, 2012, p. 47), são tomados aqui como ponto de partida para fins da 

presente reflexão. 
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formalmente, embora totalmente dependentes dos favores dos grandes proprietários para 

trabalhar, morar, para ter acesso a comidas e medicamentos, se defender contra a 

espoliação de outros proprietários e contra o autoritarismo do próprio governo. O senhor 

de terras, que instituiu uma cultura de dádivas aos indivíduos que lhe aprouvesse agraciar, 

quando não estava investido no poder local, com ele se aliava ou o submetia aos seus 

interesses. O atendimento das condições mínimas de subsistência pelos coronéis que 

sustentava a dominação, também lhe dava a legitimação, aí assentando as raízes do 

paternalismo arbitrário, bastante latente quando se cogita dos direitos sociais do Brasil de 

então. 

Souza (2006, p. 181-184) teceu o termo “ralé estrutural” para designar uma classe 

social intermediária que foi se constituindo, composta por ex-escravos e dependentes rurais 

ou urbanos de qualquer cor e etnia, em condições de subcidadania, que abandonados à 

própria sorte, não possuíam o mínimo de preparo para participar da vida produtiva e social 

do país. Começa a formação de uma cultura cidadã clientelista e personalista, que associa 

o atendimento de necessidades sociais à lealdade, à gratidão, à troca de favores.  

Durante o período do Brasil Colônia de Portugal, que começou em 1500 e terminou 

em 1822, com a Independência, os direitos civis eram privilégios de poucos, os direitos 

políticos de um número menor ainda e não havia o que se falar de direitos sociais. Portanto, 

em última análise, se poderia afirmar que não existia uma organização política e, 

mormente, cidadãos que participassem efetivamente nos espaços públicos (CARVALHO, 

2011). 

O primeiro período da história constitucional do Brasil está compreendido entre 

1922, ano da proclamação da Independência, e 1889, ano em que foi proclamada a 

República, a qual, por sua vez, foi fruto de um golpe de Estado desferido por militares em 

face da monarquia e seu governo centralizador. A Carta de 1824, primeiro documento 

constitucional brasileiro, resultou de uma forte influência teórica francesa, porém no 

campo fático muito se aproximou do modelo inglês. Embora tenha comungado da ideia dos 

três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), o resíduo do absolutismo ficou bastante 

evidenciado na criação de um quarto poder, o Moderador, que na prática concentrou todo 

o poder e privilégios nas mãos do Imperador (BONAVIDES, 2010). 

A Constituição outorgada pelo imperador, em 1824, deu ênfase à garantia e a 

inviolabilidade dos direitos civis e políticos, baseados na liberdade, segurança individual 

e propriedade (art. 179, caput); e especialmente, o direito à instrução primária e gratuita 
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dos cidadãos brasileiros (XXXII, do art. 179), principiando, ainda que formalmente, o 

direito a educação, de cunho social, o que não garantiu rupturas significativas no contexto 

político-social. 

No texto da primeira Constituição, se destacam os direitos políticos, configurando 

uma regulamentação um tanto liberal para época. A Constituição de 1824 previa que todos 

os homens com 25 anos ou mais, que possuíssem renda mínima de 100 mil réis eram 

obrigados a votar; estavam excluídos os escravos, que assim como as mulheres, não eram 

considerados cidadãos (art. 92). Houve eleições ininterruptas de 1822 até 1930, com uma 

legislação que, em tese, permitia que grande parte da população masculina participasse da 

formação do governo. Na prática, a maioria da população não exercia o direito de votar, 

pois não tinha noção do que fosse um governo representativo ou mesmo o que significava 

escolher um representante político, cenário que se agrava ainda mais com as práticas 

fraudulentas, violentas e tumultuadas que circundavam as eleições locais (CARVALHO, 

2011). 

Afastando-nos já da perspectiva dogmático-normativa, verifica-se que 

uma das marcas do constitucionalismo imperial, de resto presente, embora 

com outras feições, nas constituições posteriores, é o abismo entre a 

abstração normativa e a realidade social e institucional de então, já que 

apesar de positivar um extenso elenco de direitos civis e políticos, dentre 

os quais, a garantia da isonomia, a Constituição Política do Império do 

Brasil vigeu por mais de setenta anos admitindo os privilégios da nobreza, 

o voto censitário e o regime escravocrata (SARLET, 2012, p. 227). 

Em um segundo momento de modernização estatal, gestado na segunda metade do 

século XVIII e concebido nos seus últimos 12 anos, com a abolição da escravidão (1888), 

e a proclamação da República (1889), começa a ser incorporada no Brasil uma lógica de 

poder impessoal, no qual o Estado é burocratizado e centralizado e, ao seu modo, absorve 

formalmente alguns dos principais valores liberais. Em que pese, para a imensa maioria da 

população, ainda analfabeta, permanece sendo negado o acesso ao texto da Constituição 

da República, bem como a extensão dos efeitos do seu conteúdo, perpetuando, com alguma 

sofisticação e cinismo, a dominação oligárquica.   

Inclusive no plano formal as alterações são limitadas: a Constituição Republicana 

de 1891, embasada no modelo liberal norte-americano, não trouxe de fato relevantes 

alterações em relação ao modelo do Império. O direito de votar, por exemplo, permanecer 

destinado apenas aos homens, com idade superior a 21 anos, sem exigência de renda, sendo 

excluídos os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os soldados, os membros de ordem 

religiosa (art. 70, §1º).  
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Na segunda fase constitucional, o Brasil republicano se filiou a doutrina 

constitucional norte-americana, encoberto sob a fachada quase perfeita de um de Estado 

liberal de Direito, baseado nos princípios chaves do presidencialismo, da forma federativa 

de Estado e no funcionamento de uma suprema corte (BONAVIDES, 2010). Retomando 

as ponderações de Wolkmer e Melo (2013) o texto da Constituição Republicana de 1891, 

que substituiu o regime monárquico por um Estado liberal-oligárquico, expressou valores 

calcados em uma política republicana positivista, com a adoção de procedimentos próprios 

da democracia burguesa meramente formal, de cunho liberal-individualista, negando 

qualquer possibilidade de participação popular, sobretudo as massas rurais e urbanas e 

demais setores minoritários. 

A Constituição de 1891 retrocedeu ao não garantir o direito a educação e o direito 

à assistência social (socorros públicos), que eram consagrados pela Constituição de 1824 

(SARLET, 2012). No que concerne aos direitos sociais, durante a primeira República 

estiveram restritos a assistência social que era prestada, quase na sua totalidade, por 

associações privadas. Os avanços mais significativos da época foram o reconhecimento do 

sindicalismo rural e urbano (1903 e 1907) e a criação de fundos de aposentadoria e pensões 

(CARVALHO, 2011). 

Durante a Primeira República, de 1889-1930, do ponto de vista da participação das 

pessoas na vida política, nada mudou. “Apesar da progressiva centralização do poder em 

estruturas políticos-institucionais, que orbitavam em torno do governo federal, a 

dominação senhorial e local continuava a viger, porém de forma revigorada.” (BELLO, 

2012, p. 49). 

O coronelismo15, aliança entre o chefe político local – o coronel – com os 

presidentes dos Estados e desses com o Presidente da República, não fez desaparecer as 

práticas eleitorais fraudulentas e corruptivas habituais durante a primeira república. Os 

votos continuavam a serem obtidos mediante compra, ameaças, barganhas, e não houve 

nenhuma pressão ou movimento popular que reagisse significativamente contra o sistema 

imposto ou mesmo reivindicasse a participação popular. As marcas deixadas pela 

escravidão, a grande propriedade e o entrelaçamento entre o público e o privado, foram 

alguns dos principais impeditivos ao desenvolvimento e ao exercício dos direitos civis, 

                                                           
15 O coronelismo tem suas heranças no período imperial, quando o chefe da Guarda detinha muita influência 

política. O coronel era o posto mais alto da Guarda Nacional e representava sempre a pessoa com mais poder no 

Município. Com a desmilitarização da Guarda, o Coronel manteve o poder político, cabendo a ele indicar o chefe 

político local. (CARVALHO, 2011, p. 41) 
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pois, garantiam privilégios e imunidades aos senhores de terras, que não se submetiam às 

leis e possuíam um poder ilimitado dentro e fora das suas propriedades privadas; e, 

concomitantemente, representavam a negação da condição humana e a inconsciência a 

respeito da liberdade individual (CARVALHO, 2011). 

Predominou na Primeira República a política de alianças entre grandes proprietários 

rurais e comerciantes urbanos que sustentavam a política do coronelismo. O controle do 

poder político e econômico pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais, produtores de café 

e leite, respectivamente, foi intenso, fazendo com que o coronelismo, como sistema político 

atingisse seu ápice, e que a alternância no cargo de Presidente da República ficasse entre 

estes dois Estados da Federação. Dessa forma, a política coronelista se constituiu não só 

em obstáculo aos direitos políticos, senão, também sonegava totalmente os direitos de 

liberdade. Os direitos civis foram sensivelmente aperfeiçoados em favor da minoria 

proprietária, uma oligarquia rural e comercial. “Nas fazendas, imperava a lei do coronel, 

criada por ele, executada por ele. Seus trabalhadores e dependentes não eram cidadãos do 

Estado brasileiro, eram súditos dele.” (CARVALHO, 2011, p. 56).  

De forma bastante peculiar para a época, entre a colônia e a primeira república, 

podem ser citadas as experiências de alguns movimentos sociais isolados, de caráter 

popular, composto por negros, desfavorecidos, índios, mestiços, camponeses, com a 

organização de rebeliões no meio rural16 ou manifestações no meio urbano17, quando o 

espaço das ruas foi ocupado. Nessas circunstâncias, o Estado atuou de forma rápida e eficaz 

para erradicar as manifestações, o que comprova que muitas lutas e interesses dessas 

populações foram sendo negados, marginalizados e obscurecidos ao longo da construção 

da cidadania no Brasil. 

Pode-se concluir, então, que até 1930 não havia povo organizado 

politicamente nem sentimento nacional consolidado. A participação na 

política nacional, inclusive nos grandes acontecimentos, era limitada a 

pequenos grupos. A grande maioria do povo tinha com o governo uma 

relação de distância, de suspeita, quando não de aberto antagonismo. 

Quando o povo agia politicamente, em geral o fazia como reação ao que 

considerava arbítrio das autoridades. Era uma cidadania em negativo, se 

se pode dizer assim (CARVALHO, 2011, p. 83).  

                                                           
16Em 1832, a Revolta dos Cabanos, em Pernambuco e Alagoas; em 1838, a Balaiada no Maranhão; em 1835, a 

Cabanagem no Pará; em 1835, a Revolta dos escravos malês em Salvador/Bahia. (CARVALHO, 2011, p. 68-70) 
17A revolta contra o novo sistema de pesos e medidas iniciou no Rio de Janeiro em 1871 e se espalhou pelo interior 

do Brasil em 1874, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. (CARVALHO, 2011, p. 71) 



73 
 

 

O caráter repressivo, autoritário e violento com que a oligarquia administrava a 

política estatal começa a dar seus primeiros sinais de desgaste a partir de 1929. A crescente 

industrialização do país, conduzida por uma burguesia local, e a forte intervenção do 

Estado na economia introduz uma rearticulação das relações entre público e privado, 

repercutindo em uma renovação das estruturas e em um novo olhar a respeito do social 

(BELLO, 2012). 

A partir de 1930, a história do país começou a trilhar mais rápido, houve avanço 

tanto com relação aos direitos sociais, como com relação aos direitos políticos, apesar da 

alternância entre períodos de ditadura e regimes democráticos. Com a promulgação da 

Constituição de 1934 se dá início a terceira fase constitucional brasileira, permeada por 

novos imperativos voltados ao aspecto social, com foco nos direitos  fundamentais da 

pessoa humana. 

Os artigos 115 e seguintes do texto constitucional de 1934, que regulamentaram a 

ordem social e econômica, com especial referência a subordinação do direito individual de 

propriedade ao interesse social e coletivo, aos sindicatos e associações profissionais, a 

instituição da Justiça Trabalhista, o salário mínimo, férias anuais remuneradas, a 

indenização por dispensa sem justa causa, o amparo à maternidade e à infância, jornada de 

trabalho, proibição do trabalho do menor, assistência aos desamparados, à família, direito 

à educação e à cultura, fazendo menção a aos deveres estatais, são o reflexo da influência 

de Weimar. 

Especificamente, a Carta Constitucional de 1934 adotou um perfil pluralista, 

flexibilizando com o viés liberal-individualista recorrente nos textos constitucionais, 

porém foi com a consagração dos direitos sociais e econômicos, a representação política, 

a representação formal classista de grupos sociais, órgãos de cooperação (conselhos 

técnicos) e as entidades profissionais com presença no Congresso, que este texto 

constitucional ficou reconhecido como eclético do ponto de vista político-ideológico. 

Contudo, a Constituição Polaca, sob o viés social-democrático, ocultou um governo 

ditatorial (WOLKMER; MELO, 2013). 

Nesta perspectiva, o Estado, num movimento de formalização dos direitos sociais 

de cidadania, passa a atribuir direitos a uma parcela específica de indivíduos – os operários. 

A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, e a Consolidação das 

Leis do Trabalho, em 1943 simbolizam os avanços com relação aos direitos trabalhistas 

(CARVALHO, 2011). A política populista-desenvolvimentista, que marcou a América 
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Latina na época, atingiu o Brasil por meio da ascensão política do presidente Getúlio 

Vargas (1930), que embora conhecido como o “pai dos pobres”, colocou em prática uma 

nova ordem corporativista, que deflagrou uma cidadania restrita aos oficialmente 

trabalhadores e uma organização sindical vinculada ao Estado (BELLO, 2012). 

O corporativismo será o sistema ideal para um Estado que conjuga uma 

dimensão consensual para as frações das classes dominantes e dos setores 

médios urbanos ascendentes, com uma dimensão repressiva em relação às 

classes subalternas, mitigadas por concessões reais e por uma 

extremamente bem-sucedida ideologia que enfatizava organicidade, 

unidade e grandeza nacional. (SOUZA, 2006, p. 148-149). 

A partir de 1935, o sindicalismo no Brasil assumiu o carácter de uma entidade de 

cooperação técnica do Estado, uma vez que os direitos sociais trabalhistas e previdenciários 

são associados à sindicalização efetiva. A estrutura corporativa do Estado, que foi pensada 

para abranger trabalhadores e empresários, converteu-se em um Estado autoritário 

modernizante. A classe trabalhadora era manipulada e cooptada pelo Estado, enquanto que 

o empresariado estava livre para exercer a atividade lucrativa. Nesses termos é que a  

legislação social foi aceita por industriários e comerciantes, como forma de assegurar os 

seus interesses. 

Com isto, o reconhecimento dos direitos sociais no Brasil revela uma faceta bastante 

controversa, senão perversa, na qual é mantida excluída a maioria da população sem 

ocupação operária ao mesmo tempo em que se instaura um controle corporativo e 

repressivo sobre a organização da classe operária. Trata-se de um momento em que a 

constituição da cidadania brasileira ao mesmo tempo sofre de restrição e regulação 

(BELLO, 2012), e que comumente é descrito como avanço.  Mesmo que a concessão de 

direitos sociais tenha constituído ampliação no rol de indivíduos participando da vida 

política, representando uma conquista, o populismo do Presidente Getúlio Vargas aliado a 

uma ausência de noção de que a conquista de direitos independente da ação estatal, vem a 

fortalecer no imaginário social uma forte vinculação e dependência entre a população e 

seus líderes, onde as benesses sociais decorrem da contrapartida da fidelidade para com o 

chefe do Executivo. 

Para Carvalho, “A cidadania que daí resultava era passiva e receptora ante que ativa 

e reivindicadora.” (2011, p. 126). Inevitável dizer que as estruturas sociais refletiam as 

estruturas de poder estatal, influenciando fortemente as práticas atinentes ao exercício de 

direitos, sacrificando a noção de cidadania como dinâmica de conquista e luta por direitos 

pelos sujeitos e coletividades e de participação na vida política do país. Evidencia-se a 
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inexistência um movimento fluído de lutas, conquistas e fruição de direitos pela maioria 

da população, em especial a mais empobrecida, na essência da cultura de cidadania no 

Brasil, permitindo afirmar a constituição de uma noção de cidadania bastante peculiar no 

caso brasileiro, diferente das dimensões da noção de cidadania apontadas por Marshall, 

levando ao questionamento acerca da pertinência da universalização da sua teoria.  

Os direitos de cidadania no Brasil tomaram impulso com o reconhecimento e a 

efetivação dos direitos sociais, sem que se possa afirma a plenitude do exercício dos 

direitos civis e políticos. Dessa forma, a perspectiva de cidadania que foi aflorando em 

meio aos diferentes contextos sociais, econômicos, políticos é marcada pela centralidade 

do Poder Executivo, que no interim de regimes burocrático-ditatoriais, se apropriou de 

forma autoritária e tardia das demandas sociais, dando-lhes conotação populista e 

clientelista, de concessão ou outorga de direitos sociais para grupos políticos distintos.  

A ausência de experiências democráticas combinada com o populismo e 

clientelismo no atendimento seletivo das demandas sociais desencadeou uma tendência 

antiliberal e antidemocrática na organização política e social brasileira. Todas essas 

circunstâncias eram muito favoráveis a uma perspectiva de cidadania associada à outorga 

de direitos pelo Estado ao indivíduo, retirando da gênese do cidadão seu potencial 

participativo na conquista de novos direitos, inclusive gerando um imaginário de descrença 

no poder da coletividade. A transformação do indivíduo em cidadão é creditada antes ao 

Estado, representado no Poder Executivo, do que aos próprios sujeitos de direitos.  

Assim é que o início do desenvolvimento da cidadania brasileira a partir do 

atendimento dos direitos sociais, restrita e regulada, sem o integral estabelecimento dos 

direitos civis e políticos, gerou uma relação diferenciada entre o cidadão e o Estado. Uma 

das consequências mais importante é a centralidade do Poder Executivo, valorizando uma 

cultura política estadista, desvalorizando tanto a representação democrática indireta, por 

meio do Legislativo, como direta por meio dos movimentos sociais, criando condições para 

a instituição de privilégios em favor de grupos. 

Não se pode olvidar que, a herança colonialista legou uma péssima relação com a 

gestão da coisa pública, bastante impregnada pela burocratização desnecessária, corrupção, 

ineficiência, paternalismo. Os administradores públicos pautam sua atuação por laços de 

lealdade pessoal e por objetivos intrinsecamente privados, desprezando o respeito e 

observância a legitimidade e o dever funcional. Há inúmeras décadas a apropriação do 

aparato do Estado e do espaço público para perquirir interesses de segmentos sociais 
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dominantes (patrimonialismo) tem sido uma marca da Administração Pública (BARROSO, 

2010). 

O Direito Administrativo, moldura desse relacionamento entre a Administração 

Pública e os cidadãos tem um papel fulcral, na medida em que poderá servir de manutenção 

do status quo e preservação dos interesses dos representantes do Estado ou, em sentido 

contrário, servir como limites ao poder e promoção de direitos de cidadania. Nesse sentido, 

o resgate da noção de cidadania no âmbito do Direito Administrativo se torna essencial à 

definição do papel de cada um dos atores envolvidos no relacionamento, bem como do 

papel do Direito e dos juristas.  

 

3.2 A (RE) CONSTRUÇÃO EFETIVA DA CIDADANIA NO BRASIL A PARTIR DA 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL: A TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA NO BRASIL E A 

LUTA POR DIREITOS 

 

Influenciado por um movimento mundial de luta e defesa em prol dos direitos 

humanos, a sociedade brasileira também vai demonstrar seu potencial de resistência e a 

reação por meio da mobilização popular, fazendo do período de transição democrática no 

Brasil um momento de marcante participação cidadã no processo amplo e aberto de 

discussão e constituição da nova normatividade, de consolidação de uma nova cidadania e 

dos novos direitos, que se formalizará por meio da Constituição da Repúbl ica Federativa 

do Brasil de 1988. 

A terceira fase constitucional, inaugurada com a Constituição de 1934, com 

flagrante ênfase no social, fértil em acontecimentos históricos e políticos, se constitui de 

extrema importância para a compreensão tanto da história constitucional, como da história 

da cidadania no Brasil. Essa terceira fase é marcada por três eventos: por primeiro, pela 

promulgação da Constituição de 1934, que vigeu por período curto e instável, em que se 

buscou a redemocratização do país; por segundo, por um golpe de Estado, em 1937, 

denominado Estado Novo, que implantou uma ditadura unipessoal do Presidente Vargas, 

caracterizada por um regime de governo extremamente autoritário, que não cumpriu nem 

mesmo o texto constitucional de 1937 que outorgou. Por fim, por novo golpe de Estado, 

em 1945, que buscou introduzir, novamente, a democracia constitucional, por meio de 

Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição de 1946, que vigorou no país até o 
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novo golpe militar de 1964. Durante a ditadura militar, se constituiu dois poderes 

constituintes, flagrantemente autoritários, em 1967, e 1969. De todo esse movimento 

institucional, instiga e impressiona que todos os textos constitucionais exarados, gozaram 

de aparente legitimidade, inerente a um regime representativo, sob o manto de um Estado  

liberal de Direito (BONAVIDES, 2010). 

Pode-se afirmar que, entre 1945 e 1964, foi o primeiro período histórico brasileiro 

em que a população vivenciou uma experiência democrática. Embora com limitações, a 

população passou a participar significativamente na política, tanto por meio das eleições, 

como por meio da mobilização política organizada em ligas camponesas, associações, 

sindicatos e partidos políticos (CARVALHO, 2011).  

A Constituição de 1946 manteve as conquistas sociais do período anterior, 

garantindo os direitos civis e políticos. O direito de votar foi garantido aos homens e 

mulheres, com mais de 18 anos de idade, sendo o voto secreto, direto e obrigatório; 

permanecendo a vedação ao voto dos analfabetos (artigos 131 e seguintes). Contudo, a 

imaturidade democrática aliada à tendência oligárquica do domínio do poder político fez 

com que o projeto democrático sucumbisse, novamente, em face de um golpe de Estado, 

movido pelos militares. Desse período, que durou aproximadamente vinte anos, os direitos 

políticos saíram na frente, porém não houve avanços no campo social (CARVALHO, 

2011). 

No Brasil, assim como em toda a América Latina, as relações de poder e sociais 

influíram na construção de uma perspectiva de cidadania com déficit de participação da 

população. Embora houvesse o reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais nos 

textos constitucionais a partir de 1934, os espaços públicos estatais e não estatais não 

reconheciam os indivíduos como humanos integrantes de uma comunidade aberta e 

complexa, inexistindo condições políticas para a tutela e promoção desses direitos na 

prática social. Somente aqueles que ocupavam determinadas posições no processo 

produtivo, um grupo seleto de indivíduos, exerciam de fato todas as prerrogativas atinentes 

à cidadania, gozado de fato a titularidade de seus direitos. 

Sob uma pretensa igualdade legal toda uma gama de especificidades e 

complexidades tornavam-se invisíveis, negando na prática o exercício efetivo e completo 

da cidadania aos povos indígenas, às mulheres, aos trabalhadores rurais, aos povos 

descendentes de africanos, às crianças, aos idosos, aos homossexuais, aos que não se 

prestavam ao processo produtivo, entre outros sujeitos e coletividades. A privação da 
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participação no processo político democrático está na essência da figura do cidadão 

brasileiro, que foi concebida em meio ao clientelismo, autoritarismo e corporativismo 

Estatal, ordinariamente dominado por pequenos grupos, composto pelos proprietários 

rurais e pela crescente burguesia local (industriários e comerciantes). 

Com o golpe militar, em 1964 há a interrupção de um período de razoável avanço 

no crescimento da autonomia dos trabalhadores, especialmente em razão da atuação 

sindical, da liberdade de imprensa e de organização política, obtida por meio do exercício 

dos direitos políticos consolidados no texto constitucional de 1946, e o autoritarismo é 

expressamente deflagrado no país. O regime tecnocrático-militar, concentrado no 

Executivo Federal, combinava algumas políticas sociais com a restrição das liberdades 

políticas dos trabalhadores. Nesse período os trabalhadores foram duramente cerceados de 

participar em razão da burocracia estatal, sofrendo com reduções de salários e repressão 

aos sindicatos (BELLO, 2012). 

Os instrumentos legais de repressão foram os “atos institucionais” 

editados pelos presidentes militares. O primeiro foi introduzido logo em 

9 de abril de 1964 pelo general Castelo Branco. Por ele foram cassados os 

direitos políticos, sindicais e intelectuais e de militares. Além das 

cassações, foram também usados outros mecanismos, como a 

aposentadoria forçada de funcionários públicos civis e militares. Muitos 

sindicatos sofreram intervenção, foram fechados os órgãos de cúpula do 

movimento operário, como o CGT e o PUA. Foi invadida militarmente e 

fechada a UNE, o mesmo aconteceu com o ISEB18 (CARVALHO, 2011, 

p. 160). 

