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O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE COMO PRECEITO DE VALIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO 

THE PRINCIPLE OF JURIDICITY AS A PRECEPT OF VALIDITY OF 

ADMINISTRATIVE ACT 

 

Gustavo Ferreira Nascimento1 

 

RESUMO 

 

Sempre fora marcante a influência do Princípio da Legalidade no Direito Administrativo, 

o qual vincula a Administração à legalidade estrita. É feito o estudo do Princípio da 

Juridicidade e como ele pode ser aplicado como meio de regulação da atividade da 

Administração, em especial ao editar determinado ato administrativo. Utilizada a 

metodologia de cunho exploratório, por meio da revisão bibliográfica da doutrina ligada 

ao tema, constatou-se que vincular a atuação da Administração à lei pode gerar crises 

sem precedentes. Demonstrou que a Administração deve basear sua