Ao efeito de mascarar o extremo autoritarismo do regime, que restringia 

violentamente os direitos civis e esvaziava os direitos políticos, expandiam-se os direitos 

sociais. A universalização e unificação da previdência social foi uma das políticas sociais 

significativas. O crescimento econômico que anestesiou a população à época, ao final se 

constatou falacioso, pois a proteção social estava totalmente submetida ao 

desenvolvimento econômico, e o milagre econômico ocorreu somente para os mais ricos 

(CARVALHO, 2011). A maior parte da população continuava privada de oportunidades 

de participação na vida política de seu país, e de desfrutar uma vida confortável.  

No final da década de 1970, os sindicatos retomam lentamente sua ação e as 

movimentações populares começam a tomar corpo, compostas por organizações civis ou 

religiosas, para além dos partidos políticos e sindicatos, manifestando-se contra o regime 

                                                           
18 O autor se refere as seguintes entidade: Comando Geral dos Trabalhadores (CGT); Pacto de Unidade e Ação 

(PUA); União Nacional dos Estudantes (UNE); Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 
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ditatorial e em prol da defesa dos direitos humanos. Também foi expressiva a mobilização 

social urbana, favelados e moradores de classe média, todos preocupados e reivindicando 

soluções para problemas diários e concretos. Assim como alguns movimentos que 

repercutiram durante a primeira república, novamente o mote era a ausência ou má 

prestação de serviços públicos pelas administrações locais (CARVALHO, 2011). 

Sobretudo, as condições criadas pelo nosso modelo de desenvolvimento 

capitalista e as crises que sacudiram nossas instituições político-jurídicas 

favoreceram, no final da década de 70, o aparecimento, no Brasil, de 

movimentos coletivos, seja como possibilidade de novas formas de 

organização de resistência e contestação ao autoritarismo do regime 

burocrático-militar, seja como segmentos conscientes e setorizados de 

reivindicações imediatas junto ao Estado, ou ainda como “reflexo da 

precariedade ou falta de condições ou canais de representação” 

(WOLKMER, 2001, p. 126).  

Percebe-se que o debate e a participação direta da população começam a ser 

fomentados fora das instituições estatais, em espaços públicos não estatais, contribuindo 

para a abertura democrática do país, que vinha sendo lentamente implantada pelos militares 

em razão do final do apogeu desenvolvimentista (crise financeira), bem como do desgaste 

do aparato repressivo estatal perante os organismos internacionais defensores dos direitos 

humanos. Nesse processo de impulso de redemocratização do país assiste-se a 

incorporação de novos atores e novos temas à política, provocando questionamentos e 

alterações a respeito das velhas estruturas sociais e de reconhecimento de novos direitos, 

numa tentativa de fundar uma nova cultura de cidadania e democracia, uma nova gramática 

social (SANTOS, 2002). 

A campanha pelas eleições diretas em 1984 revelou a mobilização social mais 

expressiva da década de 1980. Saíram às ruas mais de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro e 

mais de um milhão de pessoas em São Paulo, e outras milhares de pessoas em todas 

principais cidades do país, demonstrando que não havia mais como deter o movimento que 

se tornou um marco histórico nacional O projeto democratizante e participativo que surgiu 

a partir da luta da sociedade civil contra o regime militar, no qual o papel dos movimentos 

sociais foi fundamental, tendo por objetivo a ampliação da cidadania e o aprofundamento 

da democracia, teria por marco formal justamente a Constituição Federal de 1988.  

Nesse cenário, dois fatores contribuíram para a aproximação entre a sociedade civil 

e o Estado, o reestabelecimento da democracia representativa, com eleições livres e a 

reorganização dos partidos e a quebra da cisão radical entre Estado e sociedade, que 

prevaleceu no período de ditadura militar. A ampliação da cidadania e o aprofundamento 
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democrático instigado pelo texto constitucional trouxe a exigência de uma ação conjunta 

entre Estado e sociedade civil e, intrinsecamente à participação direta e democrática, a 

necessidade de criação de espaços públicos de partilha de poder, bem como de espaços 

públicos não estatais de fomento a solidariedade e cooperação entre os indivíduos. 

No que tange a perspectiva do cidadão, os vinte e um anos de ditadura militar 

produziram avanços e retrocessos. Mais uma vez houve ampliação dos direitos sociais em 

contrapartida à restrição dos direitos políticos. Repetindo a tática utilizada durante o 

período de 1930 e 1937, o autoritarismo do Estado buscou compensar a ausência de 

liberdade política com o paternalismo social (CARVALHO, 2011). Como resultado 

negativo, tem-se a concepção de políticas públicas como forma de controle e submissão 

das organizações políticas (sindicatos, associações, partidos políticos, movimentos sociais, 

etc.), em afronta direta a democracia (BELLO, 2012). Outrossim, como aspecto positivo, 

ao contrário da população da década de 1930, a sociedade brasileira da década de 1980, 

mostrou-se mais conscientizada a respeito do valor da participação e mobilização social, e 

lutou pela redemocratização (CARVALHO, 2011). A sociedade saiu mais fortalecida 

politicamente do regime militar instituído em 1964. 

Depreende-se que, o reconhecimento de direitos de cidadania esteve sempre 

presente nos textos constitucionais brasileiros, a partir de 1934, contudo, a cidadania de 

fato sempre confrontou com a normatividade, demonstrando que é preciso conceber que a 

perspectiva jurídica de cidadania é insuficiente, sendo imprescindível criar condições 

políticas para o exercício dos direitos de cidadania na praxe social.  

Neste aspecto, a compreensão da cidadania somente como status jurídico dogmático 

apresenta certos limites e obstáculos à busca por soluções aos desafios e demandas da 

sociedade global em que vivemos. Torna-se imprescindível o resgate do histórico, do 

político, do social e do cultural na medida em que, para compreender as necessidades 

sociais, os indivíduos precisam ser considerados na sua concretude e especificidade  

(RUBIO, 2014). Trata-se de evidenciar quem são os sujeitos, individuais e coletivos, e as 

práticas cidadãs dessa sociedade civil que são hábeis a respaldar a nova conjuntura político-

social pela qual se esta a optar. 

Ao longo da história cidadã brasileira o campo das relações sociais e de poder esteve 

permeado por práticas discriminatórias, de exploração e dominação, que incluía-excluía os 

indivíduos da participação em espaços públicos estatais e não estatais, se revelando um 

obstáculo ao aprofundamento da democracia. A sociedade brasileira, assim como,  



81 
 

 

“[...] as sociedades latino-americanas são sociedades pós-coloniais, nas 

quais coexistem diferentes visões de mundo e direitos consuetudinários 

ao lado dos ancestrais preservados por grupos indígenas, quilombolas, 

camponeses, seres humanos, bem como com diferentes culturas.”  

(RUBIO, 2014, p. 45, grifo do autor). 

Durante o longo período de dominação colonial, instrumentalizado pelo pensamento 

moderno ocidental, a gama de saberes e práticas dos povos colonizados foram sendo 

apropriados, desperdiçado, assimilados quando útil. Conhecimentos que foram 

caricaturados como crenças, magia, idolatria, meras opiniões, tornando seu exercício 

condutas marginalizadas e violentadas, implicando no sacrifício e na negação da 

humanidade desses indivíduos e coletividades, configurando uma ausência de expressão 

cidadã desses atores sociais (SANTOS, 2010b). Mulheres, índios, descendentes de 

africanos, deficientes, idosos, entre outros, tiveram usurpados os seus espaços de 

participação e pela ausência de reconhecimento das suas diferenças, são coletividades e 

sujeitos que também não tiveram representação expressiva por meio da democracia 

indireta. As experiências democráticas participativas têm como escopo questionar essa 

identidade submissa, explorada, invisível, que tanto as estruturais sociais como as estatais, 

autoritária e discriminatoriamente foram atribuindo aos indivíduos. 

Destarte, na medida em que a cidadania é um processo que se constrói 

preponderantemente a partir de um conflito, este tendente a reestruturar 

as instâncias coletivas, torna-se oportuno destacar que a principal 

característica das transformações da cidadania passa a ser a idéia de 

reação a um momento civilizatório crítico, onde destaca-se a pretensão de 

incorporar novos valores normativos à atividade convivencial coletiva 

(BIRNFELD, 2006, p. 58). 

Compreendendo a cidadania como o resultado de um processo histórico de lutas e 

conquistas para a aquisição e exercício de direitos, a história do Brasil revela que não é 

suficiente a previsão constitucional e legal para que automaticamente se imprima uma 

cultura de observância e implantação das normas. A Constituição Federal de 1988 traz, 

pela primeira vez, a expectativa e o compromisso de um novo relacionamento entre a 

sociedade e o Estado, apontando para a restauração do vínculo jurídico e político dos 

cidadãos com o Estado, indicando seu conteúdo democratizante e participativo inovador, 

reivindicando uma nova perspectiva de cidadania. 
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3.3 OS DIREITOS DE CIDADANIA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DE 

UMA NOVA PERSPECTIVA DE CIDADANIA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marco jurídico-político 

de abertura democrática no Brasil, se firmou no contexto do debate teórico do 

constitucionalismo democrático, de adesão a um Estado constitucional, social e 

democrático de Direito, radicado no ideal de força normativa da constituição, superando a 

visão da constituição como mero documento político e programático, destituído de 

aplicação direta e imediata (formal). 

[...] o Estado democrático de direito é, antes que um modelo abstrato, um 

paradigma de administração, planificação e promoção da vida social – que 

encontra os seus delineamentos, de forma e conteúdo na positividade da 

Constituição, na tutela dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

e na promoção da justiça social, do desenvolvimento e do pluralismo 

democrático – emerge com clareza nos diversos preâmbulos das 

constituições e nas específicas disposições constitucionais relativas à 

organização dos Estados, à ordem econômica e social e aos direitos e 

deveres do cidadão. O que leva à afirmação de uma concepção alargada 

de cidadania – tanto no que toca os direitos quanto os sujeitos –, a uma 

redefinição do espaço público e, portanto, a uma interação mais acentuada 

entre Estado e Sociedade civil (MELO, 2013, p. 71-72). 

Os pontos principais do novo texto, impressos na tendência do constitucionalismo 

democrático, dizem respeito à expansão do catálogo dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais e a incorporação de novas garantias e institutos de controle jurisdicional e 

administrativo. Vislumbra-se também, no que tange aos direitos fundamentais, uma noção 

mais evoluída da pessoa, que associa o valor da liberdade com o valor da dignidade, 

enriquecendo o princípio da igualdade de novos significados. Uma concepção de igualdade 

material que conjuga proibição de tratamento desarrazoadamente diferenciados, normas 

específicas contra discriminações e ações afirmativas. Somada a estes caracteres, a força 

normativa da constituição confere eficácia e aplicabilidade direta e imediata aos direitos 

fundamentais previstos no texto, impondo uma clara hierarquia com relação aos seus 

valores, objetivos e princípios (MELO, 2013). 

Embora o texto constitucional promulgado em 1988 tenha mantido certo perfil 

republicano liberal, analítico, monocultural, se resume na experiência pátria mais 

avançada. A ampliação do rol dos direitos fundamentais e de suas garantias e a inauguração 
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de amplas perspectivas pluralistas em diversificados campos de ação, como o religioso, 

político, filosófico e cultural, são caracteres desse avanço. 

Assim, a chamada “Constituição Cidadã” consagra o pluralismo, 

agregando a ele o adjetivo “político”, num sentido muito mais abrangente. 

Trata-se do art. 1º, inciso V, da Constituição Federal, que proclama, como 

um de seus eixos fundamentais, o princípio do pluralismo político pautado 

na convivência e interdependência de diversos grupos sociais (minorias 

especiais, movimentos sociais, organizações não governamentais etc.), 

não obstante suas diferenças e suas diversidades quanto a crenças, valores 

e práticas. (WOLKMER, 2013, p. 27). 

Destaca-se que a “Constituição Cidadã”, fruto da participação popular e de um 

processo legítimo de deliberação, ressalvado seus aspectos menos virtuosos, constitui um 

texto sem precedentes na história brasileira, seja pelo seu conteúdo, seja pela sua 

amplitude, inclusive se tratando de um contributo jurídico-político até mesmo para as 

discussões a respeito do constitucionalismo em âmbito do direito comparado (SARLET, 

2012). 

O arcabouço de normas impositivas de objetivos e metas em matéria econômica, 

social, cultural e ambiental é suficiente para ilustrar o caráter fortemente dirigente e 

comprometido com a transformação da realidade. No artigo 1º, inciso III, a dignidade da 

pessoa humana foi expressamente erigida à condição de fundamento do Estado 

democrático de Direito brasileiro, consolidando uma ordem jurídica voltada ao ser humano 

e ao seu pleno desenvolvimento. Sem precedentes na história constitucional brasileira é a 

referência a integração à comunidade internacional, buscando a proteção dos direitos 

humanos, a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina e 

a constituição de uma comunidade latino-americana (SARLET, 2012); o que pode conduzir 

a uma noção de cidadania para além dos limites territoriais de cada um dos países latino -

americanos. 

Merece destaque os primeiros dispositivos do texto constitucional que tratam dos 

princípios fundamentais do Estado brasileiro, relacionados à sua forma, estrutura e 

fundamento (art. 1º), a divisão dos poderes (art. 2º), os objetivos a serem perseguidos (art. 

3º). Nesse ponto, interessa apenas a referência ao princípio republicano, ao princípio 

federativo e a instituição de um Estado democrático de Direito, conforme já citado. A 

soberania popular é enfatizada no parágrafo único do art. 1º, invocando o exercício 

legitimo do poder estatal, alicerçado em mecanismos que permitam a participação pública, 

direta ou indireta, na fiscalização e deliberação das ações do Estado. A cidadania é 

privilegiada não só pela garantia do direito de votar e ser votado (art. 14), mas também por 
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meio da manifestação direta por plebiscito, referendo ou iniciativa popular (art. 14, I e II), 

e por meio da fiscalização das atuações estatais – gestão pública, por meio da ação popular 

(art. 5°, LXXIII). A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre-iniciativa e o pluralismo político foram erigidos como 

fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.°, I a V). 

Especialmente, no que tange ao caráter pluralista, vislumbra-se suas variadas 

nuances que se traduzem no pluralismo social, político (art. 1.°, V), partidário (art. 17), 

religioso (art. 19), econômico (art. 170), de ideias e de instituições de ensino (art. 206, III), 

cultural (arts. 215 e 216) e dos meios de informação (art. 220). Este fundamento de suma 

relevância também é concretizado, por meio do reconhecimento e proteção das diversas 

liberdades, dentre elas, a de opinião, a filosófico-religiosa, a intelectual, a artística, a 

científica, a de comunicação, a de orientação sexual, a profissional, a de informação, a de 

reunião e a de associação (CF, art. 5.°, IV, VI, IX, X, XIII, XIV, XVI e XVII). O pluralismo 

jurídico traz para o texto constitucional uma abertura social, política, ideológica, 

impulsionando a convivência e harmonização entre as mais diversas visões de mundo, de 

pensamentos, de programas políticos, de opinião pública, valorizado a diversidade e a não 

uniformização. 

Sem adentrar na discussão teórica relativa à evolução linear e cumulativa de 

“gerações” ou “dimensões” sucessivas de direitos, cita-se a abordagem sobre direitos 

empreendidas na clássica obra A Era dos Direitos, na qual Norberto Bobbio (2004) 

concebeu os direitos do homem e da sociedade em quatro gerações19, bem como no âmbito 

da doutrina brasileira, referencia-se as abordagens de Bonavides (2010) que concebeu os 

direitos fundamentais em cinco gerações20, sendo seguido por Sarlet (2012)21; Wolkmer 

(2013) que adotou periodização em cinco dimensões 22, baseada em um viés pluralista; 

                                                           
19 A primeira geração compreende os direitos de liberdade em sentido negativo; a segunda geração compreende os 

direitos sociais; a terceira geração compreende os direitos dos homens em suas especificidades e na sua 

diversidade, também cita o direito a viver num ambiente não poluído; a quarta geração, referente ao patrimônio 

genético de cada indivíduo (BOBBIO, 2004, p. 5-6, 62-102).  
20 A primeira geração compreende os direitos civis e políticos; a segunda geração compreende os direitos sociais, 

culturais e econômicos; a terceira geração compreende o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao 

meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação; a 

quarta geração compreende o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo; a quinta 

geração compreende o direito à paz enquanto retorno e coroação de um direito de terceira geração (BONAVIDES, 

p. 2010, p. 560-593). 
21 Conferir SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2012. 
22 As cinco dimensões estão organizadas da seguinte maneira: os direitos de primeira dimensão, que se referem 

aos direitos de liberdade, civis e políticos; os direitos de segunda dimensão, que se referem aos direitos sociais, 
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Birnfeld (2006) que aponta para a emergência de uma quarta dimensão no século XXI, a 

cidadania ecológica23, como complemento necessário às três dimensões concebidas por 

Marshall. 

De fato, a afirmação inicial dos direitos individuais do homem se deu com a 

Declaração de Virginia de 1776 e Declaração Francesa de 1789, daí espraiando-se para 

todos os povos ocidentais, vindo a influenciar em grande parte os sistemas políticos e 

jurídicos de então. Não obstante, foi a partir do segundo pós Guerra Mundial que emergiu 

uma nova formatação de Estado, sob o signo das Constituições normativas24, caracterizadas 

pela presença de princípios, valores, direitos fundamentais e jurisdição constitucional, 

tendo por principais referências a Constituição Italiana (1947), Alemã (1949), Portuguesa 

(1976) e Espanhola (1978), modelo que foi difundido nos países da América Latina, que 

influenciou diretamente a Constituição de 1988 (MELO, 2013).  

Nessa senda, a Constituição brasileira de 1988, que erigiu um legítimo Estado 

democrático de Direito, se constitui em uma normatividade qualificada voltada para a 

transformação social e econômica da sociedade, trazendo em seu bojo mecanismos de 

implantação dos direitos de cidadania. 

Coaduna-se da perspectiva de que o processo de consolidação e efetivação dos 

direitos humanos é um processo inacabado e incompleto, e que o reconhecimento e 

positivação de novos direitos não conduz ao entendimento do pleno exercício ou 

concretização dos direitos garantidos outrora pela universalidade dos cidadãos, ou mesmo 

a ideia de substituição dos velhos direitos pelos novos. Por isso, utilizar-se-á neste trabalho, 

                                                           
culturais e econômicos; os direitos de terceira dimensão, que se referem aos direitos metaindividuais, coletivos e 

difusos, ao direito de solidariedade e direito ao desenvolvimento; os direitos de quarta geração, que se referem aos 

direitos à biotecnologia, à bioética e a regulação da engenharia genética, vinculado diretamente à vida humana; os 

direitos de quinta geração, que se referem aos novos direitos advindos da sociedade e das tecnologias da 

informação (WOLKMER, 2012, p. 22-31). 
23 “[...] estão dispostos no quadro social do fim do século XX todos os elementos necessários à afirmação da 

emergência de uma dimensão ecológica para a cidadania: o contexto civilizatório apresenta uma crise 

relativamente inédita, que eclode na ameaça dos ecossistemas e da própria sobrevivência humana. Em resposta a 

esta crise, gradualmente se percebe a emergência de uma plêiade de atores sociais dispostos a implementar uma 

nova conformação valorativa da esfera social, os quais hoje configuram um movimento histórico de características 

e dimensões até então impensadas: ambiental, global e multissetorial. Como ponto culminante destas demandas, 

os valores ambientais passam a ser normatizados, numa conformação ampliada e inédita, em todas as esferas 

regulatórias.” (BIRNFELD, 2006, p. 325). 
24 Para aprofundar o tema a respeito do Constitucionalismo Contemporâneo ou Neoconstitucionalismo 

CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003; POZOLLO; Susanna; DUARTE, 

Écio Otto Ramos. Neoconstitucionalismo e positivismo: as faces da teoria do direito em tempos de 

interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006; BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito 

Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção de um novo modelo. 2ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010; STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e decisão judicial. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. 
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apenas para fins didáticos, a mesma sequência de apresentação dos direitos e garantias que 

está disposta no texto da Constituição Federal. Nesse estudo serão abordados os direitos 

de cidadania, reconhecidos expressa ou implicitamente pelo ordenamento jurídico pátrio, 

isto é, todos os direitos conferidos aos indivíduos e as coletividades que foram elevados ao 

status constitucional, e constituem atualmente a expressão jurídica e política dos direitos 

do cidadão brasileiro. 

No Capítulo I do Título II, a Constituição Federal de 1988 consagra os “direitos e 

deveres individuais e coletivos”, assegurando a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5°). No que tange aos direitos e as 

garantias individuais foram contemplados sistematicamente no art. 5° da Constituição, não 

se restringem a ele, sendo possível identificar outros direitos desta espécie ao longo de 

todo o texto constitucional, em virtude da cláusula aberta constante no parágrafo segundo 

do artigo 5º. 

Constituindo um dos mais importantes direitos consagrados, a inviolabilidade do 

direito à vida assegurada pela Constituição (art. 5°, caput), consistente na proteção do 

direito à vida contra violações por parte do Estado e de terceiros, bem como no direito de 

uma existência digna, sendo expressamente vedada a pena de morte, salvo em caso de 

guerra declarada, art. 5º, XLVII, “a” (SARLET, 2012). Dada a sua formulação genérica, a 

inviolabilidade e a proteção do direito à vida podem ser extraídos de direitos e garantias 

individuais correlatos, implícita ou expressamente contemplados no texto constitucional.  

Para tanto, sem pretensão de esgotar cada um dos direitos, o direito à vida se liga com o 

fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o direito à integridade física e 

psíquica, o direito à saúde (art. 6º), direito à proteção ambiental  (art. 225) (SARLET, 

2012). 

Na condição de direito subjetivo, o direito à vida situa-se no âmbito da 

clássica formulação dos direitos fundamentais como posições jurídicas 

subjetivas atribuídas a um titular (no caso, pessoa física) a exigir 

determinadas abstenções ou prestações – fáticas ou jurídicas, de um 

destinatário, que em regra é o Estado, não excluindo a vinculação indireta 

e mesmo direta, a depender da hipótese, dos particulares. Assim 

compreendido como um direito fundamental em sentido amplo, também o 

direito à vida abrange um complexo de posições subjetivas de cunho 

negativo (defensivo) e positivo (prestacional) (SARLET, 2012, p. 360). 

Sob o aspecto prestacional, as obrigações estatais derivadas do direito à vida se 

ampliam sobremaneira, cabendo ao Poder Público adotar medidas positivas de proteção à 

vida, assegurar bens e serviços para salvaguardar a sobrevivência dos cidadãos, a 
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competência para legislar sobre normas processuais de proteção ao indivíduo, estabelecer 

proibições e sanções destinadas aos particulares vinculadas ao respeito ao direito à vida 

(SARLET, 2012). 

Relacionados ao direito à identidade e à integridade pessoal (física e psíquica), 

concernente ao direito de não ser agredido ou ofendido, bem como ao direito de decidir 

sobre a própria identidade e integridade, podem-se arrolar como dispositivos correlatos o 

direito dos presos ao respeito de sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX), a proibição 

de tortura e de todo e qualquer tratamento desumano e degradante (art. 5º III), proibição 

de penas cruéis (art. 5º XLVII, e); bem como os direitos de proteção da personalidade (art. 

5º X e V). 

A salvaguarda do sigilo fiscal e bancário, ainda que relativa, se deduz dos direitos 

à privacidade e à intimidade, de acordo com posicionamento majoritário do direito 

constitucional brasileiro (SARLET, 2012). No mesmo sentido, é a inviolabilidade da 

correspondência e o sigilo das comunicações em geral, expressamente previsto no inciso 

XII, art. 5º. A inviolabilidade do domicílio tem assento no catálogo constitucional, fulcro 

no art. 5º, XI. Nessa seara, a doutrina e a jurisprudência têm atribuído amplo sentido a 

expressão “casa” ou “domicílio”, como o espaço físico no qual o individuo possui direito 

a usufruir de sua privacidade nas suas diversas manifestações. 

A Constituição Federal preconiza um sistema de direitos de liberdade. Além da 

disposição geral acerca do direito à liberdade, que estabelece no art. 5º, II, que ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (BRASIL, 

1988); há também disposição expressa à liberdade de expressão, que abrange à liberdade 

de manifestação do pensamento, à liberdade de consciência e de crença, à liberdade de 

comunicação e informação, a livre expressão artística, intelectual e científ ica (art. 5º IV, 

VI, IX). A liberdade religiosa e a liberdade de consciência estão comtemplados diretamente 

nos incisos VI, VII e VIII, do art. 5º, sendo garantida a proteção do exercício dessa 

liberdade (art. 15, IV, 19, 143, § 1º, 210, §1º e 226, § 2º). A liberdade de profissão (art. 5º, 

XIII) é considerada uma das liberdades fundamentais de grande relevância no plano 

constitucional, pois está em conexão com outros princípios, valores e direitos 

fundamentais, constituindo condição essencial à autorrealização do homem, 

desenvolvimento da personalidade, fomentando a ordem econômica e social. (SARLET, 

2012). 
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 O reconhecimento do direito à liberdade de locomoção, também denominado 

direito à liberdade de ir e vir (art. 5º, XV), destinando-se o habeas corpus (art. 5º LXVIII, 

LXXVII) e a limitações constitucionais das hipóteses de prisão a proteção deste direito. O 

direito à liberdade de associar-se ou não, bem como liberdade de reunir-se (art. 5º, XVII, 

XVII, XIX, XX e XXI), contemplados no texto constitucional em diversos incisos alcançou 

reconhecimento e proteção às entidades associativas, sendo verdadeiro instrumento de 

garantia da liberdade política, religiosa, cultural, entre outras. A Constituição Federal de 

1988 foi a primeira a reconhecer as cooperativas como modalidade associativa, conferindo 

um regime constitucional diferenciado, pode-se dizer privilegiado (art. 146, c, 174, § 2º, 

3º e 4º, 187 e 192); o que vem a fomentar a criação e participação popular nas cooperativas 

e nas associações, constituindo um importante instrumento para a organização dos 

movimentos ou grupos coletivos com finalidades em comum. 

Também está assegurado aos cidadãos brasileiros, no que tange as garantias 

processuais, o direito fundamental ao devido processo legal (art. 5º, LIV), o  direito 

fundamental à tutela adequada e efetiva, que abarca a tutela de direitos individuais, 

coletivos, a sindicabilidade dos atos administrativos (art. 5º XXXV); o direito fundamental 

à igualdade e à paridade de armar no processo (art. 5º); o direito fundamental ao juiz natural 

e ao promotor natural, garantia da imparcialidade e da independência (art. 5º, LIII, 

XXXVII); direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV); direito 

fundamental à prova (art. 5º, LVI e LVII); direito fundamental à publicidade (art. 5º, X); 

direito fundamental à motivação das decisões judicias e administrativas (art. 93, IX); 

direito fundamental à segurança jurídica no processo (art. 5º XXXVI); direito à assistência 

jurídica integral (art. 5º, LXXIV); direito fundamental à duração razoável do processo (art. 

5º, LXXVIII) (MARINONI; MITIDIERO, 2012). 

O direito à igualdade (art. 5º, caput), se destaca como um dos valores estruturantes 

de todo o sistema constitucional moderno, inerente aos aspectos liberais, democráticos e 

sociais do Estado de Direito. Superada a faceta liberal clássica da igualdade formal, que se 

resumia a igualdade de todos perante a lei, veio a converter-se em igualdade material, de 

igualdade a ser concretizada por intermédio da lei, pelo reconhecimento e concretização 

dos direitos sociais; a igualdade fática “obriga o Estado, se for o caso, a prestações 

positivas; a prover meios, se necessário, para concretizar comandos normativos de 

isonomia” (BONAVIDES, 2010, p. 376-378). 
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Os direitos fundamentais não mudaram, mas se enriqueceram de uma 

dimensão nova e adicional com a introdução dos direitos sociais básicos. 

A igualdade não revogou a liberdade, mas a liberdade sem a igualdade é 

valor vulnerável. Em última análise, o que aconteceu foi a passagem da 

liberdade jurídica para a liberdade real, do mesmo modo que da igualdade 

abstrata se intenta passar para a igualdade fática (BONAVIDES, 2010, p. 

378). 

A igualdade em sentido material também significa proibição de tratamento 

arbitrário, sendo vedada, quando do estabelecimento de parâmetros de igualdade e 

desigualdade, a fixação de critérios injustos, desarrazoados, violadores da dignidade 

humana; bem como compreende o dever de compensação das desigualdades sociais, 

econômicas e culturais (SARLET, 2012). Vislumbra-se que na Constituição Federal de 

1988, a igualdade formal e material tem lugar de destaque, perpassando vários momentos 

o texto, especificamente, quando dispõe sobre a redução das desigualdades regionais e a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (art. 3º, III e IV); direito geral de igualdade (art. 5º, caput); 

proibições de discriminações e diferenças com relação aos direitos dos trabalhadores (art. 

7º, XXI, XXX, XXXIV); acesso universal e igualitário a bens e serviços de saúde (art. 

196); igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I); igualdade 

de direitos e deveres entre cônjuges (art. 226, § 5º); proibição de discriminação em razão 

da filiação (art. 227, § 6º); entre outros. 

Fundados na igualdade, os direitos de segunda dimensão se referem aos direitos 

sociais, econômicos e culturais. O constitucionalismo do Estado democrático brasileiro, 

assumido na Carta de 1988, não pode ser compreendido quando não observada à teoria dos 

direitos sociais fundamentais, o princípio da igualdade, os institutos processuais que 

asseguram os direitos fundamentais de liberdade e de igualdade, bem como o papel 

prioritário que assumem a Constituição e o Supremo Tribunal Federal (BONAVIDES, 

2010).  

No capítulo II, também do título I, estão consagrados os direitos sociais básicos, 

sem prejuízo das especificidades concernentes ao rol dos direitos dos trabalhadores. 

Ressalta-se que, já no preâmbulo da Constituição há um importante compromisso com a 

justiça social, o que é também reforçado pelos direitos fundamentais e a menção expressa 

à dignidade da pessoa humana. Foram contemplados no artigo 6º os direitos sociais 

básicos: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, lazer, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.  
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Além disso, convém relevar, que boa parte dos direitos sociais 

consagrados, em termos gerais, no art. 6º da CF, foi objeto de densificação 

por meio de dispositivos diversos ao longo do texto constitucional, 

especialmente nos Títulos que tratam da ordem econômica (por exemplo, 

no que diz com aspectos ligados à função social da propriedade urbano e 

rural) e da ordem social (normas sobre o sistema de seguridade social, 

designadamente, saúde, assistência e previdência social, bens culturais, 

família, proteção do idoso, meio ambiente, educação etc.), destacando-se 

os diversos direitos dos trabalhadores enunciados nos arts. 7º a 11, e que 

constituem um conjunto de direitos e garantias que concretizam o direito 

geral ao trabalho e à proteção do trabalhador (contemplado no art. 6º, em 

condições de igualdade em relação aos demais direitos sociais), 

especialmente no sentido de imposição de deveres de promoção e proteção 

do trabalho e dos trabalhadores, além de uma série de garantias específicas 

(SARLET, 2012, p. 544). 

Portanto, assim como os direitos individuais colimados no capítulo I, os direitos 

sociais assumem feição de direitos fundamentais, possuindo aplicabilidade imediata (art. 

5º, § 1º), não se resumindo ao enunciado no art. 6º, incluindo também, conforme a redação 

do art. 5º, § 2º, direitos e garantias de caráter implícito, bem como direitos positivados em 

outros capítulos do texto constitucional (fora do Título I e II), bem como direitos previstos 

em tratados internacionais, tendo em vista a cláusula de abertura25, tema que não será aqui 

desenvolvido especificamente. 

A Constituição garante, portanto, o direito à saúde (art. 6º, 196 a 200); o direito à 

alimentação (art. 6º e 7º, IV); o direito à moradia (art. 6º, 183); o direito à educação, cultura 

e desporto (art. 6º, 205 a 214, 215 a 216, 217); os direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais (art. 7º, incisos, 8º a 11); o direito ao lazer (art. 6º); o direito à seguridade social: 

previdência e assistência social (art. 6º, 194 a 204); o direito à proteção da maternidade, 

da infância, da juventude e do idoso (art. 6º, 227), o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225). 

As conquistas mais importantes da normatividade alcançada com a Constituição 

Federal de 1988 foram o reconhecimento e garantia dos direitos sociais, que se referem às 

coletividades, o que de certa forma muda o prisma pelo qual se deve ser entendidos os 

direitos individuais, civis e de liberdade. Para Brandão (2000), diversos institutos, por 

exemplo, como a propriedade, o contrato, o pátrio poder, a responsabilidade 

extracontratual, que até o advento da Constituição de 1988, possuíam um caráter 

                                                           
25Art. 5º - [...] 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 

1988). 
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eminentemente liberal-individualista, se transformaram em institutos de natureza social, 

devendo estar vinculados à finalidade do Estado democrático. Portanto, os institutos 

sofreram uma modificação necessária para alcançar os objetivos constitucionais.  

Nessa perspectiva, o artigo 227, caput, estabelece como deveres da família, da 

sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, os direitos à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, à cultura, à liberdade, 

o respeito, bem como a convivência familiar e comunitária, protegendo-os de ameaças, da 

exploração, da violência, da opressão, etc. Vislumbra-se que o texto constitucional 

reconhece as crianças e os adolescentes como legítimos sujeitos de direitos, contexto no 

qual os direitos somente vão se ampliando, no intuito de conferir a tais indivíduos o 

exercício da cidadania, ultrapassando a ideia do menor como ser incapaz ou inferior.  

Posteriormente, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 

8.069/90, tornou-se inquestionável que a atribuição de direitos próprios e especiais às 

crianças e adolescentes decorre da condição específica de pessoas em desenvolvimento, 

sendo imprescindível “uma proteção especializada, diferenciada e integral” (VERONESE, 

2012, p. 60-61). 

Já no que tange à proteção ao idoso a Constituição consagra um dever especial de 

amparo das pessoas idosas, por parte da família e da sociedade, objetivando garantir o 

direito à vida e defender a dignidade dos idosos, além de assegurar-lhes à participação na 

vida em sociedade, inclusive fixando obrigações para o poder público, a serem efetivadas 

por meio de políticas públicas, e positivando regras de preferência (art. 230, caput e 

parágrafos, e Lei Federal nº 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso). 

A isonomia entre os sexos (II, art. 5º) e a positivação de uma gama de “novos” 

direitos no texto constitucional no que tange a condição jurídica da mulher, é marco na luta 

pelos direitos de igualdade e constitui importante ponto de partida para a conquista de 

futuros direitos. Restaram reconhecidas reivindicações antigas como isonomia entre os 

cônjuges na sociedade conjugal, a não discriminação da mão de obra feminina, a proteção 

à gestante e à empregada-mãe, entre outros direitos (GOMES, 2013). 

Os direitos de primeira, da segunda e da terceira geração abriram caminho 

ao advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos 

humanos fundamentais, totalmente distinta do sentido abstrato e 

metafisico de que se impregnou a Declaração dos Direitos do Homem de 

1789, uma Declaração de compromisso ideológico definido, mas que nem 

por isso deixou de lograr expansão ilimitada, servindo de ponto de partida 

valioso para a inserção dos direitos de liberdade – direitos civis e políticos 
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– no constitucionalismo rígido de nosso tempo, com uma amplitude 

formal de positivação a que nem sempre correspondem os respectivos 

conteúdos materiais (BONAVIDES, 2010, p. 573). 

A própria historicidade dos direitos fundamentais revela que a realidade fática tem 

viabilizado constantemente o surgimento de “novos” direitos individuais, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos26. Devido à amplitude dos sujeitos e a extensão que 

tais direitos têm adquirido, contemplam os indivíduos nas especificidades das suas 

subjetividades e na sua diversidade. O texto constitucional pátrio de 1988 reconheceu os 

denominados novos direitos ou direitos emergentes: direitos humanos, direitos da criança 

e dos adolescentes, do idoso, do meio ambiente, resultantes de diferentes demandas 

coletivas engendradas por meio de lutas sociais; tendo, especificamente, introduzido no 

Título referente à Ordem Social, um capítulo aos povos indígenas, artigos 231 a 232, dando 

visibilidade a um caráter pluralista e multicultural. Também foram consolidados direitos 

étnicos e coletivos, intrinsecamente relacionados à dimensão multinacional e multiétnica 

de sua sociedade. São novos direitos relacionados às comunidades indígenas e de 

ascendência africana, como os direitos culturais, educação, língua, tradições e costumes 

próprios; direito à autodeterminação e autonomia; direito à demarcação das terras, entre 

outros (RUBIO, 2014). 

Pela primeira vez na história político-constitucional, o legislador dedicou um 

capítulo especial aos povos indígenas, literalmente oficializando “a existência do índio 

como um ser juridicamente reconhecido, com sua organização social, humana, cultural” 

(WOLKMER, 2013, p. 28), adquirindo o índio, a partir da Constituição Federal de 1988, 

o direito de ser índio. Sem dúvida, uma grande conquista histórica da Carta Constitucional 

de 1988 está expressa na garantia e no estimulo do exercício dos direitos culturais, previsto 

no artigo 215, § 1º, com a efetiva proteção das experiências multiculturais e pluriétnicas, 

especialmente representadas pelas manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

                                                           
26 Nesse aspecto, adota-se a definição do Código de Defesa do Consumidor, constante do art. 81, paragrafo único:  

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
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brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 

(BRASIL, 1988). 

Certamente um dos aspectos mais inovadores da Constituição Federal de 1988, foi 

a consolidou de um complexo conjunto de princípios e direitos, que objetiva a proteção e 

a garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No contexto da Constituição 

Federal, os recursos naturais são considerados valores eminentemente comunitários, 

sociais, transcendendo a noção de mero bem ou propriedade privada estatal, restando 

superada o sentido de apropriação do bem ambiental, por uma “noção de integração entre 

a coletividade humana e os recursos naturais.” (BIRNFELD, 2006, p. 254).  

O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é outrossim ampliado 

na medida em que este passa a ser entendido como um bem de uso comum 

do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. Este profícuo conjunto de princípios, aliados a outros de 

porte similar, como o que exige um público Estudo Prévio do Impacto 

Ambiental para a instalação de atividades potencialmente poluentes, todos 

devidamente insculpidos no vasto artigo 225 constituem-se num conjunto 

sobejantemente apto a permear uma atuação consciente e eficiente do 

operador jurídico no sentido da consolidação efetiva dos princípios 

atinentes à uma cidadania ecológica na práxis interpretativa (BIRNFELD, 

2006, p. 254). 

Olvida-se que, a partir da década de 1970, a luta ecológica passou a ser difundida 

mundialmente pelos novos movimentos sociais, no bojo das lutas política, econômica, 

social e ideológica27, motivo pelo qual a dimensão ecológica da cidadania não está 

dissociada das demais dimensões sociais, dada a suas interpenetrações28. De acordo com 

Birnfeld (2006), a constitucionalização do direito ao meio ambiente foi fruto de 

contribuições de diversos setores do ambientalismo brasileiro, organizações não-

governamentais, sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos, reunidas e articuladas 

por um bloco parlamentar verde, de respeitável atuação na Constituinte.  

A inserção constitucional da defesa do consumidor entre os direitos e garantias 

fundamentais (XXXII, art. 5º) e, em consequência, a edição do Código de Proteção e 

                                                           
27 Ver WALDMAN, Maurício. Ecologia e lutas sociais no Brasil. São Paulo: Contexto, 1992. 
28 Nesse momento histórico, no qual são constatados inúmeros problemas ambientais que ameaçam o futuro da 

humanidade, podendo levar a uma exclusão do futuro, imprescindível trazer para o debate o contributo das lutas 

ecológicas e das demais lutas sociais, para a conformação de uma cidadania ecológica. Além da exclusão do futuro, 

Birnfeld aborda outras três exclusões oriundas da crise global contemporânea, que acarretam a completa exclusão 

de um número cada vez maior de indivíduos: “exclusão dos frutos da riqueza pela crescente desigualdade de renda; 

exclusão do processo produtivo pelos crescentes avanços tecnológicos; e, ainda uma exclusão do pensar, da 

capacidade criativa, engendrada subliminarmente pelos processos anteriores e respectivos mecanismos de 

cooptação e de alienação”. (BIRNFELD, 2006, p.79) 
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Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 1990, constitui outro exemplo que 

demonstra muito claramente a mudança de paradigma no constitucionalismo brasileiro, 

disciplinando as relações contratuais de maneira absolutamente diversa daquela que era 

normatizada até então; o que constituiu também a necessidade de uma nova tutela judicial 

dos assim denominados novos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos (art. 81, Lei Federal nº 8.078/1990). Pode-se citar como instrumentos 

processuais aptos a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, a 

Ação Popular, Lei Federal nº 4.717 de 1965, que poderá ser movida pelo cidadão para a 

defesa do patrimônio público, moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural; e a Ação Civil Pública, Lei Federal nº 7.347 de 1985, que 

poderá ser movida pelos legitimados para a defesa do meio ambiente, bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (BRANDÃO, 2000; WOLKMER, 

2012). 

Entre avanços e retrocessos, pode-se dizer que a Constituição Federal de 1988 é 

um texto que está incluído no bojo do constitucionalismo multicultural, de matriz plural, 

fruto de um debate amplo e aberto. Embora mantendo o modelo clássico de cidadania 

passiva, dependente do Estado, e a classificação tradicional do constitucionalismo europeu,  

no que tange ao catálogo de direitos fundamentais, houve abertura para o reconhecimento 

de direitos difusos e para o multiculturalismo (BELLO, 2012). 

Com isso, os “novos” direitos como afirmação contínua e materialização pontual 

de necessidades individuais (pessoais), coletivas (grupos) e transindividuais (difusas), 

resultantes de lutas sociais distintas e plurais, constituem os direitos de cidadania da  

sociedade contemporânea, na medida em que estão inseridos em determinado plano 

espacial e temporal. O elenco dos direitos de cidadania da Constituição Federal de 1988, e 

suas posteriores alterações, constitui um retrato fático da sociedade brasileira, com a 

materialização das suas necessidades, demandas, carências, e do seu permanente processo 

de luta e conquista por melhores condições de vida, retratando a consolidação normativa 

do direito a ter direitos29. 

 

                                                           
29 Em 15 de setembro de 2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 90/2015 ao texto constitucional de 

1988, que insere no rol dos direitos sociais o direito ao transporte, sendo exemplo claro da conquista de direitos. 
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3.4 DO POTENCIAL DA NOVA PERSPECTIVA DE CIDADANIA: DOS DIREITOS 

E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE PARTICIPAÇÃO E DE 

CONTROLE SOCIAL DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Todavia, a nova noção de cidadania que surge do movimento de transição 

democrática não se reduz ao reconhecimento de novos direitos a personagens antigos, e de 

direitos antigos a novos atores, mas representa a constituição de novos sujeitos sociais 

ativos, identidades coletivas no cenário político e social, tais como movimentos políticos 

e sociais formados por coletividades (mulheres, negros, homossexuais, minorias étnicas, 

idosos, consumidores, ecologistas, trabalhadores rurais e urbanos), e/ou em defesa de 

causas sociais (moradia, saúde, educação, transporte público, trabalho, inclusão digital, 

entre outras) (BELLO, 2012). 

A então chamada nova cidadania, ou cidadania ampliada, começou a ser 

formulada pelos movimentos sociais que, a partir do final dos anos setenta 

e ao longo dos anos oitenta, se organizaram no Brasil em torno de 

demandas de acesso aos equipamentos urbanos como moradia, água, luz, 

transporte, educação, educação, saúde, etc. e de questões como gênero, 

raça, etnia etc. Inspirada na sua origem pela luta pelos direitos humanos 

(e contribuindo para a progressiva ampliação do seu significado) como 

parte da resistência contra a ditadura, essa concepção buscava 

implementar um projeto de construção democrática, de transformação 

social, que impõe um laço constitutivo entre cultura e política. 

Incorporando características das sociedades contemporâneas, tais como o 

papel das subjetividades, o surgimento de sujeitos sociais de um novo tipo 

e de direitos também de novo tipo, bem como a ampliação do espaço da 

política, esse projeto reconhece e enfatiza o caráter intrínseco da 

transformação cultural com respeito à construção da democracia. Nesse 

sentido, a nova cidadania inclui construções culturais, com as subjacentes 

ao autoritarismo social como alvos políticos fundamentais da 

democratização. Assim, a redefinição da noção de cidadania, formulada 

pelos movimentos sociais, expressa não somente uma estratégia política, 

mas também uma política cultural (DAGNINO, 2004, p. 103-104). 

Dessa forma, um dos compromissos mais importantes que nascem no bojo da 

Constituição Federal de 1988, se refere à participação política direta dos cidadãos na vida 

pública e seus mecanismos de efetivação. A Constituição Cidadã, além do tradicional canal 

da democracia representativa, ao direito de votar e eleger representantes para mandatos 

alternados (art. 1º, § único), consagrou também mecanismos da democracia direta, de maior 

participação popular, de autonomia municipal, dos novos sujeitos sociais e da ampliação 

dos direitos coletivos, introduzindo horizontes do constitucionalismo do tipo pluralista, 

emergindo elementos fundantes de uma nova cidadania multicultural e emancipadora. 
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Há inúmeras previsões de participação do cidadão na atividade administrativa. No 

artigo 5º, concernente aos direitos e garantias fundamentais tem-se a garantia do acesso à 

informação (inciso XIV); a liberdade de reunião e associação (incisos XVI e XIII); o direito 

de receber informações dos órgãos públicos e o direito de petição (incisos XXXIII e 

XXXIV); o devido processo legal administrativo e o mandado de segurança contra 

ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública (incisos LV e LXIX); o controle da 

conduta dos agentes públicos pelo cidadão através da Ação Popular (inciso LXXIII); outras 

garantias decorrentes dos princípios adotados pela Constituição ou pelos tratados 

internacionais em que o país seja parte (§ 2º). No artigo 10 assegura a participação dos 

trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 

profissionais ou previdenciários sejam objeto de deliberação. No artigo 14, assegura a ideia 

de soberania popular e o voto direto e secreto de igual valor para todos, prevendo 

plebiscito, referendo, iniciativa popular, instrumentos importantes da democracia 

participativa. No âmbito municipal, o artigo 29, XII, 30 I e VIII, assegura a participação 

no planejamento municipal e o artigo 31, § 3º, garante a ampla fiscalização das contas 

públicas.  

No que tange aos princípios que regem a administração pública, no artigo 37, §3º, 

há previsão da criação de outras formas de participação do usuário na atividade 

administrativa. No artigo 39, assegura a participação de servidores em conselho de política 

de administração e remuneração de pessoal. Há também a previsão de participação popular 

no processo legislativo, por meio de audiências públicas e reclamações contra atos das 

autoridades, nas comissões das casas legislativas, no artigo 58, II e IV, bem como a 

participação diretamente na produção de leis, por meio da iniciativa popular prevista no 

artigo 61, §2º. Assegura a atuação do cidadão enquanto fiscalizador da conduta do 

administrador (artigo 74, §2) e a possibilidade de denunciar irregularidades ou ilegalidade 

ao Tribunal de Contas. Prevê a participação cidadã no Conselho da República (art. 89, VII), 

a participação de entidades de representação de classe na escolha do quinto constitucionais 

para integrantes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Estaduais e do Distrito 

Federal (art. 94) e nas ouvidorias dos órgãos do Poder Judiciário (§ 7º, art. 103 – B);  

Também é garantida a participação na definição das políticas agrícolas (art. 187), a 

participação popular na gestão pública concernente à seguridade social (art. 194, VII); a 

participação da comunidade nas políticas públicas de saúde (art. 198, III); a participação 

da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 



97 
 

 

controle das ações de assistência social, em todos os níveis (art. 204, II); a participação nas 

políticas públicas referentes à educação (art. 206, VI, § 1º, X); a participação nas políticas 

referentes à cultura (art. 216-A, segs.); a participação da coletividade na defesa e 

preservação do meio ambiente (art. 225); na proteção da família, da criança, do idoso e do 

jovem (art. 226, segs.); a participação de entidades não governamentais na proteção à 

assistência integral à saúde da criança e do adolescente (art. 227, §1º); das comunidades 

indígenas, inclusive nos lucros, das atividades que aproveitem recursos hídricos e minerais 

em suas terras (art. 231, segs.); a participação na política urbana (art. 182, segs.), entre 

outras. 

Nesse sentido, três elementos são de extrema relevância quando se pensa em uma 

nova concepção de cidadania. O primeiro, já abordado, é a redefinição da ideia de direitos, 

que passa a ser a de reinvenção ou criação de novos direitos, oriundos das lutas sociais 

específicas e de suas práticas concretas30. O segundo elemento da cidadania ampliada 

corresponde à constituição de novos sujeitos sociais ativos, que na prática cotidiana, por 

meio da participação política e social, definirão na e por meio da luta quais são os direitos  

que almejam e buscaram seu reconhecimento e efetividade. O terceiro aspecto consiste na 

ideia de transcender a noção liberal clássica de cidadania, que perseguia a inclusão em um 

sistema político e econômico já constituído, para que o cidadão passe a interferir nas 

decisões e determinar a sociedade e a organização política que se quer. 

O que está em jogo, de fato, é o direito de participar na própria definição 

desse sistema, para definir de que queremos ser membros, isto é, a 

invenção de uma nova sociedade. O reconhecimento dos direitos de 

cidadania, tal como é definido por aqueles que são excluídos dela no 

Brasil de hoje, aponta para transformações radicais em nossa sociedade e 

em sua estrutura de relações de poder (DAGNINO, 2004, p. 104). 

Daí porque a emergência dessa noção de cidadania é tão importante, principalmente 

nos setores populares desfavorecidos, nos quais há uma luta para que seja aberto e 

ampliado o espaço de participação, como forma de controle democrático e de visibilidade 

aos sujeitos e as suas necessidades básicas. A perspectiva é que as experiências 

democráticas seduzam os indivíduos e contribuam para a criação cada vez mais expressiva 

de espaços públicos onde interesses comuns ou não, subjetividades, diferenças e 

                                                           
30 Nesse sentido, “De qualquer forma, a cidadania pode ser entendida como um processo no qual o cidadão dialoga 

com o Estado na tentativa de superar (perspectiva do oprimido) ou legitimar (perspectiva do opressor) determinada 

forma de opressão. O Estado passa a ser a instância de consolidação da luta (vitória ou derrota da opressão) e a 

cidadania é o espaço da própria luta.” (BIRNFELD, 2006, p. 64). 
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diversidades possam ser expostas, discutidas e negociadas, o que conduz a uma cidadania 

estabelecida no interior da sociedade, baseada nas relações sociais que nela são travadas.  

Uma vez garantida a ampla participação dos cidadãos nos processos decisórios, 

quanto mais amplos e divulgados forem os meios disponíveis para a manifestação da 

vontade da população, mais apto e preparado deve estar o Estado para refletir os anseios 

coletivos, evidenciando a crescente demanda por aprimoramento dos meios de participação 

(tecnológicos e humanos); apontando que a cidadania é um processo que se operacionaliza 

por, no mínimo, um movimento de duas vias: “via instituinte (para o trânsito da vontade 

coletiva em direção ao Estado e seus aparatos normativo e administrativo) e via 

conformativa (para o trânsito inverso).” (BIRNFELD, 2006, p. 70-74, grifo do autor). 

Os espaços públicos, ao mesmo tempo, estabelecem as relações sociais e são 

estabelecidos por elas, orientando uma nova dinâmica da cidadania, não passiva, estanque 

e confinada dentro dos limites das relações com o Estado, ou verticalizada entre Estado e 

indivíduo. Não se trata, apenas, de aquisição formal de direitos,  mas de tornar as relações 

sociais mais igualitárias em todos os níveis, emergindo novas regras de convívio em 

sociedade, que passa pela “negociação de conflitos, um novo sentido de ordem pública e 

de responsabilidade pública, um novo contrato social etc.” (DAGNINO, 2004, p. 105). 

Nesse enredo, podemos afirmar que o espaço público tem um poder 

estratégico ainda maior que o próprio Estado, pois aquele compreende e 

excede este. O medo, a descrença e a alienação são efeitos malévolos de 

um mundo vegetativo, onde tão somente se prolifera uma globalização 

desenfreada, sustentada por uma mídia oportunista, que se aproveita da 

fragilidade do sistema para impor sua ideologia. Por tais motivos, 

imprescindível se torna incrementar o espaço público de participação do 

cidadão na vida pública, afastando-o da ótica individualista típica do 

liberalismo, em prol de um modelo de cidadania participativa, em que o 

cidadão não seja reduzido ao consumo e a massificação generalizada 

advindas com o capitalismo. (MOURA, 2010, p. 32). 

O potencial da nova noção de cidadania está em transformar moral e 

intelectualmente os indivíduos enquanto membros da sociedade, sendo capaz de 

proporcionar aprendizado social, constituição de novos laços sociais jamais cogitados, 

implicando no reconhecimento do outro enquanto humano e também sujeito portador de 

direitos e cidadão participante do projeto social. O exercício da cidadania em termos 

ampliados nos remete a construção de um campo social, no qual se preze pela 

sustentabilidade social e política da própria sociedade, com forças suficientes para 

enfrentar a lógica neoliberalista do mercado e a centralidade do Estado (SANTOS, 2010a). 
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A disseminação dessa noção de cidadania foi responsável pela abertura pluralista 

do texto constitucional brasileiro, e atualmente orienta as lutas dos movimentos sociais 

organizados e não organizados de várias matrizes no seio da sociedade brasileira, sendo 

responsáveis pelos avanços normativos e institucionais. 

Também está em pauta o enfrentamento de um Estado autoritário e centralizador, 

da sua concepção assistencialista e clientelista de atendimento dos direitos de cidadania 

aos seres humanos carentes, que deixam de ser considerados como verdadeiros cidadãos. 

Por dois ângulos diferentes, a nova cidadania, luta para que a sociedade civil possa ser 

verdadeiramente encarada pelo Estado como uma arena pública legítima, na qual os 

cidadãos fazem parte de um processo de reinvenção dos rumos políticos e sociais, e luta 

para que esses mesmos cidadãos não sejam tratados como meros beneficiários das benesses 

e serviços sociais. 

Os novos direitos, a constituição de novos atores na arena pública, com potencial 

de organização e transformação social (nova sociabilidade), tripé da nova cidadania 

ampliada, transcende a noção tradicional de cidadania liberal da primeira dimensão de 

direitos, ou social-democrática da segunda dimensão de direitos. Com isso se está a afirmar 

que a Constituição Federal de 1988, por meio dos novos direitos e processos participativos 

que consolidou, instituiu uma nova trama de relacional entre a sociedade e Estado, no qual 

o cidadão enquanto parte integrante de uma sociedade é o verdadeiro protagonista, no qual 

o Estado passa a ser legitimado por meio de um processo democrático exercido pela 

cidadania. 

A concretização dos direitos sociais por meio das políticas públicas, que outrora 

capitaneavam uma postura estatal paternalista, clientelista e arbitrária, deve ser concebida 

como parte de uma nova ordem constitucional que preza uma atuação da Administração 

Pública pautada pela probidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência, 

demonstrando que a atuação estatal somente poderá estar compreendida dentro do 

paradigma democrático e republicano. Reitera-se que o cidadão deve ser o protagonista e 

o “Estado-servo”, em virtude de que o “poder do Estado configura-se tão somente como 

elemento secundário, acessório, meramente instrumental da finalidade última do Estado 

que é, de fato, servir à cidadania.” (BIRNFELD, 2015, p. 13, grifo do autor). 

Esta perspectiva permite que se perceba que não se pode também conceber 

o poder político ou os próprios poderes públicos em geral como meros 

poderes do Estado, mas sobretudo como poderes cidadãos, que admitem 

seu exercício tanto pelo Estado, ordinariamente, em cumprimento dos 
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deveres correlatos, aos quais servem, como, extraordinariamente, pela 

própria cidadania, em variadas situações (BIRNFELD, 2015, p. 13, grifo 

do autor). 

Nesta ordem de ideias, não se pode olvidar que a expansão dos direitos de cidadania 

e dos instrumentos de participação, próprios do constitucionalismo democrático brasileiro 

também incorporou novas mecanismos de controle social e jurídico da atividade 

administrativa. O constitucionalismo democrático impôs à Administração Pública um 

rígido limite a discricionariedade, trouxe deveres de atuação para realização de direitos e 

programas constitucionais, bem como forneceu fundamento de validade para a prática de 

atos de aplicação direta e imediata da Constituição, independentemente da interposição do 

legislador ordinário (BARROSO, 2010), operando uma verdadeira mudança de paradigma 

na seara administrativa. 

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a tarefa administrativa, estabeleceu 

princípios específicos no artigo 37, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da eficiência31, em congruência com os demais princípios 

constitucionais aplicáveis a função administrativa, princípio da isonomia, princípio do 

devido processo legal, princípio republicano, princípio da motivação, entre outros. Com 

isso, toda a atividade administrativa de proteção e efetivação de direitos, por meio da 

formulação e execução das políticas públicas, está vinculada aos parâmetros 

constitucionais e legais e, portanto, submetida ao controle social e jurisdicional. 

Assim quando a Constituição Federal assegura o direito do cidadão de participar de 

forma direta na tarefa administrativa está sendo garantido, simultaneamente, o controle 

social e jurisdicional se traduzindo em um controle que vai além da constitucionalidade e 

legalidade, mas especialmente, um controle de mérito, de eficácia, de conveniência e de 

oportunidade do ato administrativo32. O direito de acesso permanente às informações e aos 

dados públicos e a garantia do devido processo administrativo, previstos  no texto 

                                                           
31 O princípio da eficiência foi introduzido na Carta por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 

1998, no bojo da reforma administrativa promovida na década de 1990 no Brasil, tendo introduzido o modelo de 

administração gerencial no Brasil, o que de certa forma criou uma tensão entre eficiência, de um lado, e 

legitimidade democrática, de outro, tornando-se uma das características da Administração Pública atual. Este 

estudo, por motivos bastante óbvios, não tem o condão de destacar as características desse novo modelo de gestão 

inspirado na lógica neoliberal, que busca se firmar no país, tendo por finalidades precípuas o encolhimento e 

supressão gradual do papel do Estado na efetivação dos direitos sociais, por meio das políticas públicas, 

transferindo tal responsabilidade para a sociedade civil (DAGNINO, 2004, p. 96).  
32 Importante contributo sobre a sindicabilidade dos atos administrativos a obra de FREITAS, Juarez. 

Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2009. 
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constitucional, buscam propiciar a participação direta na atuação administrativa, 

emergindo como canais de interação e aproximação entre Administração e cidadão. 

O direito de acesso à informação (artigo 5º, XXXIII, Lei Federal nº 12.527/2011); 

a possibilidade de efetuar denúncias de eventuais irregularidades ou ilegalidades aos 

Tribunais de Contas, aos órgãos de controle interno das Administrações, ao Ministério 

Público, as Corregedorias e ao Poder Judiciário; o direito de peticionar (art. 5º, XXXIV, 

a); o direito de requerer certidão (art. 5º, XXXIV, b); a Ação Popular (art. 5º, LXXIII); são 

alguns mecanismos que dão base para as iniciativas de controle e participação social. 

Com o reconhecimento constitucional do devido processo legal (art. 5º LIV), a 

procedimentalização no exercício da competência administrativa tornou-se um pilar 

fundamental do Direito Administrativo, consistindo na necessidade de que as decisões 

administrativas decorram de uma série ordenada de atos estruturados entre si, 

oportunizando “a participação de todos os interessados, a ampla investigação sobre os 

fatos, a exposição dos motivos determinantes para as escolhas adotadas e a submissão à 

revisão de entendimentos.” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 195). Fundando uma garantia 

democrática, o processo administrativo visa evitar o exercício concentrado e arbitrário do 

poder (controle e fiscalização do poder), constituindo meio para análise da adequação da 

forma e do conteúdo da decisão aos ditames constitucionais e legais; objetivando o 

compartilhamento do poder de decisão (participação); o aperfeiçoamento da técnica da 

atuação da Administração; a melhor composição possível dos conflitos, acarretando a 

diminuição dos riscos de invalidade da decisão adotada (JUSTEN FILHO, 2015). 

O dever de publicidade da Administração Pública contempla o dever de tornar 

público o máximo de informações sobre a atividade administrativa, bem como a promoção 

de acesso público a todos os interessados nos diferentes estágios de elaboração, execução 

e avaliação das atuações administrativas. Nesse bojo, a publicidade surge como elemento 

de integração entre a Administração Pública e o cidadão, especialmente, no que tange a 

fiscalização e controle da ação administrativa. Com isso, o princípio da publicidade 

inserido no texto constitucional, ganha contornos de direito de participação dos cidadãos 

no processo de decisão, na medida em que a divulgação de informações deve servir de 

estimulo à participação, a qualificação das decisões e, por consequência, a qualidade na 

prestação dos serviços públicos (MIRAGEM, 2013). A publicidade, prevista 

constitucionalmente, foi regulamentada pela Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), 
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mas também encontra previsão em outras legislações concernentes a atividade pública 

como, por exemplo, na Lei de Licitações e Contratos (nº 8.666/1993) e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000).  

No texto constitucional de 1988 houve uma imensa abertura dos mecanismos e 

instrumentos de controle das decisões na esfera política, administrativa e jurídica com o 

intuito de sensibilizar os agentes para uma participação real e efetiva, afinada com um novo 

modelo de sociabilidade, ensejando comportamentos práticos por parte dos mais 

diversificados segmentos sociais, como associações, cooperativas, conselhos populares, 

empresas, sindicatos, organizações não-governamentais. 

Uma Constituição como a brasileira, que estrutura não apenas o Estado 

em sentido estrito, mas também a própria esfera pública, dispondo sobre 

a organização da própria esfera pública, dispondo sobre a organização da 

própria sociedade e sobre setores da vida privada, outorga à cidadania um 

status formal e material de sujeitos da própria história, co-responsáveis 

pela construção cotidiana de um projeto de vida que também se encontra 

normatizado pela Carta Política de 1988 (LEAL, 2001, p. 187). 

Com a inserção cada vez mais aguda do cidadão na vida pública devido a efetivação 

de um verdadeiro compartilhamento do poder estatal, na medida em que há um controle 

social e jurisdicional da atuação administrativa, um dos dogmas principais do Direito 

Administrativo é questionado, o poder do Estado na relação com os cidadãos. No marco 

do constitucionalismo democrático, os novos direitos de cidadania visam, não só garantir 

o atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, sob o prisma liberal-individualista 

dos direitos fundamentais, mas também justificar e legitimar a existência e atuação do 

próprio Estado, por meio da efetiva e real participação dos cidadãos na construção de uma 

nova sociedade. 

Sendo assim, na refundação da sociedade brasileira que teve inicio com a 

redemocratização, tendo por marco normativo a Constituição Federal de 1988, a 

democracia, os direitos de cidadania e um exercício legítimo da atuação pública são 

compromissos assumidos como projeto de sociedade. Vislumbra-se a retomada do liame 

entre o aspecto sociológico e o aspecto jurídico da cidadania, que é parte imprescindível 

do contrato social e, portanto, da fundação da sociedade política. 

A Administração Pública, por sua vez, é diretamente implicada na sua compreensão, 

organização e atuação, devendo estar preparada para as complexidades oriundas da 

repactuação e do novo constitucionalismo. Em razão disso é que o Direito Administrativo 

foi tratado diretamente no texto constitucional de 1988, por meio de um vasto catálogo de 
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normas que disciplinam a atividade administrativa, voltado para assegurar a plenitude dos 

direitos de cidadania. O estabelecimento de princípios específicos, servidores públicos e 

previdência, licitações e contratos, intervenção no domínio econômico, bens públicos, 

serviços públicos, responsabilidade patrimonial do Estado, orçamento público, intervenção 

na propriedade privada; além de sofrer a influência dos demais princípios constitucionais 

sobre as suas categorias devem ser compreendido no horizonte de uma nova dinâmica da 

relação da Administração com o cidadão. Diante do exposto, resta empreender a análise 

sobre a (in) adequação do princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses 

privados frente aos direitos de cidadania colimas pelo texto constitucional de 1988, e a 

nova dinâmica relacional que constituiu entre cidadãos e Administração. 
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4. DO DEVIR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ORGANIZAÇÃO: DA SUPERAÇÃO 

DO PARADIGMA DO ESTADO-AUTORIDADE EM FACE DO 

RECONHECIMENTO DO PROTAGONISMO DO CIDADÃO NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988 

 

4.1 DA INFLEXIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO SOBRE OS INTERESSES PRIVADOS FACE AOS DIREITOS DE 

CIDADANIA: ALGUMAS REFERÊNCIAS DOUTRINÁRIAS 

 

Retomando as investigações do primeiro capítulo, pode-se concluir que o Direito 

Administrativo pátrio, de maneira geral, foi concebido a partir da influência de uma cultura 

liberal-individualista, no seio de uma tradição brasileira fortemente antidemocrática e 

autoritária, que resultou no seu caráter legalista, positivista e formalista, refletindo 

profundamente na constituição de institutos e instituições bastante rígidos e 

burocratizados. O regime jurídico-administrativo, baseado nos eixos centrais da 

supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados e na indisponibilidade dos 

interesses públicos é o paradigma muito utilizado por doutrinadores clássicos 33 como o 

parâmetro de orientação de toda a tarefa administrativa pública, mesmo que, atualmente, o 

Estado tenha por função primordial efetivar, da maneira mais prática, célere e acessível 

possível os direitos de cidadania previstos do texto constitucional de 1988.  

Conforme já abordado, Celso Antônio Bandeira de Mello, na primeira edição de sua 

obra Elementos de Direito Administrativo concebeu a ideia da supremacia do interesse 

público sobre os interesses privados como pedra fundamental de todo o sistema jurídico-

administrativo brasileiro. Em 1981, ano da edição do livro, Mello aduziu que a supremacia 

dos interesses públicos sobre os interesses privados consistia na força diretiva de todo o 

Direito Administrativo, refutando as noções de poder público, serviço público e de 

utilidade pública, que vinham sendo utilizados pelos demais doutrinadores.  

Desde então, em todas as reedições do livro, atualmente intitulado Curso de Direito 

Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello mantém, explicitamente, o princípio da 

                                                           
33 Nesse sentido, buscou-se consultar os escritores administrativistas que iniciaram seus escritos nas décadas de 

1980 e 1990 e que continuam publicando seus cursos e manuais de Direito Administrativo, ainda que as edições 

sejam atualizadas por outros juristas. 
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supremacia do interesse público sobre o privado como pedra fundamental do regime 

jurídico-administrativo. O binômio prerrogativas da Administração versus direitos dos 

administrados é considerado uma tensão necessária ao equilíbrio no Direito 

Administrativo, mesmo após o advento de um Estado democrático de Direito (MELLO, 

2013). Evidencia-se que, para o autor a ideia de autoridade versus liberdade, típica do 

Estado liberal de Direito, continua a preponderar na essência do Direito Administrativo.  

Esclarece ainda, que o conteúdo jurídico do interesse público corresponde ao 

interesse do todo, configurando uma dimensão pública dos interesses individuais, isto é, o 

interesse do particular na qualidade de partícipe da sociedade, rejeitando o antagonismo 

absoluto entre o interesse das partes do interesse do todo. Ao efeito de afastar o equívoco 

de se confundir que todo interesse perseguido pelo Ente Estatal é interesse público, 

identifica a existência de interesses primários e interesses secundários do Estado, 

evidenciando que não existe coincidência necessária entre interesse público e interesse do 

Estado e demais pessoas de Direito Público. Sendo assim, é possível que existam interesses 

das pessoas de Direito Público que não constituem interesses públicos, mas interesses 

privados, que somente poderão ser defendidos quando não entrarem em conflito com os 

interesses públicos propriamente ditos, definindo-os como interesses instrumentais ao 

interesse público (MELLO, 2013). 

Finalmente, buscando adequar sua teoria ao novo paradigma constitucional, o autor 

faz uma importante ressalva no que diz respeito aos contornos jurídicos do interesse 

público, aduzindo que será de interesse público a solução que haja sido adotada em 

consonância com os parâmetros da Constituição, e a partir dela pelo ordenamento jurídico 

(MELLO, 2013). 

De outro lado, é evidente, e de evidência solar, que a proteção do interesse 

privado nos termos do que estiver disposto na Constituição é, também ela, 

um interesse público, tal como qualquer outro, a ser fielmente 

resguardado; ou seja: sua defesa não é apenas do interesse do particular 

que possa vir a ser afetado, mas é de interesse de toda a coletividade que 

seja defendido (MELLO, 2013, p. 69, grifo do autor). 

No que tange às consequências que o princípio emana, continua intacta a posição 

privilegiada dos órgãos nas relações com os particulares, como decorrência da guarda do 

interesse público, mantendo-se a atribuição de privilégios em face dessa posição, como a 

presunção de veracidade e legitimidade que milita ao seu favor, os prazos processuais 

maiores, a inversão do ônus da prova, os prazos prescricionais favoráveis. “Significa que 

o Poder Público se encontra em situação de autoridade, de comando, relativamente aos 
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particulares [...]” (MELLO, 2013, p. 71-73), expressando a condição de desigualdade entre 

a Administração e o cidadão, imprescindível ao atendimento do interesse público, sendo 

poderes necessários ao exercício de seus deveres. 

A tese de Celso Antônio, definida com tamanha veemência em seus contornos e 

reflexos na seara administrativa, influenciou outros administrativistas, se tornando uma 

constante nos livros de doutrina a exposição do dogma da supremacia como um princípio 

supralegal da disciplina. Segundo o autor o princípio decorre, juridicamente, do Direito 

Administrativo pertencer ao regime de Direito Público, no qual está entroncado e, por sua 

vez, o regime de Direito Público “resulta da caracterização normativa de determinados 

interesses como pertinentes à sociedade e não aos particulares considerados em sua 

individuada singularidade” (MELLO, 2013, p. 55). Não obstante o advento do 

constitucionalismo democrático, esculpido no texto de 1988, em momento algum Celso 

Antônio identifica o princípio a partir da norma expressa que o institui (princípios 

explícitos), ou busca extraí-lo do conjunto de normas constitucionais que o materializa ou 

da própria compreensão sistemática da Constituição Federal de 1988 (princípio implícito)  

(BIRNFELD, 2008).  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na mesma direção, em seu curso Direito 

Administrativo, busca apresentar novas tendências do Direito Administrativo em 

consonância com os novos princípios esculpidos pela Constituição Federal de 1988. 

Aponta para a existência de uma reação doutrinária em face do princípio da supremacia do 

interesse público, seja para excluí-lo ou reconstruí-lo no âmbito do Direito Público. 

Contudo, aduz que o princípio mantem-se na base de todo o Direito Público, estando 

presente em todas as funções do Estado, como o serviço público, a polícia administrativa, 

o fomento e a intervenção. Apesar de reconhecer o conteúdo dos direitos fundamentais e a 

importância da atuação administrativa na satisfação dos direitos sociais e econômicos, 

acentuando a proteção dos direitos individuais em face da autoridade do Estado, aduz que 

a supremacia não coloca em risco o exercício dos direitos porque a Administração tem o 

dever de observância aos princípios constitucionais.  

Por isso mesmo, o direito administrativo se caracteriza pelo binômio 

autoridade/liberdade. A Administração Pública tem que ter prerrogativas 

que lhe garantam a autoridade necessária para a consecução do interesse 

público. Ao mesmo tempo, o cidadão tem que ter garantias de observância 

de seus direitos fundamentais contra os abusos de poder.  

Esse binômio autoridade/liberdade está presente em todos os institutos do 

direito administrativo (DI PIETRO, 2014, p. 38). 
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Por fim, a autora dispõe que as prerrogativas e privilégios que são outorgados a 

Administração Pública são elementos necessários para assegurar a consecução dos fins 

públicos, inerentes ao regime jurídico-administrativo, que permitem assegurar a 

supremacia do interesse público sobre o particular (DI PIETRO, 2014). Vislumbra-se que 

a autora continua a se ancorar no velho binômio da autoridade da Administração versus 

liberdade do administrado, convicta de que a Administração Pública necessita de todo 

poderio para promover os interesses coletivos. 

Em mais uma reedição do livro Direito Administrativo brasileiro, do memorável 

administrativista Hely Lopes Meirelles, versão da obra atualizada por Délcio Balestero 

Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, na aplicação das regras administrativas são mantidos 

os três pressupostos de interpretação: a desigualdade jurídica entre Administração e 

administrados, a presunção de legitimidade dos atos da Administração, a necessidade de 

poderes discricionários para a Administração atender ao interesse público, mantendo a 

ideia de prevalência do interesse geral sobre o individual, bem como da conferência de 

prerrogativas e privilégios a Administração Pública, como forma de assegurar sua 

autoridade e poder (MEIRELLES, 2012). A obra inclui o princípio da supremacia do 

interesse público ao lado dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência, que foram expressamente previstos no artigo 37, do texto 

constitucional.  

Indica que, o princípio do interesse público ou da supremacia do interesse público, 

também chamado de princípio da finalidade pública, encontra respaldo legal no artigo 2º, 

caput, da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo em âmbito da 

Administração Pública Federal. Contudo, o citado artigo da legislação federal apenas 

impõe a obrigação de atendimento do interesse público pelo Estado como finalidade, 

enquanto que, na versão atualizada da obra, a ideia de supremacia do interesse público 

continua vinculada ao exercício da autoridade do Estado na persecução dos fins públicos e 

a desigualdade nas relações entre Administração e administrados (MEIRELLES, 2012).  

Assim, pelo princípio da finalidade, todos os atos administrativos devem ser 

praticados visando o atendimento do interesse público, ficando o administrador impedido 

de praticar atos buscando o interesse próprio ou de terceiros. “O que o princípio da 

finalidade veda é a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência 
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para a Administração.”. Cita o artigo 2º, parágrafo único, XIII e III34, da Lei Federal nº 

9.784/1999, como expressão do princípio da finalidade (MEIRELLES, 2012). Com isso, 

evidencia-se certa dificuldade encontrada pelos autores que atualizaram a obra em superar 

os pressupostos de interpretação do Direito Administrativo de Meirelles, embasados na 

desigualdade das relações entre Administração e administrado, mesmo porque tentaram 

introduzir nas brechas da teoria de Hely os princípios constitucionais e legais do Direito 

Administrativo, sem alterar em nada o paradigma da supremacia.  

No livro de Direito Administrativo do também memorável professor Diógenes 

Gasparini (2011), atualizado por Fabrício Motta, o princípio da supremacia do interesse 

público é admitido como princípio geral do Direito Público, afirmando a velha premissa 

de que no enfrentamento do interesse público com o participar não há como prevalecer o 

último. Não obstante, destaca que o princípio não é absoluto, uma vez que a Administração 

Pública deve obediência às disposições constitucionais referentes ao direito adquirido, à 

coisa julgada e ao ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI). Particularmente ao interesse 

público, o autor destaca o princípio da finalidade, pelo qual a Administração Pública está 

compelida a orientar toda a sua prática para o atendimento do interesse público, sob pena 

de incorrer no desvio de finalidade. Com isso se está a afirmar que toda a atividade 

administrativa deverá estar sempre voltada para o bem comum ou para o atendimento das 

necessidades coletivas (GASPARINI, 2011). 

Importante salientar que com o advento da Constituição de 1988, autores como 

Mello, Di Pietro, Gasparini, Meirelles, mantiveram o princípio da supremacia do interesse 

público sobre os interesses privados como núcleo aglutinador e interpretativo do Direito 

Administrativo, porém buscando limitá-lo a Constituição e ao ordenamento, sem descartar 

a essencialidade da sua preservação para a manutenção da autoridade como poder 

necessário ao exercício da competência decisória e da forma para impor tais decisões aos 

administrados (MEIRELLES, 2012). 

                                                           
34 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

[...] 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; [...] 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se 

dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 



109 
 

 

Sem alçar maiores contribuições ao tema em específico, o jurista José dos Santos 

Carvalho Filho, em seu livro Manual de Direito Administrativo, faz referência ao princípio 

e a reação doutrinária em face da sua aplicação, no entanto, se manifesta a favor da sua 

reconstrução, baseado apenas no interesse público, porém sem contextualizar ou justif icar 

seus fundamentos jurídicos, sua existência e permanência na doutrina brasileira.  A 

perspectiva de superioridade da posição do Estado perante o cidadão é mantida em algumas 

passagens, especialmente, quando da definição dos atos e dos poderes administrativos 

(CARVALHO FILHO, 2015). 

Evidencia-se uma duplicidade no entendimento desses autores no que tange ao 

sentido da supremacia do interesse público. Por um lado, sustentam que a Administração 

deve agir com supremacia, como autoridade suprema, na defesa do interesse público e, por 

isso, se sobrepondo ao particular, alicerçada em poderes e prerrogativas. De outro, 

sustentam que a Administração deve perquirir o interesse público, sendo uma finalidade 

ou objetivo da atuação administrativa, ou seja, que deve se esforçar para buscar a 

concretização dos fins públicos, sendo vedado o atendimento de fins exclusivamente 

privados. O atendimento de finalidades públicas pela Administração é tarefa ínsita ao 

Estado democrático de Direito, e encontra parâmetros na Constituição Federal. No entanto, 

o agir com supremacia, alicerçado em privilégios e prerrogativas aparentemente não se 

coaduna com a nova perspectiva de cidadania. 

No Brasil, conforme vislumbrado no primeiro capítulo desse estudo, o modelo de 

Administração Pública implantada a reboque da colonização de exploração portuguesa, 

somado ao conservadorismo e patrimonialismo próprios da cultura nacional, encontrou no 

paradigma francês do Direito Administrativo material farto para, especialmente, 

institucionalizar e legitimar práticas próprias das elites oligárquicas que por aqui se 

perpetuaram. Tal afirmativa é claramente verificável no deslocamento de sentido que o 

princípio da supremacia do interesse público sofreu tanto na teoria como na prática 

administrativista.  

No contexto francês, o primeiro deslocamento sofrido na noção de supremacia do 

interesse público para perpetuá-la como poder ou autoridade deu-se no sentido de o 

princípio ter ingressado no Direito Administrativo expressando uma supremacia do Ente 

Estatal, e isso se dá em razão do próprio atributo da soberania e da construção de toda uma 

teoria do Estado Soberano, que foi reforçada pela doutrina administrativa do Estado liberal 
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de Direito francês. Por meio da criação do contencioso administrativo e do princípio da 

legalidade, em sua acepção mais restrita, se fortaleceu o modelo de Administração Pública 

centralizada, burocratizada e hierarquizada nas suas relações com os cidadãos. É imperioso 

não esquecer que a consolidação dos direitos individuais próprios da cidadania liberal, 

assegurou a dicotomia entre o público e o privado, e ao mesmo tempo, garantiu as 

prerrogativas da Administração Pública, o que interessava profundamente aos burgueses 

que se lograram vitoriosos na Revolução Francesa e necessitavam do poderio Estatal 

apenas para manter o status quo e impedir a ascensão das classes inferiores. 

Na cultura jurídica brasileira, o deslocamento sofrido na noção de supremacia do 

interesse público deu-se no sentido de investir o poder e autoridade em uma Administração 

Pública paternalista, clientelista e centralizadora, em virtude do ingresso do princípio em 

um contexto histórico-político marcado por um Poder Executivo forte e uma noção de 

cidadania passiva, dependente do Estado, ou ainda mais sofrível, dependente da figura do 

governante. Para o imaginário jurídico brasileiro, a supremacia do interesse público logo 

se confundiu com supremacia da Administração, servindo de fundamento e fator de 

legitimação para todo um conjunto de privilégios materiais e processuais, constituindo o 

cerne do regime jurídico-administrativo. Ao Estado é confiado, necessariamente, o poder 

de dizer e realizar o interesse público, devendo os indivíduos submeterem-se as suas 

normas e decisões. Tal perspectiva, em um país de insuficiência democrática, 

historicamente marcado pelo patrimonialismo, conduzirá a apropriação do espaço público 

por interesses de determinados grupos, levando à manutenção dos seus interesses como 

sendo públicos. 

Não se olvida que, ao longo da estruturação do Direito Administrativo brasileiro, a 

partir da década de 1930, a disciplina destinou-se à regulação de uma Administração 

Pública técnico-burocrática, centralizada e hierarquizada sob o ponto de vista 

organizacional e vinculada ao exercício do poder de polícia, cada vez mais extenso, a 

prestação de um número crescente de serviços públicos, e à intervenção direta, como agente 

econômico. Com isso, sob a escusa da necessidade do Poder Executivo dispor de meios 

necessários à satisfação dos interesses públicos, ampliados com o advento do Estado social, 

a doutrina administrativa acabou conferindo cada vez mais poderes e prerrogativas ao 

Estado por meio da consolidação das ideias de um estatuto jurídico próprio, com privilégios 

e meios próprios, exorbitantes do direito comum. O Direito Administrativo brasileiro 

resultou em uma convergência de uma concepção liberal-individualista, que reconhecia 
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formalmente direitos individuais em face do Estado; e uma concepção autoritária de 

interesse público, que se revestida pelas noções de discricionariedade do ato e 

intangibilidade do mérito administrativo (PESSOA, 2009). 

Eros Roberto Grau (2011) critica severamente os juristas que, inocentemente ou 

não, nutrem a concepção de supremacia do interesse público, que acaba, sem dúvidas, por 

privilegiar os interesses privados daqueles que possuem o domínio do Estado, e não os 

interesses da sociedade. Isso ocorre em terras brasileiras desde a colonização, momento 

histórico em que a cultura liberal-individualista foi inserida em nosso Estado, conformando 

e determinando o interesse público, acarretando confusões entre o público e o privado, 

comportamento que até os dias de hoje é muito comum entre as elites brasileiras . 

Inclusive, a noção que se constituiu da coisa pública relaciona-se não ao povo, 

mas sim ao Estado. “O público é o estatal, não o comum a todos.” (GRAU, 2011, p. 253, 

grifo do autor). Esse entendimento se deve ao individualismo que permeia até mesmo o 

modo de ver o próprio Estado, e os interesses e os bens ditos públicos somente são assim 

percebidos porque pertencentes ao Estado, o grande inimigo do indivíduo no paradigma 

liberal, esfera totalmente separada da sociedade. A incoerência é tão profunda que se chega 

a admitir a existência de interesses públicos primários, ligados à coletividade; e interesses 

públicos secundário, ligados aos interesses do próprio Estado como pessoa jurídica, 

admitindo-se que a coisa do Estado não é a coisa do povo (GRAU, 2011). 

O fato é que essa doutrina se perde dentro de si própria, porque construída 

desde a visão do individual, incapaz de perceber que urge reconstruirmos 

o direito administrativo como regulação da ação do Estado voltada à 

satisfação do social, e não apenas como conjunto de regras que regula as 

relações dos particulares com a autoridade administrativa. 

Impõe-se substituirmos o direito administrativo/defesa do individuo por 

um outro, um direito administrativo/organização do Estado, que não 

apenas proteja o individuo mas, ademais, esteja a serviço da satisfação do 

social (GRAU, 2011, p. 260) (grifo do autor). 

Nesse contexto, a manutenção do princípio da supremacia do interesse público 

como nuclear no Direito Administrativo aliena e mascara a verdadeira realidade, colocando 

o Estado como inimigo do cidadão. Segundo o autor, necessita-se de um Direito 

Administrativo que convirja para a regulação da atuação do Estado voltado a satisfação do 

social, observando os procedimentos administrativos e buscando a implantação material 

das necessidades públicas. É preciso conceber o Estado como um espaço de socialização 

da liberdade, e não de regulação da liberdade (GRAU, 2011). 
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Nesse sentido, vislumbra-se que para Mello, Di Pietro, Meirelles, Gasparini e 

Carvalho Filho o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado segue 

sobrepujante, se tornando a doutrina clássica legitimadora do agir administrativo 

tecnicista, visando apenas subsumir a realidade aos seus institutos, sem aproximar a 

doutrina do acontecer administrativo. Não se vislumbra nenhuma preocupação com a 

aproximação entre o interesse público e as normas constitucionais que regulam a 

Administração Pública o que, se dúvida, é condição necessária à compreensão do Direito 

Administrativo na contemporaneidade. 

Percebendo que o constitucionalismo democrático inaugurado pela Constituição 

Federal de 1988 impõe avanços no cenário político, social, e jurídico, o princípio de 

supremacia do interesse público passou a ser questionado por alguns juristas, 

principalmente em face do catálogo de direitos fundamentais, o que possibilita uma análise 

crítica sobre o conteúdo do princípio, e sobre a sua (in) compatibilidade com os direitos de 

cidadania35. 

 

4.2 DAS OBJEÇÕES AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO SOBRE OS INTERESSES PRIVADOS FRENTE: DA NECESSIDADE DE 

NOVOS HORIZONTES PARA O DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Há que se reconhecer que após o advento da Constituição de 1988, alguns autores 

contemporâneos, não necessariamente críticos, avançaram na adoção de novos princípios 

no campo do Direito Administrativo, também como uma forma de adequar o conteúdo 

doutrinário ao novo paradigma constitucional. Podem ser citados alguns princípios 

definidos pela doutrina que, implícita ou expressamente, encontram amparo na 

Constituição Federal ou em textos legais: isonomia; legalidade; impessoalidade; 

moralidade; publicidade; eficiência; razoabilidade e proporcionalidade; devido processo 

administrativo; motivação dos atos administrativos; continuidade do serviço público; 

                                                           
35 Por exemplo, segue autor que investigou o tema e se posicionou a favor da manutenção do princípio da 

supremacia do interesse público no atual cenário constitucional: OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma Supremacia 

do Interesse Público sobre o Privado no Direito Brasileiro? Revista de Direito Administrativo. V. 220. Rio de 

Janeiro: Renovar, abr./jun.2002.  



113 
 

 

segurança jurídica; controle ou tutela; autotutela; confiança e boa-fé da Administração36, 

entre outros. Com isso, também se evidencia o enfrentamento do princípio da supremacia 

frente os novos direitos e a ordem democrática e participativa instituída pela Constituição 

Federal de 1988, em busca da demonstração da necessidade de uma mutabilidade da noção. 

Cotejar-se-á recentes abordagens doutrinárias feitas por autores que pretenderam, 

sob um viés não tradicional, apontar a incoerência ou inadequação do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado frente ao constitucionalismo 

democrático, possuindo como eixo central de seus enfoques os direitos e garantias 

fundamentais, a limitação dos poderes estatais e as novas diretrizes constitucionais que 

invocam um novo parâmetro de atuação da Administração Pública perante os cidadãos. 

Começa-se pela abordagem de Odete Medauar, expressando que o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado está ultrapassado, suscitando 

algumas razões. Por primeira, a Constituição Federal de 1988 deu primazia a um conjunto 

de direitos e garantias fundamentais, individuais, motivo pelo qual é incompatível com a 

matriz constitucional a manutenção do princípio no campo administrativo; por segundo, 

também a Constituição Federal preconiza que na tarefa administrativa incumbe à 

Administração Pública ponderar os interesses em conflito buscando a conciliação, não 

havendo uma supremacia abstrata e a priori de nenhum interesse sobre outro; por terceiro, 

o princípio da proporcionalidade mitiga o sentido absoluto da ideia de supremacia, na 

medida em que busca a solução menos gravosa e, por fim, o princípio não vem mais sendo 

indicado pela maioria da doutrina administrativista contemporânea nacional e alienígena 

(MEDAUAR, 2014). Destaca-se que a autora indica a existência do princípio do 

atendimento do interesse público ou da finalidade, e o referido preceito tem o condão de 

direcionar a atividade administrativa no sentido de atingir o interesse da coletividade e não 

interesses fazendários, das autoridades ou de partidos políticos, o que poderia acarretar 

verdadeiro desvio de finalidade (MEDAUAR, 2014). 

De forma bastante breve, o constitucionalista, Luís Roberto Barroso, ao tratar da 

constitucionalização do Direito Administrativo, da incidência de princípios constitucionais 

                                                           
36 Para aprofundamento dos princípios do direito administrativo: MELLO, C.A.B. Curso de Direito 

Administrativo. 30ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2013; DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 27ed. 

São Paulo: Atlas, 2014; CARVALHO FILHO, J. S. Manual de direito administrativo. 28ed. São Paulo: Atlas, 

2015; JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo. 11ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; 

MIRAGEM, B. A nova administração pública e o direito administrativo. 2ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 
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de caráter geral sobre as suas categorias, da centralidade da dignidade humana e da 

proteção dos direitos fundamentais, além de uma profunda alteração nas relações entre 

Administração e administrado, propõe uma revisão ou superação da tradicional ideia da 

supremacia do interesse público sobre o privado. Todavia, a redefinição proposta pelo autor 

esbarra na singela dicotomização interesse público primário versus interesse público 

secundário, sendo que o interesse público secundário jamais gozará da supremacia a priori, 

podendo ser priorizado em face do interesse privado somente mediante a ponderação de 

interesses no caso em concreto. Verifica-se ainda, que o interesse público primário, 

consistente no interesse da sociedade, se impõe abstratamente e a priori (BARROSO, 

2010, p. 376), não havendo nenhuma reflexão ou análise crítica a este respeito.  

Se por um lado, Barroso, aparentemente, não se ocupou de problematizar com 

profundidade o princípio da supremacia, não se olvida que, na condição de 

constitucionalista, consignou a necessidade de uma profunda revisão jurídica dos institutos 

administrativos frente às novas categorias do constitucionalismo democrático, cujos pilares 

invocam uma mudança na seara administrativa, já que impõe à Administração Pública um 

rígido limite à discricionariedade, deveres de atuação para realização de direitos e 

programas constitucionais e, principalmente, o dever de extrair de forma direta e imediata 

da Constituição o fundamento de validade para a sua atuação, independentemente da 

interposição do legislador ordinário (BARROSO, 2010), conforme já abordado no segundo 

capítulo. 

Contribuindo sobremaneira com o tema, Marçal Justen Filho, manifesta que a 

adoção do critério da supremacia e indisponibilidade do interesse público tem reduzida 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo o autor, vários são os defeitos 

apresentados pelo princípio, dos quais se destacam: a própria utilização do conflito entre 

interesse público e interesse privado para sustentar a noção de supremacia (1); a 

inexistência de um único interesse público a ser reputado como supremo (2); a visão  

antidemocrática e arbitrária da confusão de interesse público com interesse da totalidade 

ou maioria da sociedade (3); a confusão do interesse público com o interesse do Estado, e 

mais perigoso, com o interesse de seus governantes (4); o conteúdo indeterminado, 

abstrato, incerto e por vezes até vazio da expressão “interesse público” (5), entre outros 

(JUSTEN FILHO, 2015).  

Vislumbra-se certa pertinência entre os argumentos utilizados por Marçal para 

rechaçar a adoção do princípio da supremacia e a nova perspectiva de cidadania, em 
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especial, quando invoca a superação da dicotomia público-dominante e privado-dominado, 

a inexistência da encarnação de um interesse público único e supremo na pessoa estatal , a 

exposição do caráter centralizador e autoritário que o princípio emana quando ancorado na 

totalidade ou maioria. Também quando afirma que a adoção da supremacia do interesse 

público na prática administrativa, em decorrência da imprecisão e da grande margem de 

discricionariedade que lhe é inerente, tem respaldado escolhas pessoais dos agentes 

públicos, muitas vezes político-partidárias, que optam pela solução mais conveniente aos 

seus interesses ou de grupos, o que é inadmissível no Estado democrático de Direito, e no 

âmbito da tarefa administrativa. Marçal busca refutar o caráter autoritário que está 

projetado no princípio. 

Para o autor o núcleo integrador e interpretativo do Direito Administrativo não 

reside no interesse público, mas sim na promoção dos direitos fundamentais indisponíveis. 

Com isso consagra o entendimento de que a ideia de supremacia do interesse público é 

insuficiente para dar suporte a Administração Pública no seu dever de preservar e promover 

os direitos fundamentais. 

O que se defende é (a) a consagração pela Constituição dos direitos 

fundamentais como o alicerce de todo o ordenamento jurídico, (b) a 

impossibilidade de identificar um conceito abstrato e geral para a 

expressão interesse público, (c) a impossibilidade de unificar e simplificar 

os interesses em conflito na sociedade, de modo a que um deles seja 

qualificado como o interesse público, (d) a existência de interesses 

individuais, coletivos e difusos não atribuídos ao Estado, juridicamente 

protegidos inclusive em face dele, e (e) a configuração do direito 

administrativo como um conjunto de normas jurídicas orientadas à 

composição entre os diversos interesses (estatais e não estatais), de modo 

a assegurar a promoção dos direitos fundamentais (JUSTEN FILHO, 

2015, p. 142, grifo do autor) 

Nesta ordem de ideias, Marçal conclui que a compreensão do Direito 

Administrativo passa compulsoriamente pela vinculação das competências estatais aos 

direitos fundamentais, acarretando uma profunda modificação no conteúdo da função 

administrativa, “que deixa de ser um poder orientado à realização de um interesse público 

abstrato para tornar-se um instrumento de realização concreta dos direitos fundamentais.”  

(JUSTEN FILHO, 2015, p. 95). Suscintamente define que o fundamento do Direito 

Administrativo no Estado democrático de Direito subordina-se a supremacia e 

indisponibilidade dos direitos fundamentais (JUSTEN FILHO, 2015). 

Partindo da premissa de que o Estado de Direito e a legitimidade da atuação estão 

estreitamente vinculados à ideia dos direitos fundamentais e à noção de dignidade da 
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pessoa humana, Shier (2011) buscou demonstrar que, na prática, o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o interesse privado tem sido utilizado como uma cláusula geral 

de restrição de direitos fundamentais, dando azo a uma política autoritária de realização 

constitucional, na qual os direitos, liberdades e garantias fundamentais devem ceder frente 

ao poderio estatal. O autor discorre sobre quatro hipóteses para sustentar a inexistência de 

um critério universal válido de prevalência ou supremacia do interesse público sobre o 

privado, conforme segue. 

(i) Interesses públicos e privados se complementam e se harmonizam, 

não se encontrando, em regra, em conflito, pois a realização de um 

importa na do outro; 

(ii) Eventuais colisões são resolvidas previamente pelo constituinte 

originário, que pode optar pela prevalência dos interesses privados (como 

parece ser o mais usual) ou pela prevalência dos interesses públicos (como 

parece ser a exceção em homenagem ao princípio da legalidade e do 

Estado de Direito); 

(iii) Outras colisões são remetidas ao campo das restrições dos direitos 

fundamentais, onde o constituinte, expressamente, autoriza que os 

direitos, liberdades e garantias individuais cedam, mediante ponderação 

infraconstitucional (observado o princípio da reserva de lei) em favor de 

interesses públicos, sempre com observância do critério (ou princípio) da 

proporcionalidade e respeito (manutenção) do núcleo essencial daqueles 

(por decorrência da proibição do excesso); 

(iv) Um último grupo de colisão entre interesses públicos e privados, 

que não venham a se enquadrar nos anteriores, deverá ter solução remetida 

à ponderação de princípios (ou valores) diante do caso concreto, através 

não da mediação legislativa mas sim jurisdicional (levando-se em conta, 

sempre, critérios de proporcionalidade e razoabilidade). Aqui o juiz,  em 

face de cada caso concreto, deverá, se adotar nenhum critério de 

preferencia predeterminado, decidir, em face dos diversos elementos que 

integram o âmbito normativo de cada preceito em conflito, qual deverá 

prevalecer. (SCHIER, 2011, p. 12-13). 

Invariavelmente, fundado nas quatro hipóteses descritas, o autor conclui que 

inexistem subsídios jurídicos para sustentar a existência de uma supremacia, bem como da 

sua entronização em um patamar hierárquico privilegiado, uma vez que o que sofre juízo 

de ponderação seja pelo constituinte originário, pelo constituinte derivado, pelo legislador 

ordinário ou, em último caso, pelo juiz, é o interesse público, “princípio constitucional 

implícito, relativo e ponderável” (SCHIER, 2011, p. 16).  

Importante contribuição do autor consiste na inversão da lógica administrativa que 

pressupõe a supremacia dos interesses públicos a priori, abstrata e universalmente, para 

aduzir que no contexto de um Estado democrático de Direito a presunção milita em favor 

dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, tornando imprescindível a existência 

de disposição constitucional ou legal expressa autorizando que o Estado defenda os seus 

interesses, direitos e bens ao efeito de restringir os direitos dos cidadãos (SCHIER, 2011). 
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Assim é que, todo reconhecimento de técnicas ou instrumentos de prerrogativas à 

Administração, no Estado democrático de Direito, deve decorrer diretamente de dispositivo 

constitucional ou legal, e não se fundamentar imediatamente na noção de supremacia do 

interesse público (SCHIER, 2011; MAFFINI, 2005). 

O reconhecimento da centralidade dos direitos fundamentais no atual sistema 

jurídico constitucional pátrio e a inviabilidade de determinação de um princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado são os aportes centrais sobre os quais se 

desenvolvem o trabalho elaborado por Gustavo Binenbojm (2005), voltado 

especificamente a desmistificar o cunho garantístico do Direito Administrativo, assumido 

pela doutrina quando do seu surgimento. Para o autor, as principais categorias jurídicas 

conformadas pela doutrina administrativa, lograram antes representar uma forma de 

reprodução e sobrevivência das práticas do Antigo Regime do que propriamente sua 

superação. Com isso, sugere que a formação do Direito Administrativo serviu à 

perpetuação de uma Administração Pública cada vez mais distante do controle pelos 

cidadãos, tendo o contencioso administrativo e o princípio da legalidade servido de base 

para um Executivo insubordinável37 (BINENBOJM, 2005). 

Empreendendo descontruir o velho paradigma, conduz uma análise da 

inconsistência teórica do princípio frente à nova sistemática constitucional cidadã, 

“comprometida com a proteção e promoção dos direitos individuais de maneira ponderada 

e compatível com a realização das necessidades e aspirações da coletividade como um 

todo” (BINENBOJM, 2005). Nesse sentido, o autor refuta o princípio de supremacia e 

encampa o princípio da proporcionalidade de maneira que, caso necessário, caberá juízo 

de ponderação para aferição do interesse preponderante. Em sua abordagem teórica não 

nega a existência de um conceito de interesse público, porém o conforma sob o prisma 

constitucional, que resulta de uma imbricação entre interesses individuais e particulares e 

interesses difusos da coletividade. 

Assim, sempre que a própria Constituição ou a lei (desde que agindo 

constitucionalmente) não houver esgotado os juízos possíveis de 

ponderação entre interesses públicos e privados, caberá à Administração 

lançar mão da ponderação de todos os interesses e atores envolvidos na 

questão, buscando a sua máxima realização (BINENBOJM, 2005, p. 45). 

                                                           
37 O autor aduz, “Nenhum cunho garantístico dos direitos fundamentais se pode esperar de uma Administração 

Pública que edita suas próprias normas jurídicas e julga soberanamente seus litígios com os administrados” 

(BINENBOJN, 2005, p. 29). 
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Por óbvio que tal juízo de ponderação, que funcionará como requisito de 

legitimidade da atuação administrativa, deve manter pertinência com os princípios, valores 

e aspirações sociais expressamente contidas no documento constitucional, revelando a 

postura da Administração Pública objetivamente comprometida com o Estado democrático 

de Direito. A resultante desse juízo de ponderação empreendido pelo administrador o autor 

denominou de “melhor interesse público”, que servirá de legitimo orientador da atuação 

administrativa (BINENBOJM, 2005, p. 46). 

Nesse ponto, tanto nas defesas de direitos individuais como nas defesas de 

interesses coletivos, a participação do cidadão é de grande relevo para que haja o integral 

conhecimento dos interesses em jogo e das razões redarguidas. A garantia do conhecimento 

das circunstancias fáticas e dos argumentos jurídicos utilizados (transparência); a garantia 

do direito de defesa dos cidadãos (devido processo administrativo); o conhecimento dos 

fundamentos da decisão administrativa (motivação); e por fim, a obtenção da máxima 

otimização e da racionalidade da decisão administrativa (eficiência), também estão 

vinculadas a maior ou menor participação pública (BINENBOJM, 2005).  

O raciocínio empreendido pelo autor nos leva a uma perspectiva otimista acerca 

do exercício da cidadania, pois na medida em que a participação pública aumenta com a 

ocupação dos espaços públicos pelo cidadão, este se utilizando dos seus direito-deveres de 

controle e de fiscalização das decisões administrativas, os espaços para juízos 

discricionários e arbitrários dos administradores tende a diminuir. Partindo da ideia de que 

os valores encampados constitucionalmente, reconhecidos como paradigmas do Estado 

democrático de Direito, representam os interesses públicos, sendo diretrizes vinculantes 

para a Administração Pública, e que as dimensões individual e coletiva convivem lado a 

lado, a preservação e a promoção dos direitos fundamentais individuais constituem uma 

porção do próprio interesse público, e a preservação e a promoção dos direitos coletivos 

faz emergir a garantia de direitos fundamentais dos indivíduos (BINENBOJM, 2005).  

No entender de Ohlweiler (2005), o Direito Administrativo, de forma geral, 

constituiu-se como um ramo do direito extremamente dogmatizado, isto é, que se restringiu 

a um conjunto de conhecimentos para ser manuseado na resolução de controvérsias 

técnicas, reduzindo as grandes questões administrativas ao plano dos seus conceitos e 

enunciados abstratos, usurpando do jurista a possibilidade de ser no mundo, de construir 
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entendimentos a partir da sua experiência relacional com os entes jurídicos-

administrativos38. 

No âmbito do regime de direito administrativo, encontra-se presente um 

programa de construção teórica similar, pois os princípios também são 

vislumbrados como sistema formal, sem haver maiores teorizações sobre 

os vínculos históricos, políticos, sociais e filosóficos presentes na 

aplicação desta espécie de material normativo, podendo-se dizer que a 

dogmática jurídica do direito administrativo busca construir um campo 

normativo de “baixa interdisciplinariedade” (OHLWEILER, 2005, p. 

121). 

A própria ideia de interesse público, para o autor, foi encarnada como elemento 

legitimador, por si só, da superioridade do interesse da coletividade em relação ao interesse 

dos particulares, tornando-se sustentáculo de um sistema uno e genérico, o regime jurídico-

administrativo, declarado como resultante da vontade geral, mesmo sabendo-se que não há 

como afirmar a existência de um interesse público a priori. A partir da premissa, o Estado 

legitimou-se como instância necessária de poder, vinculando-se a ele a realização do 

interesse público, o que conduz, automaticamente, à submissão da vontade dos cidadãos à 

vontade estatal (OHLWEILER, 2005). 

A afirmação de uma dicotomia interesse público versus interesse privado também 

foi fundamental para justificar a imposição das restrições aos interesses privados, bem 

como das prerrogativas da Administração Pública, e ao mesmo tempo, foi extremamente 

fundamental para a afirmação de uma esfera de livre exercício dos agentes econômicos. 

Sem negar a importância histórica e o contexto conjuntural em que foi epitetada  a 

separação, com os processos de despatrimonialização e despersonificação do poder, 

retirando do soberano o poder absoluto e ilimitado sobre bens e do direito, a dicotomia 

elevada ao grau máximo de abstração determinou uma permanente tensão entre o que 

incumbe a atuação do privado e o que deve ser levado a cabo pela ação coletiva 

(OHLWEILER, 2005). 

Tem-se que a dicotomização público e privado cerrou a possibilidade do 

estabelecimento de relações entre as duas esferas, de interpenetração. No campo do Direito 

Administrativo, todo o arcabouço normativo definido para limitar a atuação administrativa, 

de modo a preservar a não ingerência estatal na esfera dos cidadãos, portanto, calcado na 

dicotomia, reforça ainda mais um modo de ser do poder público que se constituiu 

impositivo, autoritário e unilateral, decorrente do fato de ser o espaço público o locus da 

                                                           
38 Para aprofundamento sobre o tema ver OHLWEILER, L. Direito Administrativo em perspectiva: os termos 

indeterminados à luz da hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
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autoridade do Estado, que somente faz sentido quando contraposto ao espaço privado 

(OHLWEILER, 2005).  

Ohlweiler (2005) aduz que no Estado democrático de Direito, a compreensão do 

Direito Administrativo requer um modo de ser mais reflexivo, e denunciar os equívocos e 

pensar a respeito de alguns de seus elementos fundantes, como a supremacia do interesse 

público, faz parte de um processo dialógico. Para ultrapassar o pensamento que objetifica 

e universaliza os conceitos e categorias, e que foram responsáveis por engessar a doutrina 

do Direito Administrativo, é necessário estabelecer um diálogo com os indícios 

constitucionais, como cidadania, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, 

erradicação das desigualdades sociais, etc. A abordagem do jurista contribui para 

identificar a necessidade de compreender o Direito Administrativo no Estado democrático 

de Direito a partir de uma reflexão ampla e aprofundada acerca de como se constituiu o 

espaço público, do enfrentamento da apropriação do espaço público pelo Estado e sobre a 

necessária interação entre interesse público e cidadania, que vem a se coadunar com o 

intuito deste trabalho. 

O Direito Administrativo surgiu, teoricamente, no Estado de Direito como um 

ramo do direito necessário à regulamentação da relação entre o Estado e os cidadãos, em 

especial, para submeter e limitar o poder à lei e aos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Desde então, nesse campo do conhecimento, a problemática considerada de relevo sempre 

foi limitar o poder público em face da garantia dos direitos individuais dos cidadãos, o que 

espelhava o modo de ser liberal-individualista.  

Com isso o Estado e o cidadão se transformaram em dois polos irredutíveis, 

marcados pelo conflito, oposição naturalizada historicamente. A ideia de justiça 

administrativa, por meio da qual o cidadão recorre à defesa em face das restrições impostas 

pelo Estado, e o princípio da legalidade restrita, de acordo com o qual cabe à Administração 

fazer apenas o que a lei autoriza e o cidadão poder fazer tudo o que a lei não proibir, 

alimentou, legitimou e fortaleceu a oposição entre o Estado e o indivíduo, e endossou a 

superioridade do primeiro sobre o segundo.  

Cassese (2010), afirma que o tradicional binômio Estado-cidadão está em crise39, 

e o paradigma clássico do Direito Público calcado na dicotomia público-privado está 

                                                           
39 Sobre a crise do Estado-nação e do binômio Estado e cidadão conferir CASSESE. Sabino. A crise do Estado. 

Campinas: Saberes Editora, 2010; CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 

2009; MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do estado e da constituição e a transformação espaço-temporal 

dos direitos humanos. 2ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 
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totalmente alterado. A crítica mais contundente ao referido modelo é o surgimento de 

outros sujeitos descontruindo a ideia da relação bipolar, havendo a expansão dos potenciais 

atores participantes das relações administrativas. A inclusão de tarefas na seara 

administrativa, como a função regulatória ou distributiva, que demandam a realização de 

acordos, convênios, contratos, negociações recíprocas, evidenciam que a “estrutura dos 

sistemas jurídicos perde suas características tradicionais não é mais hierárquica, linear, 

arvorecente, monística, integrada, e assume outros traços porque é policêntrica, reticular e 

plural” (CASSESE, 2010, p. 89). Ao espaço de intercambialidade entre o Estado e 

Sociedade, permeados por conflituosidades, tensões, negociações, o autor denomina de 

“arena pública” (CASSESE, 2010, p. 90).  

A possibilidade de interpenetração de mundos, até então considerados opostos, 

coloca em pauta as noções, institutos, princípios, problemas típicos do Direito Público, 

bem como a natureza do próprio poder público e o seu modo de agir, pautado pela 

legalidade (vontade da maioria) e de cima para baixo (verticalidade), reivindicando uma 

mudança no que tange ao conhecimento científico. A doutrina administrativa não pode se 

manter inerte e imutável nas suas referências diante de uma mudança tão extrema de seu 

objeto, isto é, no modo de ser do Estado-Administração (CASSESE, 2010).  

Sendo assim, restou ultrapassada a relação passiva que contrapunha administrador 

e administrado, em termos de cidadania. A mudança nas relações administrativas pode ser 

positiva quando introduzidos elementos democráticos de participação popular, pois por 

meio do exercício efetivo dos direitos fundamentais, o cidadão pode se tornar o 

protagonista na construção do processo democrático.  

“[...] Possibilitar uma rede de comunicação direta entre Administração e 

os administrados, que propicie um aprofundamento democrático e em uma 

maior transparência e eficiência da atividade administrativa” é um dos 

maiores desafios no atual modelo de sociedade em rede40 (LIMBERGER, 

2013, p. 362).  

Em síntese, com base nos entendimentos colacionados, se extrai os seguintes 

argumentos para rejeitar a noção de supremacia do interesse público sobre os interesses 

privados como princípio nuclear do Direito Administrativo: primeiro, a inexistência de 

uma supremacia do interesse público a priori, abstrata e geral; segundo, a consolidação do 

catálogo de direito fundamentais da Constituição Federal de 1988, que tem por núcleo a 

dignidade humana, que se constituí eixo central do interesse público; terceiro, a 

                                                           
40 Para aprofundamento sobre o tema da sociedade em rede e Ciberciudadanía conferir LIMBERGER, Têmis. 

Direitos Humanos na era tecnológica. Revista dos Direitos Emergente na Sociedade Global. V2, n.2, 

jul.dez/2013. p. 346-366. 



122 
 

 

consolidação de normas constitucionais que regem a atuação da Administração Pública , 

não havendo que falar de um princípio fora dos parâmetros da Constituição; quarto, a 

priori, a Constituição Federal optou por uma confluência entre interesses públicos e 

privados; quinto, a utilização da noção de supremacia ao longo do tempo consolidou uma 

postura centralizadora e autoritária da Administração, se interpretando o princípio como 

supremacia da Administração; sexto, a ruptura do tradicional binômio Estado e cidadão. 

O recente entendimento doutrinário caminha para uma superação do paradigma do 

Estado autoridade, que exerce sua força e vontade unilateralmente nos espaços públicos. 

O conjunto dos direitos de cidadania da Constituição Federal de 1988, em especial, pela 

previsão de normas específicas para a atuação administrativa, demonstra a exigência de 

um modo de atuar compatível com a nova perspectiva de cidadania, sendo imprescindível 

uma revisão das premissas inautênticas do Direito Administrativo.  

 

4.3 O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

DA (RE) CONQUISTA DO ESPAÇO PÚBLICO PELO CIDADÃO E DO DEVIR DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ORGANIZAÇÃO 

 

No bojo de todos os argumentos colacionados, destaca-se como nota fundamental, 

pertinente ao estudo aqui empreendido, o exercício dos direitos de cidadania nos espaços 

públicos e a ruptura com o pensamento fundante do Direito Administrativo, alicerçado na 

dicotomia Administração-autoridade e no indivíduo-liberdade. O princípio da supremacia 

do interesse público sobre os interesses privados está intrinsecamente relacionado com a 

noção de cidadania individual homogênea, caracterizada pelo seu aspecto abstrato e 

universal, típica do Estado liberal de Direito, que não tinha por premissa a participação do 

cidadão nos processos deliberativos da Administração. Ao contrário, a cidadania de cunho 

liberal-individualista propugnava a não intervenção do Estado nas atividades econômicas, 

o respeito absoluto a legalidade e aos direitos individuais, cabendo ao Poder Estatal cuidar 

das ações no espaço público.  

Como se percebe, a tradição liberal-individualista influenciou profundamente na 

construção teórica do princípio da supremacia, radicando em um tratamento metafísico 

entre as esferas pública e privada, importando em um sem número de compreensões 

dogmáticas abstratas do que vem a ser o interesse público, informando uma compreensão 
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excessivamente formalista e centralizadora, que vem impedindo o acontecer democrático 

do interesse público, que vai além do entendimento do espaço público como 

exclusivamente estatal (OHLWEILER, 2005).  

Com isso, no direito administrativo é cada vez mais latente a necessidade de se 

correlacionar interesse público e cidadania, até mesmo para evitar a construção de uma 

visão reducionista de interesse público como interesse construído exclusivamente no 

espaço estatal. Criar condições de possibilidade para a materialização da cidadania 

constitui uma das grandes tarefas públicas e, portanto, da Administração Pública 

(OHLWEILER, 2005). 

Destarte, hodiernamente, cada vez mais, são desenvolvidas pesquisas para 

investigar a importância de dimensionar o interesse público como 

resultado da co-participação dos cidadãos. A cidadania envolve, 

diretamente, participar deste processo construtivo. Corolário, o interesse 

público é compreendido como fruto daqueles que “habitam” os espaços 

públicos, como a cidade. Habitar aqui não há de ser entendido como o 

simples ocupar um espaço, mas como “cuidar”, participar da comunidade 

para o acontecer do interesse público (OHLWEILER, 2005, p. 13541, 

grifo do autor) 
 

Portanto, a sociedade democrática e participativa, conformada pelos direitos de 

cidadania colimados no texto constitucional de 1988, reivindica a existência de 

instrumentos normativos para constituição dos espaços de participação pública nos 

processos decisórios, como um meio de fazer acontecer o interesse público e de controle e 

fiscalização do agir administrativo. A legitimação do agir administrativo exige 

transformações no modo de aferição e manifestação das decisões administrativas, bem 

como a implantação de mecanismos que confiram maior participação dos cidadãos na 

formação dessas decisões, não havendo mais que sustentar a imposição das decisões do 

Estado em razão de uma relação de poder-autoridade, de subordinação do indivíduo a sua 

vontade (MIRAGEM, 2013). 

 Pode-se afirmar, então, que o devido processo administrativo e o direito de acesso 

permanente às informações e dados públicos são os dois mecanismos, assegurados 

constitucionalmente, que melhor evidenciam a superação do modelo Administração-

autoridade e a preocupação do legislador constitucional com a aferição da legitimidade do 

agir administrativo pela coletividade, consagrando a participação pública, em consonância 

com a nova dinâmica de cidadania vislumbrada a partir dos direitos de cidadania . 

                                                           
41 Vide explicação do autor em nota de rodapé. 
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Relembra-se que, no século XIX e início do século XX, a doutrina procedeu à 

teorização do conceito de ato administrativo, erigindo-o como eixo central do Direito 

Administrativo, constituindo, por excelência, o meio de exteriorização da autoridade do 

Poder Estatal. Conforme aventado, de um lado, o ato era concebido como privilégio da 

Administração e, de outro, como instrumento de garantia dos direitos individuais, sujeito 

a controle de legalidade pela justiça administrativa. Convém lembrar que, no paradigma 

liberal, os indivíduos não eram titulares de direitos subjetivos em face do Estado, e o crivo 

da justiça administrativa se restringia a legalidade do ato, o que, ocasionalmente poderia 

confundir-se com o interesse particular, caso fosse protegido pela norma (SILVA, 2003, p. 

47-53). Tal perspectiva conformou um agir administrativo discricionário e unilateral, e a 

ideia de ato vinculou-se a um exercício regular de poder administrativo, com todos os 

efeitos daí decorrentes42. 

Paulatinamente, o ato administrativo foi sendo absorvido em um quadro maior e 

complexo de atividades administrativas, e em seu lugar erigiu-se o procedimento como 

pilar fundamental do regime de Direito Administrativo. No marco do Estado democrático 

de Direito, emerge a processualidade administrativa como exigência constitucional do art. 

5º, incisos LIV, LV e LXXVIII. Superada a mera análise da legalidade do ato como 

pressuposto da atuação lícita da Administração Pública, o devido processo administrativo 

assume o papel principal como pressuposto da legitimidade da atuação administrativa 

(MEDAUAR, 2010). 

A emergência do processo administrativo não significa o desaparecimento ou 

substituição do ato administrativo, mas salvo situações excepcionais, todo ato é produzido 

no bojo de um processo, ou seja, como a atividade administrativa se materializa por meio 

de um conjunto de atos, nada mais legítimo que essa materialização se submeta à 

observância de requisitos mínimos de exteriorização que oportunize controle social e 

jurisdicional quanto ao cumprimento de preceitos fundamentais. “O formalismo do 

procedimento é uma garantia de limitação do poder, de cumprimento das funções estatais 

e de respeito aos direitos fundamentais.” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 322).  

Contudo, não se trata do atendimento de mera formalidade, o processo deve ser 

compreendido como uma estrutura de vinculação entre os mais variados atores públicos e 

                                                           
42 Para Di Pietro (2014, p. 206) constituem atributos do ato administrativo: “a presunção de legitimidade e 

veracidade, a imperatividade, a executoriedade e a autoexecutoriedade, que correspondem, na realidade, a 

verdadeiras prerrogativas do poder público, dentre as muitas que o colocam em posição de supremacia sobre o 

particular, já que os atos por este editados não dispõem dos mesmos atributos; [...]”. (grifo da autora).  



125 
 

 

privados, que cooperam para a promoção de uma determinada atividade administrativa, 

não mais encarada como o exercício de um poder do Estado, mas sim como um poder de 

cidadania, constituindo-se em dever do Estado (BIRNFELD, 2015). Nesse sentido, o 

processo constitui uma técnica de compartilhamento do poder dos cidadãos, levada a cabo 

pelo Estado, caracterizando-se como um método de coordenação da organização. 

O processo funciona como uma rede interligando sujeitos e interesses em uma 

trama organizativa, na qual os agentes públicos e os cidadãos assumem o papel de 

cúmplices na realização das atividades administrativas. A participação direta do cidadão é 

a mola mestra que impulsiona o desenrolar desse procedimento, levando ao conhecimento 

da Administração fatos, interesses, cooperando na instrução, na análise de dados, na 

valoração, na contraposição e convergência de interesses, enfim, na definição do interesse 

público em concreto.  A participação no processo proporciona a comunicação entre a 

Administração e o cidadão ou grupos, bem como o conhecimento das necessidades, 

demandas e carências da coletividade. Por fim, a participação dos intervenientes no 

processo tende a determinar seu próprio resultado. 

A participação no procedimento é, portanto, de acordo com esta 

orientação, vista a partir da perspectiva da organização administrativa, 

enquanto mecanismo institucionalizado de colaboração dos particulares e 

das autoridades públicas para a produção de decisões administrativas. Daí 

que a intervenção do particular no procedimento seja analisada não como 

meio de defesa das suas posições subjetivas perante a Administração, mas 

como um expediente organizativo destinado à tomada das melhores 

decisões administrativas, em resultado dessa cooperação (SILVA, 2003, 

p. 306). 

 

O processo administrativo, regulamentado pela Lei nº 9.784/1999 no âmbito da 

Administração Pública Federal43, com aplicabilidade pelos órgãos do Poder Legislativo e 

Judiciário, deve se desenvolver com observância dos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, contraditório e ampla defesa, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º), bem como da objetividade, 

publicidade, probidade, oficialidade, imparcialidade, verdade material, celeridade. A lei 

ainda discrimina os direitos e os deveres dos administrados (art. 3º e 4º). Tal estatuto 

constitui um regramento básico aplicável ao processo administrativo em âmbito geral, 

                                                           
43 A competência para legislar sobre procedimentos é concorrente entre os diversos entes federativos. Tendo a 

União editado normas gerais, são elas aplicáveis a todas as órbitas federativas. A Lei 9.784/1999 apenas não se 

aplica ao âmbito dos demais entes federativos relativamente a questões de interesse local, que tenham sido 

disciplinadas por lei específica (JUSTEN FILHO, 2015). 
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prevendo requisitos mínimos à garantia do devido processo administrativo, havendo uma 

pluralidade de outros procedimentos específicos definidos por outras legislações44.  

Vislumbra-se que muitos dos princípios que regem o processo administrativo 

decorrem expressamente da Constituição Federal, voltados à substancialidade processual, 

significando que o processo deve seguir as formalidades e exigências que sejam úteis e 

necessárias ao atingimento da sua finalidade, que consiste na melhor decisão 

administrativa (JUSTEN FILHO, 2015). A lei geral do processo administrativo constitui o 

“verdadeiro estatuto da cidadania administrativa” (MEDAUAR, 2010, p. 182), pois além 

de garantir meios protetivos para os cidadãos em face do Estado, também possibilita o 

conhecimento do método utilizado para obtenção da decisão, definindo com clareza e 

objetividade que o campo de ação do processo deve ser o mais amplo possível.  

A submissão da atividade administrativa à observância do devido processo 

administrativo não está reservada apenas às hipóteses em que o exercício de uma 

competência administrativa pudesse prejudicar ou violar um interesse de titularidade de 

um sujeito privado, mas torna-se também imprescindível nas hipóteses em que a atuação 

administrativa envolver interesses difusos ou coletivos (JUSTEN FILHO, 2015). Assim é 

que o devido processo administrativo admite uma pluralidade de sujeitos, inclusive 

indeterminados, a depender do objeto demanda administrativa. 

No Estado democrático de Direito, o administrador público possui a obrigação de 

fundamentar as decisões administrativas em pressupostos fáticos e jurídicos , denominado 

dever de motivar. Uma das finalidades de relevo do processo administrativo, além de 

proporcionar a participação pública, é possibilitar a aferição da conformidade da atuação 

administrativa com as normas constitucionais, isto é, o controle social e jurisdicional das 

decisões administrativas, o que somente se torna possível por meio da motivação coerente 

e consistente. Não há decisão administrativa que dispense a fundamentação em indícios 

constitucionais, sendo plausível aduzir que somente serão legítimas se pautadas na 

motivação, na imparcialidade, na transparência, na eficiência, na proporcionalidade, 

respeitadas a participação social, a moralidade e responsabilidade45 (FREITAS, 2009). 

                                                           
44 Vide a Lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe sobre Licitações e Contratos; Lei Federal 8.112/1990, que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais; Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal; 

entre outras. 
45 O trabalho de Juarez Freitas diz respeito especificamente à legitimidade das escolhas administrativas 

discricionárias, vindo a “conceituar a discricionariedade administrativa legitima como a competência 

administrativa (não mera faculdade) de avaliar e de escolher, no plano concreto, as melhores soluções, mediante 

justificativas válidas, coerentes e consistentes de conveniência ou oportunidade (com razões juridicamente 
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A decisão administrativa que suprime o devido procedimento e a motivação retira 

do cidadão o poder de conhecê-la, de verificar sua compatibilidade com o texto 

constitucional e de enfrentamento das arbitrariedades perpetradas pelo administrador 

público. Por óbvio, toda decisão administrativa possui materialmente um agir 

administrativo e uma justificativa, que somente podem ser avaliadas pelos cidadãos quando 

expressas em um processo. O exercício de uma competência administrativa não autoriza 

proferir decisões imotivadas, porque não se trata de uma escolha pautada no livre arbítrio 

do administrado, mas pautada em critérios constitucionais.  

Ao lado da participação nos processos de tomada de decisão administrativa, a 

transparência pública visa desvelar o mistério e a obscuridade que envolve o agir 

administrativo. A publicidade é princípio constitucional que se liga ao amplo acesso às 

informações da Administração Pública, cujo conteúdo se desdobra no dever de viabilizar 

o conhecimento ao público sobre o máximo de informações sobre a atividade 

administrativa (aspecto formal) e também em promover o acesso dos cidadãos as diferentes 

fases de formulação, execução e avaliação das ações administrativas (aspecto material). 

Assim, a publicidade é fator de aproximação e integração entre Estado e coletividade, 

mormente, ao efeito de proporcionar fiscalização e controle da atuação administrativa 

(MIRAGEM, 2013). 

Ainda, segundo Miragem (2013) há três possíveis orientações derivadas do 

princípio da publicidade: primeira, estabelecer uma ação transparente por parte dos agentes 

públicos e do próprio agir administrativo; segunda, ser condição de validade e eficácia dos 

atos administrativos, e terceira, propiciar a promoção do acesso de qualquer interessado a 

dados e informações referentes à atuação administrativa. Nessa perspectiva, vislumbra-se 

que os cidadãos poderão requerer informações sobre os processos administrativos a 

qualquer tempo, abrindo um espaço público direto de mediação entre sociedade e Estado, 

rompendo com a tradicional relação política-institucional, intermediada por partidos 

políticos, circunscritas aos processos eleitorais. O cidadão passa a conviver no interior do 

Estado, por meio dos novos canais de comunicação, de modo a interagir e integrar as 

tomadas de decisão (MIRAGEM, 2013). 

Recentemente o direito de acesso à informação, já previsto no artigo 5º, XXXIII, 

e artigo 37, § 3º da Constituição Federal de 1988, foi regulamentado no direito brasileiro, 

                                                           
aceitáveis), respeitados os requisitos formais e substanciais da efetividade do direito fundamental à boa 

administração pública.” (FREITAS, 2009, p. 24, grifo do autor). 
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por meio da Lei Federal nº 12.527/2011. A Lei de Acesso à Informação (LIA) aprofundou 

e ampliou os deveres do Estado com relação à divulgação de informação, pois se por meio 

do processo administrativo já era assegurado conhecimento e/ou intervenção direta dos 

cidadãos nos assuntos públicos, porém mediante requerimento do cidadão, a referida 

legislação impôs uma obrigação ao Poder Público de organizar e divulgar as informações 

para conhecimento geral.  

Sendo assim, um dos aspectos mais inovadores da legislação é o dever de 

transparência ativa por parte do Estado, que consiste no dever de disponibilizar, em caráter 

permanente, a qualquer interessado, independentemente de requerimento, facilitado o local 

de acesso, informações de interesse coletivo ou geral relativas à atuação do Estado, por ele 

produzidas ou custodiadas (art. 8º). A legislação impôs aos órgãos e entidades públicas a 

utilização dos meios e instrumentos de que dispuserem e a obrigatoriedade da divulgação 

em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet),  adotados os requisitos 
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mínimos previstos do art. 8º, § 1º e 3º, da Lei nº 12.527/201146, que se tornaram conhecidos 

como Portal da Transparência47. 

A utilização da tecnologia da informação como meios de comunicação, o fomento 

ao desenvolvimento da cultura de transparência da ação administrativa e o 

desenvolvimento do controle social da Administração Pública (incisos III, IV, V, art. 3º) 

são elementos de relevo da nova legislação, intrínsecos a participação social, pois as 

possibilidades de conhecer, de compreender e de integrar os assuntos de relevância pública 

se coadunam com o aprofundamento democrático proporcionado pela participação direta 

nos espaços de discussão e decisão. 

A informação possui uma nota distinta no Estado Democrático de Direito 

se comparado ao modelo liberal. Para este último é uma consequência 

                                                           
46 Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 

em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários 

de atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como 

a todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, 

tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;  

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o 

órgão ou entidade detentora do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos 

termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.  

§ 4o  Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória 

na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas 

à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, 

de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) (BRASIL, 2011). 
47 A Controladoria-Geral da União disponibilizou em seu site uma Escala Brasil Transparente – EBT, que consiste 

em uma metodologia utilizada para medir a transparência pública em estados e município brasileiros, avaliando o 

grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação, sendo possível a conferencia por Ranking. 

A EBT foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários ao exercício das competências da Controladoria-

Geral da União, e estando disponibilizada aos cidadãos para consulta: 

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente> Acesso em 12 de novembro 

de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente
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política do exercício de certas liberdades individuais. Nos Estados 

democráticos, a livre discussão é um componente jurídico prévio à tomada 

de decisão que afeta à coletividade e é imprescindível para sua 

legitimação. [...] Não se protege somente a difusão, como sucedia no 

Estado liberal, mas se assegura a própria informação, porque o processo 

de comunicação é essencial à democracia. O ordenamento jurídico no 

Estado democrático se assenta no princípio geral da publicidade, devendo 

o sigilo ser excepcional e justificado. Esse preceito é extraído com base 

no princípio da publicidade e do direito a ser informado do cidadão 

(LIMBERGER, 2007, p. 63). 

 

A materialização da publicidade constitui um dever da Administração Pública que 

se complementa com o direito de acesso à informação do cidadão. Da conjugação do dever 

de publicidade e do direito de ser informado decorre a satisfação de todos os demais 

princípios constitucionais que regem a ação pública. A partir da divulgação dos dados e 

informações constata-se que o Estado agiu em conformidade com a legalidade, satisfez os 

critérios de impessoalidade e probidade e atendeu a efetividade, princípios estes 

imprescindíveis à realização do constitucionalismo democrático (LIMBERGER, 2007, p. 

64). 

Nesse aspecto, os Poderes Públicos não podem ignorar ou minorar os avanços 

proporcionados pelo compartilhamento das informações por meios eletrônicos de 

comunicação, que transmitem as informações a uma velocidade jamais pensada ou 

conhecida no breve histórico na humanidade, possibilitando à democratização 

(LIMBERGER, 2013). Utilizando-se dos meios eletrônicos de comunicação, a 

Administração Pública poderá organizar-se em rede, manter um acesso permanente às 

informações e aos dados públicos, bem como acrescer um canal de atendimento satisfatório 

de alguns direitos fundamentais importantes, como a educação, a cultura, a inclusão digital, 

por meio da difusão do conhecimento, entre outras atividades. Urge salientar que, mesmo 

com as mudanças provocadas pelo advento da era digital, a educação para vivência em 

coletividade continua sendo crucial, persistindo o desafio de que “o espaço virtual não seja 

uma mera reprodução das mazelas existentes na vida real, mas que seja possível a 

qualificação do debate e não apenas uma manipulação da opinião pública” (LIMBERGER, 

2013, p. 347). 

A Lei do Processo Administrativo e a Lei de Acesso à Informação são mecanismos 

que respondem satisfatoriamente as normas constitucionais, e conformam uma perspectiva 

de Administração Pública organização que não está em oposição aos cidadãos, mas que 

possui o dever de agir em cooperação para fazer acontecer o interesse público, 

materializando os direitos de cidadania. É inadmissível cogitar de uma vontade unilateral 
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e impositiva da Administração Pública nas tomadas de decisões, pois a participação dos 

cidadãos na formação das decisões administrativas, diretamente ou de forma intermediada 

por coletividades, é tendência inarredável nas sociedades complexas como a atual, 

constituindo fator de renovação das relações entre sociedade e Estado. 

Trata-se da imposição de um modelo de participação dos cidadãos na vida 

da Administração Pública, no qual estes não são apenas destinatários das 

providências estatais, mas restam implicados diretamente no seu 

funcionamento e nos assuntos que lhe digam respeito. Tais processos, que 

se inserem no âmbito da democracia participativa, não tem por condão 

suplantar o modelo institucional de representação política 

constitucionalmente instituído (democracia representativa), mas 

complementá-lo, visando a canais permanentes e estáveis de participação 

dos administrados no processo de tomada de decisão da Administração 

Pública (MIRAGEM, 2013, p. 47-48). 

Os deveres de observância à transparência, à motivação, à moralidade, à 

participação social, à responsabilidade e à totalidade das normas constitucionais que regem 

o agir administrativo nas relações administrativas, conformam o denominado direito 

fundamental à boa administração pública, termo cunhado por Freitas (2009). A cidadania 

ampliada, evidenciada no texto constitucional por meio dos direitos de cidadania 

assegurados, pressupõe a abertura de espaços de participação, pois consolida o direito a ter 

direitos, evidencia o surgimento de novos atores e demandas sociais, bem como sinaliza 

que o cidadão tem o poder de interferir nas decisões e determinar a sociedade e a 

organização política que deseja ocupar (DAGNINO, 2004), ou seja, consolida a (re) 

conquista do espaço público pela coletividade e expressa uma nova dinâmica relacional. 

Com isso, compreendendo que a Constituição Federal, a partir do reconhecimento 

normativo de um processo evolutivo de lutas e conquistas por direitos,  inaugurou uma nova 

perspectiva de cidadania, impondo um novo modo de atuar administrativo, configurando 

uma nova dinâmica relacional entre o cidadão e a Administração Pública, pode-se 

confirmar a hipótese de que a noção de supremacia do interesse público sobre os interesses 

privados é inadequada frente aos direitos de cidadania, pelos seguintes motivos. 

Por primeiro motivo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado foi definido como uma máxima no Direito Público, em um momento 

histórico em que o Estado era, incontestavelmente, identificado como única instância de 

poder, com capacidade de definir e agir em prol do interesse público, sem que se discutisse 

o conteúdo desse interesse, aceitando-se o que Estado dizia e estabelecia sobre si mesmo, 

daí o sentido metafisico da noção.  
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Atualmente é inaceitável a imposição da ideia de supremacia do interesse público 

a priori, abstrata e geral baseada simplesmente na autoridade estatal em face dos 

indivíduos, imposta verticalmente, sustentada na polarização público versus privado. Toda 

vez que o Estado utiliza a supremacia do interesse público para fundamentar suas decisões , 

ele antecipa o conteúdo do interesse público, ou seja, o agente político ou público escolhe 

o interesse a ser declarado como público, o que não é compatível com o exercício da 

cidadania. No constitucionalismo democrático o agir administrativo não se embasa mais 

na simples vontade ou autoridade estatal, mas sim na legitimidade da atuação. A noção de 

supremacia a priori, abstrata e geral, categoria cunhada em virtude do exercício da 

soberania Estatal no espaço público, tornou o Direito Administrativo impermeável às 

mudanças sociais, políticas, jurídicas, históricas, sendo incompatível com o atual 

paradigma de sociabilidade. 

Por segundo motivo, no constitucionalismo democrático, a legitimação do agir 

administrativo está vinculada ao atendimento dos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, exigindo-se que as suas atuações estejam em consonância com as normas 

constitucionais, não bastando o mero cumprimento da legalidade e respeito aos direitos e 

garantias individuais, como outrora. A Constituição brasileira impôs à Administração 

Pública os deveres de atendimento da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, isonomia, devido processo administrativo, acesso pleno e permanente às 

informações, razoabilidade e proporcionalidade e motivação, com a finalidade de 

proporcionar a participação do cidadão e o controle social sobre suas atuações , inclusive a 

possibilidade de sindicabilidade jurisdicional das decisões públicas. A legitimação do agir 

administrativo está cada vez mais vinculada à materialização dos direitos de cidadania 

(satisfação) e ao controle e fiscalização sobre a atuação de seus agentes políticos e 

servidores públicos, buscando-se evitar práticas corruptivas, assistencialistas, clientelistas, 

em franca violação aos fins do Estado democrático e republicano.  

Nesse ponto, o novo contrato social brasileiro foi enfático ao firmar o 

compromisso de tornar o Estado brasileiro um país livre da utilização do aparato 

administrativo em prol de interesses pessoais ou de grupos dominantes, ou seja, de libertar 

o espaço público da cultura patrimonialista e conservadora, que tem obstaculizado a 

construção do espaço público pela coletividade. A nova perspectiva de cidadania também 

propõe a modificação estrutural da sociedade, sendo necessário denunciar práticas 

conservadoras de manutenção do status quo, como os preconceitos de todas as vertentes 
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que separam os cidadãos, impedindo a ocupação dos espaços públicos estatais e não 

estatais pela coletividade. 

Por terceiro motivo, a exigência de compatibilidade da atuação administrativa com 

o conteúdo democrático e participativo do texto constitucional,  que rejeita toda e qualquer 

decisão antidemocrática e arbitrária. A nova perspectiva de cidadania que se extrai do texto 

constitucional prevê a participação ativa dos cidadãos nos espaços públicos, cabendo à 

Administração viabilizar essa abertura por meio dos mecanismos previstos na 

Constituição. O compartilhamento do poder de decisão pela sociedade visa aumentar o 

conhecimento, a intervenção e a responsabilidade dos cidadãos nas tomadas de decisão 

sobre o projeto social que se quer adotar, ao mesmo tempo em que visa reduzir o exercício 

de poder arbitrário e centralizado pelo Estado. A decisão que utiliza a supremacia do 

interesse público para fundamentar o agir administrativo não se coaduna com o exercício 

da cidadania nos espaços públicos, mormente, porque não pressupõe a partilha de poder.  

Nesse aspecto, o devido processo administrativo e o acesso pleno e permanente às 

informações e aos dados públicos tem potencial para contribuir à qualificação do debate, 

pois é preciso superar a crença elitista de que existem cidadãos inaptos às discussões sobre 

a gestão pública. Acredita-se que somente por meio do exercício da cidadania será possível 

uma nova sociabilidade, pois é por meio da participação autônoma e consciente dos 

cidadãos que se criarão as condições necessárias ao fortalecimento e consolidação da 

cooperação, com respeito à diversidade, com o avanço politizado das forças sociais em 

busca da construção de uma sociedade melhor e, então, toda população terá condições de 

exigir uma atuação proba e eficaz do Estado e de se portar de maneira condizente com esta 

exigência. 

Por quarto motivo, a exigência de que todas as técnicas e instrumentos que 

confiram prerrogativas à Administração Pública decorram direta e expressamente do texto 

constitucional. O exercício dos poderes no Estado democrático de Direito não se coaduna 

com a concessão de privilégios materiais ou processuais em prol da Administração, 

sobretudo, quando sustentado em um princípio não adotado pelo texto constitucional. 

Conforme abordado, eventuais prerrogativas conferidas em prol do Estado constituem 

deveres instrumentais para a realização da sua função administrativa, não decorrendo do 

seu poder de comando, da sua autoridade, ou supremacia. O exercício da cidadania 

pressupõe o compartilhamento do poder pelos cidadãos nos espaços públicos para que cada 

um interfira, decida e se responsabilize pelo processo de desenvolvimento social. Nesse 

contexto, cabe a Administração possibilitar e facilitar, por meio de sua organização, o 
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exercício da cidadania, sendo que seu modo de atuação deve ser pertinente às atividades 

que deve exercer. Com isso, quer se dizer que é o exercício da cidadania que define o modo 

de atuar da Administração e não ao contrário. Eventuais instrumentos e técnicas colocados 

à disposição da Administração devem se coadunar com os direitos fundamentais, e não 

configurar mera restrição de direitos em face do poder estatal. 

Por quinto, e último motivo, o surgimento de outros atores e de diversificadas 

demandas sociais evidenciou a ruptura do tradicional binômio Estado contra o cidadão, 

emergindo os mais variados tipos de relacionamento com a Administração Pública, 

modificando a dinâmica relacional. A complexidade e amplitude das demandas e dos atores 

sociais são aspectos relevantes da atual cidadania, que não se confina aos limites estreitos 

da relação antagonista entre Estado e indivíduo, típicas do século XIX. A Administração 

se comunica com diferentes entidades, coletividades, instituições, formalizadas ou não, 

com as quais se relaciona por meio de diferentes instrumentos (convênios, contratos, 

fóruns, conferências, audiências públicas, cursos) e canais (meio físico, meio virtual), 

acarretando uma gradual aproximação e integração entre ente estatal e coletividade, o que 

enseja uma mudança no seu modo de ser e atuar. Como forte argumento dessa proximidade 

e integração a procedimentalização da Administração Pública demonstra que não há mais 

dois polos opostos por diferentes interesses em conflito, mas sim colaboradores, que por 

meio do procedimento, buscam a melhor decisão. 

Nesse cenário, vislumbra-se que, a nova perspectiva de cidadania é encarada como 

um processo permanente de reconhecimento de direitos e, principalmente, de 

transformação de práticas que estão arraigadas na sociedade como um todo, práticas 

negativas de alienação, discriminação, dominação e exploração, para dar concretude a um 

novo projeto de sociabilidade. O cidadão é protagonista e a Administração Pública deve 

ser a entidade organizada para facilitar o exercício da cidadania, desfazendo-se a ideia do 

Estado como autoridade suprema. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados se torna 

incompatível com os direitos de cidadania por ser verdadeiro obstáculo para o 

desenvolvimento do potencial da participação pública do cidadão na busca pelo 

reconhecimento e concretização dos novos direitos. Superada a conquista possibilitada 

pelo surgimento do Estado liberal de Direito, com a limitação dos poderes e o respeito aos 

direitos dos homens em face de um Estado soberano e ilimitado, somente o cidadão 

protagonista poderá decidir os rumos sobre o futuro da sociedade, devendo o direito 



135 
 

 

assumir seu papel transformador da realidade, evitando-se toda e qualquer arbitrariedade 

perpetrada pelos Poderes, seja Legislativo, Executivo ou Judiciário. 

A cidadania, fundamento basilar do Estado democrático brasileiro, deve ser cada 

vez mais aproximada do Direito Administrativo, sob pena dessa disciplina continuar 

voltada a definição de poderes e princípios que ensejam benefícios a Administração, sem 

se preocupar em criar ou reinventar categorias e referenciais que possibilitem o diálogo e 

o debate para enriquecer os espaços públicos e aprimorar o exercício da cidadania. 
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CONCLUSÃO 

 

A dissertação dedicou-se a comprovar a hipótese principal de que o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, premissa sobre a qual está 

assentado o Direito Administrativo brasileiro, é inadequado aos compromissos do 

constitucionalismo democrático, especificamente, frente aos direitos de cidadania 

consagrados na Constituição Federal brasileira de 1988. Para tanto, a constatação dos 

objetivos específicos foram necessárias à confirmação da hipótese central deste trabalho. 

A primeira conclusão que se impõe é que a consolidação da ideia de supremacia do 

interesse público sobre os interesses privados como critério intrínseco ao Direito 

Administrativo, no direito francês, decorreu expressamente do critério subjetivo do Direito 

Público, que sustentava o exercício de poder pelo Estado em face dos cidadãos, na 

soberania. Somente a partir da síntese das categorias Estado moderno, contrato social, 

Estado liberal de Direito, cidadania liberal, que influíram na definição do relacionamento 

entre Administração e cidadão possibilitou-se a constatação de que toda a carga autoritária 

emanada da figura estatal e a consequente desigualdade se projetaram na doutrina 

administrativa, em especial, na brasileira. Conclui-se daí, que no Direito Administrativo 

brasileiro prevaleceu a premissa da supremacia absoluta e abstrata do interesse público 

sobre os interesses privados, conformando uma relação de desigualdade entre o Estado-

Administração e cidadão. 

Isto porque, o Estado moderno personificou um projeto racional da humanidade em 

torno do próprio destino: o contrato social. Na teoria filosófica-política do contrato social, 

o homem – indivíduo precede a existência do Estado, e é a comunhão de vontades 

individuais que tem o condão de instituir a organização civil. Com isso, conclui-se que a 

teoria do contrato social se transformou na grande narrativa em que se funda a obrigação 

política moderna ocidental, e o pacto se alicerçou, basicamente, no reconhecimento na 

defesa das garantias e direitos fundamentais dos indivíduos e na limitação dos poderes.  

Contudo, a perspectiva rousseauneana do contrato social como exercício de poder 

pelos homens para a definição do projeto de sociedade, logrou menor significado, e a 

participação dos homens, após a efetivação do contrato, adquiriu um papel secundário em 

face da vinculação entre vontade geral e vontade da maioria. No bojo da democracia 

representativa, as contradições e os interesses ou vontades individuais se curvariam em 
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prol do coletivo. A noção de vontade geral como fundamento de existência e exercício 

legítimo do poder político se entificou no Estado, que ganhando vida própria, passou a se 

mover soberanamente, encarnando o interesse público. Estava definido o espaço público 

como espaço de exercício de poder pelo Estado. Exercício de poder que se impõe em face 

daqueles que se subordinam a ele. Exercício de poder que não se impõe em face daqueles 

que tem um espaço privado reservado ao exercício da liberdade, como de fato era a 

condição do cidadão burguês. 

Constatação inescapável é que o contratualismo foi condição de possibilidade da 

cidadania moderna, da garantia dos direitos individuais perante o Estado, daí a estreita 

ligação, que não se pode esquecer, entre a perspectiva de cidadania e a noção de interesse 

público (geral). Com o advento do Estado moderno, a cidadania é a nova relação formada 

entre Estado e indivíduo, em substituição a relação de subordinação entre o Poder do 

Soberano (rei) e o súdito. Não obstante, um olhar conjuntural da Revolução Francesa, berço 

da ascensão política e econômica da burguesia, marco da generalização do modelo de 

Estado de Direito, permite afirmar que foi ditado tanto o perfil do Estado-nação quanto do 

cidadão. 

O Estado é o ente dotado de soberania, investido do poder coletivo detido pelos 

cidadãos, congrega todos os valores inerentes à esfera pública, não identificada com a 

sociedade, e em oposição ao indivíduo. O Estado é expressão do interesse geral e, por isso, 

dotado de plena autoridade, de regras que extrapolam o direito comum, de um aparato 

administrativo que sustente sua força e coercibilidade. O cidadão é homem, branco, 

proprietário, bem sucedido, titular dos direitos individuais. Essa relação, entre cidadão e 

Estado, se desenvolve no quadro do Estado liberal de Direito, caracterizado pelo 

constitucionalismo formal, pela limitação dos poderes, pelo respeito à legalidade e aos 

direitos e liberdades individuais. Esse relacionamento se pautou, especialmente, pela 

igualdade formal, pela garantia e defesa de uma autonomia privada (individualismo) e pela 

não ingerência estatal nas relações privadas (liberalismo), daí a aguda dicotomia entre 

esfera privada, como locos de atuação do indivíduo, e esfera pública, como locos de 

atuação política. Consolida-se a perspectiva de não haver participação dos cidadãos no 

espaço público, constituindo o distanciamento da coletividade do espaço público. 

A noção de cidadania que se estabelece, inspirada no paradigma liberal -

individualista, se assenta na ideia do cidadão abstrato como indivíduo titular de direitos 

inatos por ser membro de uma comunidade política, por pertencer a um Estado nacional. 
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Essa é a matriz tradicional e institucionalizada da noção de cidadania liberal que se refere 

a um status ou uma condição jurídica de cidadão e de direitos, deveres e privilégios que 

derivam dessa condição. Se por um lado a submissão a legalidade, a limitação dos poderes, 

e aos direitos individuais garantia a condição cidadã, por outro, o Estado sai fortalecido na 

sua unidade, centralidade e soberania pela ideia de interesse público.  

Confirmou-se a incoerência do modo de ser do Estado liberal de Direito francês, 

compromissado com a proteção dos direitos e garantias individuais em termos legais, 

porém submerso na autoridade e centralidade de uma Administração Pública que não 

buscou se libertar totalmente das amarras absolutistas, o que se coadunava com o ideal 

burguês de manutenção da ordem posta. Na França, a noção de soberania acarretou uma 

forte vinculação entre o Estado com o Poder Executivo. O contencioso francês será o 

responsável por edificar e naturalizar a primazia da Administração sobre o particular no 

Direito Administrativo, por meio de um estatuto próprio e uma jurisdição interna, fazendo 

com que a Administração seja a única autorizada a dizer sobre si mesma e a exercer seu 

poder dominante no espaço público. 

Viu-se que, os dois principais expoentes do Direito Administrativo Maurice 

Hauriou e Léon Duguit não concordavam com o critério subjetivo do Direito Público que 

embasava o poder do Estado na soberania, pautando as relações entre Estado e cidadão, 

tendo em vista que as mudanças sociais da época já sinalizavam para um desgaste da ideia 

do Estado como portador e domínio dos interesses públicos. A busca por um critério de 

definição para o Direito Administrativo perpassou a (des)construção do pensamento que 

deu origem e legitimidade ao poder estatal, ou seja, da soberania da nação e, já no início 

do século XX, restou claro que a efetiva participação dos cidadãos na gestão da coisa 

pública é essencial para possibilitar as transformações necessárias para a vivência em 

sociedade. Os critérios de definição foram oscilando na doutrina administrativa, no 

entanto, a teoria do serviço público de Duguit e a teoria da instituição de Hauriou foram 

muito importantes na medida em que assentaram a ideia de que o Estado-Administração 

possui uma missão social e que sua atuação deve se legitimar em razão dos seus propósitos, 

estremecendo as bases sólidas do mito representativo do interesse público. Apesar dessas 

importantes contribuições, sobreviveu no Direito Administrativo a identificação do Estado 

com uma posição de supremacia no relacionamento com os cidadãos.  

No Brasil, em razão da colonização europeia, a transposição e imposição do 

pensamento moderno ocidental, possibilitou uma adequação dessas categorias a uma 
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estrutura social peculiar. O conservadorismo e o patrimonialismo enraizados na sociedade 

brasileira conduziram a formação de uma cultura jurídica que efetivou uma adaptação dos 

conceitos do modelo liberal-individualista ao cenário nacional, constituindo, em termos 

formais, uma sociedade republicana aparentemente democrática, mas em termos práticos, 

um instrumento de suporte da manutenção do poder dominante, cujo exercício era 

revessado entre as elites agrárias e comerciais. O Direito Administrativo pátrio absorveu 

todos os conceitos e institutos próprios do direito alienígena, em especial, do francês, 

vigorando a ideia de uma Administração forte, vinculada a figura do Executivo, que possui 

um estatuto próprio, derrogatório e exorbitante do comum e, apesar da diferença abissal 

entre o contexto francês e brasileiro, fortaleceu-se a noção de uma Administração 

autoridade versus liberdade do cidadão. 

Conclui-se que a doutrina brasileira também consolidou a noção de supremacia do 

interesse público sobre os interesses privados, como decorrência do princípio universal do 

Direito Público, trazendo para o Direito Administrativo a ideia de primazia do Estado sobre 

os cidadãos, de verticalidade nas relações, de imposição da força e da vontade estatal. 

Nesse contexto, o Poder Executivo ganhou força, se consolidando como dominante, 

atuando discricionariamente nos espaços públicos, ambientes em que era sonegada a 

participação pública. Confirmou-se o princípio como construção epitetada pela doutrina, 

que em momento algum encontrou guarida no sistema jurídico pátrio e, apesar disso, com 

vasta utilização prática pela Administração Pública, se prestando como justificativa ampla 

e genérica do agir administrativo, transformando-se em verdadeiro dogma da cultura 

jurídica brasileira.  

A segunda e imperiosa constatação que se impõe é que como marco formal 

resultante de um processo social de reação e reivindicação por direitos, a Constituição 

Federal de 1988 consolidou uma nova perspectiva de cidadania, fruto do conjunto de 

direitos e garantias fundamentais que convergem para a materialização das condições 

necessárias à autodeterminação do indivíduo, sobretudo, visando uma maior participação  

direta dos cidadãos nas tomadas de decisões que dizem respeito à coletividade.  O potencial 

da nova perspectiva de cidadania aponta para a participação e controle social da atuação 

da Administração Pública pelo cidadão, com a finalidade de aproximar e equalizar a 

relação entre o cidadão e o Estado, em contraste com uma cidadania passiva fruto do 

exercício de poder por um Executivo forte, que se definiu autoritário, paternalista e 

centralizador. 
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Com base no longo caminho que trilha a historicidade nacional,  vislumbrou-se que 

a evolução dos direitos de cidadania no Brasil não correspondeu ao modelo de cidadania 

social-democrática cunhada teoricamente por Marshall, que correspondia ao contexto 

inglês. O processo brasileiro de incorporação dos direitos de cidadania foi demasiadamente 

seletivo e incompleto, se comparado ao modelo europeu que inclui os direitos civis, 

políticos e sociais. 

Embora no plano teórico todos os documentos constitucionais outorgassem os 

direitos de cidadania aos indivíduos, os indícios fáticos denunciaram uma sociedade 

marcada pelo escravagismo, pelo poder personalista e insubordinável dos senhores de 

terras, pela confusão entre o público e o privado, sonegando os direitos dos cidadãos. As 

alianças políticas, as práticas corruptivas e fraudulentas, alimentadas pelo autoritarismo 

violento e repressivo das oligarquias, permeavam os espaços públicos, ao mesmo tempo 

em que as necessidades sociais eram negligenciadas e os desfavorecidos eram 

marginalizados e obscurecidos. A política assistencialista e clientelista fez carreira, e a 

conquistas de importantes direitos sociais acabaram por representar, na maioria dos casos, 

mera caridade, fortalecendo a vinculação e dependência entre a pessoa do governante e o 

governado. Do processo compreendido na primeira metade do século XX, resultou uma 

cidadania caracterizada pela passividade, pela receptividade, antes que uma cidadania com 

potencial ativo, impedindo a emergência de uma cidadania participativa e comprometida 

com as lutas pela consolidação de direitos. 

A centralidade e fortalecimento do Poder Executivo são a faceta mais cruel desse 

processo, uma vez que evidenciada a constituição de uma cidadania “de cima para baixo”, 

que valorizou uma política estadista, e que na prática impõe, automaticamente, o  poder e 

a força do Estado em face do cidadão, retirando do último o poder de participação no 

processo de construção democrática do país e de reivindicação de direitos nos espaços 

públicos. O retrato desse relacionamento foi emoldurado pelas balizas do Direito 

Administrativo e, a Administração Pública restou identificada com um aparato técnico-

burocrático de sustentação da política do governante. 

Constata-se que, depois de dois longos períodos ditatoriais (1930 a 1946 e 1964 a 

1985), emergem novos atores e novos temas relacionados à política, que demonstraram o 

potencial de resistência e de reação da sociedade brasileira por meio da mobilização 

popular. A transição democrática, que se inicia na década de 1980, marcou um momento 

importante de participação cidadã no processo de definição dos rumos sociais, pois a partir 
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da luta pelo reconhecimento de novos direitos e da contestação das velhas estruturas, 

assistiu-se o surgimento de um novo projeto social democratizante e participativo 

constituído a partir da (re) conquista dos espaços públicos pelo cidadão. A ampliação da 

cidadania e o aprofundamento democrático são objetivos centrais do novo contrato social 

que se formalizou na Constituição Federal de 1988, resultante de um processo histórico de 

lutas e conquistas para aquisição e exercício da cidadania, imprimindo uma expectativa 

quanto ao novo relacionamento entre a sociedade e Estado. 

A Constituição Federal de 1988, sem dúvida, inaugurou um novo perfil 

constitucional no Brasil. Ao contrário dos demais textos constitucionais brasileiros que em 

nenhum aspecto adequavam o seu conteúdo a realizada vivenciada pela sociedade 

brasileira, tratando-se de textos estanques, com ideias e valores meramente pragmáticos, o 

texto fundamental de 1988 buscou refletir as aspirações e necessidades de grande parcela 

da sociedade, comprometido com a transformação da realidade. Além do tradicional elenco 

de direitos e garantias individuais, também enfoca direitos das coletividades e direitos 

difusos, havendo inúmeras previsões de participação do cidadão nas tomadas de decisões 

públicas, tornando-se conhecido o texto pelo seu viés pluralista, multicultural e 

emancipador. 

A conformação normativa da ideia de direitos a ter direitos, a constituição de novos 

atores sociais ativos e de novas demandas sociais que se consolidam por meio da 

participação e da luta por novos direitos, bem como a emergência do cidadão como sujeito 

que interfere, opina, determina e se responsabiliza pelas decisões públicas são os elementos 

fundantes dessa nova perspectiva de cidadania extraída do texto constitucional de 1988. 

Trata-se de uma cidadania construída no interior da sociedade, onde são travadas as 

relações sociais, de modo a possibilitar a visibilidade dos sujeitos e das suas diferenças, 

semelhanças, diversidades, subjetividades. A cidadania ancorada nesse tripé evidencia o 

cidadão como protagonista do acontecer democrático, acarretando o enfrentamento da 

postura paternalista, clientelista e arbitrária do Estado-Administração. 

A terceira conclusão que se afere é que a Constituição Federal de 1988 trouxe novos 

parâmetros de atuação para a Administração Pública, renovando o modelo relacional 

estabelecido entre os cidadãos e o Estado. Essa nova dinâmica relacional está embasada no 

agir administrativo legitimo e eficaz, que deve ser promotora do exercício dos direitos de 

cidadania. A (re) tomada do espaço público pela sociedade impõe que o agir administrativo 

se baseie em um modelo de organização em correspondência com as normas e com o 
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conteúdo democrático e participativo do texto constitucional. Dessa forma, com base no 

entendimento doutrinário recente, o princípio da supremacia do interesse público não se 

coaduna com os direitos de cidadania previstos na Constituição Federal, devendo ser 

afastada toda e qualquer categoria que privilegie a supremacia da Administração em 

detrimento do cidadão. 

Nesse sentido, constatou-se certa inflexibilidade por parte da doutrina 

administrativa brasileira tradicional em assumir que a Constituição Federal de 1988 

refundou o projeto de sociedade, traçando outro perfil de Estado e de cidadão, optando pela 

manutenção da premissa da supremacia do interesse público sobre os interesses privados 

como núcleo central do Direito Administrativo pátrio, decorrendo daí prerrogativas e 

poderes, ainda que sem colacionar subsídios constitucionais para tal, configurando antes 

supremacia da Administração, do que propriamente supremacia do interesse público.  

Verificou-se que a doutrina tradicional caminha em círculos e, mesmo que refira a 

Constituição Federal como limites a atuação do Poder Público, não consegue superar o 

paradigma relacional bipolar Estado versus indivíduo, sendo o Estado representante do 

interesse público, senhor do espaço público, e gozador de privilégios e prerrogativas em 

face do sujeito privado. A fragmentação do espaço público e privado continua sendo o forte 

argumento para manutenção da separação de uma esfera de atuação cabível ao Estado e de 

outra esfera voltada à atuação do indivíduo. 

Contudo, viu-se que a doutrina avançou na construção de novos princípios no 

campo do Direito Administrativo, buscando adequá-lo ao conteúdo democrático, 

conformando uma atuação administrativa voltada para os preceitos constitucionais.  

Importante ressaltar que a doutrina administrativa vem se preocupando em ofertar 

resistência às velhas categorias e institutos do Direito Administrativo que não são 

condizentes com o novo paradigma do constitucionalismo democrático.  

Evidenciaram-se recentes contribuições dos juristas brasileiros na (des) 

construção da premissa da supremacia do interesse público, especialmente, com foco nos 

direitos de cidadania, na limitação dos poderes estatais e nas novas diretrizes 

constitucionais que invocam um novo modelo de atuação da Administração. 

Sinteticamente, suas argumentações de rejeição da premissa se baseiam na inexistência de 

uma supremacia do interesse público a priori, abstrata e geral; na consolidação do catálogo 

de direito fundamentais da Constituição Federal de 1988, que tem por núcleo a dignidade 

humana, que se constituí eixo central do interesse público; a consolidação de normas 
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constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, não havendo que falar de 

um princípio fora dos parâmetros da Constituição; a existência de uma escolha, a priori, 

da Constituição Federal por uma confluência entre interesses públicos e privados; a 

utilização da noção de supremacia ao longo do tempo revelou a consolidação de uma 

postura centralizadora e autoritária da Administração, e a ruptura do tradicional binômio 

Estado e cidadão. 

O exercício dos direitos de cidadania nos espaços públicos e a ruptura com a 

premissa fundante do Direito Administrativo, são dois argumentos fundamentais 

partilhados pelos juristas, possibilitando que se vislumbre que o princípio da supremacia 

do interesse público impôs um distanciamento entre o cidadão e a Administração, 

impossibilitando a participação e o controle da atividade administrativa.  A separação 

radical entre público e privado está alterada, e o relacionamento antagônico entre cidadão 

e Estado modificou-se, e a legitimidade e a eficiência da Administração não se pautam 

mais nesses aspectos, pois se concebe outra dinâmica relacional.    

Sendo assim, os fundamentos elencados pelos juristas vêm ao encontro da nova 

perspectiva de cidadania extraída dos direitos de cidadania da Constituição Federal de 

1988, que representa pacto de refundação da sociedade sob o viés democrático e 

participativo, que não demonstram apenas um avanço normativo, mas a consolidação de 

um processo evolutivo que começou a ser colocado em prática na transição democrática. 

Nesse sentido, o texto constitucional confere instrumentos normativos hábeis a promover 

verdadeira abertura de espaços de participação pública nas tomadas de decisões. Conforme 

abordado, a principal tarefa da administrativa é criar condições de possibilidade para a 

materialização da cidadania, por meio da organização da sua atividade.  

Diante dos novos parâmetros constitucionais impostos à Administração Pública, 

em especial, dos deveres de procedimentalização e de disponibilização permanente das 

informações e dos dados públicos, evidenciando um novo modelo de organização e 

promoção da atividade administrativa com ampla participação e controle social, 

demonstrou-se um rompimento com o modelo tradicional de relacionamento estabelecido 

entre o Estado e cidadão, típico do século XIX, embasado na autoridade. A exigência de 

compatibilidade do agir administrativo com as normas e com o conteúdo democrático e 

participativo do texto constitucional por meio da participação e controle social sinaliza que 

os cidadãos são os verdadeiros protagonistas no processo de tomada de decisão, 

partilhando o poder de definição dos rumos da sociedade. 
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Sendo assim, a nova dinâmica relacional entre o cidadão e a Administração 

Pública, no contexto da Constituição Federal de 1988, baseada na nova perspectiva de 

cidadania e no agir legítimo e eficaz, não se coaduna com a premissa fundante do Direito 

Administrativo. A inadequação do princípio da supremacia do interesse público frente aos 

direitos de cidadania pode ser confirmada: pela impossibilidade da imposição da 

supremacia, a priori, abstrata e geral, como forma de exteriorização da autoridade e força 

do Estado, sendo totalmente incompatível com o exercício da cidadania previsto no texto 

constitucional (1); pela legitimação do agir administrativo estar vinculada a materialização 

dos direitos de cidadania, sobretudo, a participação e ao controle social (2); pela exigência 

de compatibilidade da atuação administrativa com o conteúdo democrático e participativo 

do texto constitucional, sendo inadmissíveis posturas antidemocráticas e arbitrárias (3); 

pela exigência de disposição constitucional direta e expressa para a concessão de técnicas 

e instrumentos necessários ao exercício da atividade administrativa (4), e pela ruptura da 

relação bipolar entre Estado e indivíduo, e pelo surgimento de novos sujeitos e demandas 

sociais que imprimem uma nova dinâmica relacional, não configurada sob o código 

antagonista e vertical, mas sim marcada pela aproximação e colaboração. 

Nesse contexto, o exercício de cidadania nos espaços públicos, como projeção dos 

direitos de cidadania, representa um movimento transformador dos instrumentos 

institucionais e jurídicos com possibilidades de mudanças nas práticas sociais de forma 

concreta, devendo haver uma coerência entre o direito e a vocação emancipatória da 

Constituição Federal. A manutenção de categorias como a supremacia do interesse público 

sobre os interesses privados no Direito Administrativo, herança da colonização, usurpam 

a possibilidade de surgimento de novos paradigmas emergentes, que devem dar 

legitimidade ao novo texto constitucional, instituidor de um construir da sociedade.  

A doutrina administrativa, enquanto instância de interpretação constitucional, tem 

o dever de revisar, suprimir e otimizar conceitos, institutos e categorias, adequando-os a 

nova realidade. A nova perspectiva de cidadania, que se extrai dos direitos de cidadania do 

texto constitucional, deve ser correlacionada com o interesse público, devendo se seguir 

de uma interpretação constitucional dos institutos e categorias do Direito Administrativo, 

isto porque a ordem jurídica não é mero arsenal instrumental, mas sim uma realidade 

transformadora. O acontecer democrático deve ser uma busca incessante do Direito 

Administrativo, fazendo com que sua organização e estruturas por si só propiciem o 

exercício cotidiano da cidadania. 
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A última e mais importante conclusão deste estudo, é a inadequação da 

manutenção do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, como 

premissa fundamental do Direito Administrativo, frente aos direitos de cidadania, previstos 

constitucionalmente, porque se traduziu ao longo do tempo em uma postura centralizadora, 

arbitrária e antidemocrática, própria de uma Administração Pública dominadora do espaço 

público, em confronto com a atual perspectiva de cidadania encampada pela Constituição 

Federal.  

A nova perspectiva de cidadania, consolidada por meio dos direitos de cidadania, 

resulta de um processo de luta e conquista do espaço público pelos cidadãos, que devem, 

individual e coletivamente, protagonizar o projeto de construção de uma sociedade plural, 

participativa e democrática. A procedimentalização e o acesso pleno e permanente às 

informações públicas são instrumentos normativos constitucionais que se referem 

diretamente ao Direito Administrativo, visando impulsionar, fortalecer e qualificar a 

participação do cidadão na construção dessa nova sociabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BELLO, Enzo. A cidadania no constitucionalismo latino-americano. Caxias do Sul: 

Educs, 2012. 

__. Cidadania e Direitos Sociais no Brasil: um enfoque político e social. Anais do [Recurso 

eletrônico] / XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI. – 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 2119-2138 

__. O pensamento descolonial e o modelo de cidadania do novo constitucionalismo latino-

americano. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 

(RECHTD). 7 (I): 49-61, janeiro-abril de 2015. 

BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de 

proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. Revista Quaestio 

Iuris. Vol. 01, nº 02, Rio de Janeiro, 2005. p. 27-63. 

BIRNFELD, Carlos André. A arquitetura normativa da ordem constitucional 

brasileira. Pelotas: Delfos, 2008. 

__. Cidadania Ecológica. Pelotas: Delfos, 2006. 

__; BIRNFELD, Liane Francisca Huning. Da vocação original das Faculdades de Direito 

do império para o século XXI: algumas perspectivas para a criação de um curso superior 

de Serviço Público no Brasil. Direito, educação, ensino e metodologia jurídicos 

[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UNINOVE; Coordenadores: 

Orides Mezzaroba, José Querino Tavares Neto, Silvia Andréia Vasconcelos. – 

Florianópolis: FUNJAB, 2013. p. 40-40. 

__. Deveres-poderes constitucionais ambientais. Diálogo ambiental, constitucional e 

internacional. Vol. 3, tomo I/ coordenador Jorge Miranda; organizadores Bleine Queiroz 

Caúla ... [et. Al.]. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2015. p. 11-44. 

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política.  

13ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. 

__. Teoria Geral do Estado. 9ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

BRANDÃO, Paulo de Tarso. A tutela judicial dos “novos” direitos: em busca de uma 

efetividade para os direitos típicos da cidadania. Florianópolis: CPGD, 2000 [Tese de 

Doutorado em Direito]. 

BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 02 de 

novembro de 2015. 

__. Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF, 1º de fev. 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm>. Acesso em: 02 de novembro de 

2015. 

__. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil. Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 

02 de novembro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


147 
 

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 5ed. rev. atual. De acordo com 

a Emenda Constitucional n. 64/2010. São Paulo: Saraiva, 2010.  

CASSESE. Sabino. A crise do Estado. Campinas: Saberes Editora, 2010. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. Volume II. 

3ed. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S.A, 1956. 

CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER-KOUCHNER, Evelyne. História 

das idéias políticas. [Trad. Carlos Nelson Coutinho]. 2ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 1990. 

CHEVALLIER, Jacques. História do pensamento político. Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan S.A., 1982. 

__. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

CIRNE LIMA, Ruy. Princípios de direito administrativo brasileiro. 3ed. São Paulo: 

Livraria Sulina, 1954. 

CRETELLA JR, José. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 1980. 

DAGNINO, Evelina. ¿ Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? 

In: MATO, Daniel (Coord.) Políticas de ciudadanía y sociedade civil em tempos de 

globalización. Caracas: Faces, 2004. p. 95-110. 

DEMO, Pedro. Participação é conquista: noções de política social e participativa. 3ed. 

São Paulo: Cortez, 1996. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O Direito Administrativo Brasileiro sob a influência 

dos Sistemas de Base Romanista e da Common Law. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 8, 

nov/dez – 2006/ jan 2007. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-8-NOVEMBRO-2006-

MARIA%20SYLVIA.pdf> Acesso em: 31 de outubro de 2015. p. 1-19. 

DÍAS, Elias. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. 9ed. Taurus: Madrid, 2010. 

DUGUIT, Léon. Fundamentos do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 2005. 

ENTERRÍA, Eduardo García de. As transformações da justiça administrativa: da 

sindicabilidade restrita à plenitude jurisdicional. Uma mudança de paradigma?  Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. 

__; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

__; CARANDE, Martínez. La lengua de los derechos. La formación del Derecho 

Público europeu tras la Revolución Francesa. Real Academia Española: Madri, 1994. 

FARIAS, José Fernando de Castro Farias. A teoria do estado no fim do século XIX e no 

início do século XX: os enunciados de Léon Duguit e de Maurice Hauriou. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 1999. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-8-NOVEMBRO-2006-MARIA%20SYLVIA.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-8-NOVEMBRO-2006-MARIA%20SYLVIA.pdf


148 
 

 

FISCHGOLD, Bruno. Direito Administrativo e Democracia: A interdependência entre 

interesses públicos e privados na Constituição da República de 1988.  Dissertação de 

mestrado. Universidade de Brasília. 2011. f. 111 Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8732/1/2011_BrunoFischgold.pdf> Acesso 

em: 30 de outubro de 2015. 

FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 

administração pública. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. 

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16ed. Atualizada por Fabrício Motta. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

GOMES, Renata Raupp. Os “novos” direitos na perspectiva feminina: a 

constitucionalização dos direitos das mulheres. In Os “novos” direitos no Brasil: 

natureza e perspectivas: uma visão das novas conflituosidades jurídicas . Org. Antônio 

Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 71-97. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. 

HAURIOU, Maurice. A teoria da instituição e da fundação: ensaio de vitalismo social.  

Tradução de José Ignácio Coelho Mendes Neto. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris: 2009.  

LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade . 

2ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

LIMBERGER, Têmis. Direitos Humanos na era tecnológica. Revista dos Direitos 

Emergente na Sociedade Global – REDESGD - UFSM. v2, n.2, jul.dez/2013. Disponível 

em: < http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/REDESG/article/view/12368#.VjO0X_mrTIU> Acesso em: 30 de outubro 

de 2015. p. 346-366. 

__. Transparência administrativa e novas tecnologias: o dever de publicidade, o direito a 

ser informado e o princípio democrático. Revista do Ministério Público do RS. Porto 

Alegre, nº 60, ago./2007/abr./2008. Disponível em: <  

http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468989.pdf> Acesso em: 

30 de outubro de 2015. p. 47-65. 

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Outros Escritos: Ensaio 

sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil.  3ed. Editora Vozes: 

Petrópolis, 2001.  

MAFFINI, Rafael da Cás. Princípio da Proteção Substancial da Confiança no Direito 

Administrativo Brasileiro. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 2005. 253f. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000512451&loc=2006&l=ffcc844c0f61

20af> Acesso em: 20 de outubro de 2015. 

MARSHALL. T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 

1967. 

MAURER, Hartmut.  Derecho Administrativo Alemán. 1 ed. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2012.  

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8732/1/2011_BrunoFischgold.pdf
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/REDESG/article/view/12368#.VjO0X_mrTIU
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/REDESG/article/view/12368#.VjO0X_mrTIU
http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468989.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000512451&loc=2006&l=ffcc844c0f6120af
http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000512451&loc=2006&l=ffcc844c0f6120af


149 
 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 8ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1981. 

__. Direito administrativo brasileiro. 38ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

MELO, Milena Petters. As recentes evoluções do constitucionalismo na América Latina: 

Neoconstitucionalismos? In Constitucionalismo latino-americano: tendências 

contemporâneas. Org. Antônio Carlos Wolkmer e Milena Petters Melo. Curitiba: Juruá, 

2013. p. 59-87. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. 1ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. 

__. Curso de Direito Administrativo. 30ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2013. 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Princípios Gerais de Direito 

Administrativo. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 

MIRAGEM, Bruno. A nova administração pública e o direito administrativo. 2ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do estado e da constituição e a transformação 

espaço-temporal dos direitos humanos. 2ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 2ed. Forense: 

1974. 

MOURA, Aline Beltrame de. O discurso da cidadania em Marshall: a influência do modelo 

clássico na teoria jurídica moderna. JURISVOX. Patos de Minas: UNIPAM, (10):22-34, 

2010. 

NEQUETE, Eunice Ferreira. Fundamentos históricos do princípio da supremacia do 

interesse público. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 238f. Disponível 

em: < 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/5426/000515102.pdf?sequence=1&loc

ale=pt_BR> Acesso em: 30 de outubro de 2015. 

OHLWEILER, Leonel. A pergunta pela técnica e os eixos dogmáticos do direito 

administrativo: Algumas repercussões da fenomenologia hermenêutica . In: Constituição, 

sistemas sociais e hermenêutica: programa de pós-graduação em Direito da 

UNISINOS: mestrado e doutorado / orgs. Leonel Severo Rocha, Lenio Luiz Streck; 

José Luis Bolzan de Morais [et al.]. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed.; São 

Leopoldo: UNISINOS, 2005. p. 113-151. 

PESSOA, Robertônio Santos. Constitucionalismo, Estado e Direito Administrativo no 

Brasil. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 

Brasileiro de Direito Público, nº. 18, junho, julho, agosto, 2009. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-18-JUNHO-2009-ROBERTONIO-

PESSOA.pdf > Acesso em: 31 de outubro de 2015. p. 1-27. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

RUBIO, Davi Sánchez. Encantos e desencantos dos direitos humanos: De emancipação, 

libertação e dominação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. 

SALES, Tereza. Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: Anpocs, n. 25, ano 9, p. 26-37, jun. 1994. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/5426/000515102.pdf?sequence=1&locale=pt_BR
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/5426/000515102.pdf?sequence=1&locale=pt_BR


150 
 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura 

política. 3ed. São Paulo: Cortez, 2010a. 

__. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa . Boaventura 

de Sousa Santos (Org.) Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002.  

__. Meneses, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo. Cortez, 2010b. 

__. Pela mão de alice: o social e o político na pós-modernidade. 7ed. Porto: 

Afrontamento, 1999. 

__. Se Deus Fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2013. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. Ingo Wolfgang, Luiz 

Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.  

SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado 

e o regime jurídico dos direitos fundamentais. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, 

nº. 26, maio/junho/julho, 2011. Disponível na Internet: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-26-MAIO-2011-PAULO-

SCHIER.pdf> Acesso em: 21 de outubro de 2015 

SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do acto administrativo 

perdido. Coimbra: Almedina, 2003. 

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da 

modernidade periférica. Belo Horizonte: ed. da UFMG; Rio de Janeiro: Iuperj, 2006. 

STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do 

Estado. 7ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura 

no Direito. 3ed. São Paulo: Editora Alfa Omega, 2001. 

__. História do Direito no Brasil. 3ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. 

__. Pluralismo crítico e perspectivas para um novo constitucionalismo na América Latina. 

In Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas. Org. Antônio 

Carlos Wolkmer e Milena Petters Melo. Curitiba: Juruá, 2013. p. 19-42. 

__. Introdução aos Fundamentos de uma Teoria Geral dos “Novos” Direitos. In Os “novos” 

direitos no Brasil: natureza e perspectivas: uma visão das novas conflituosidades 

jurídicas. Org. Antônio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 15-48. 

 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-26-MAIO-2011-PAULO-SCHIER.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-26-MAIO-2011-PAULO-SCHIER.pdf

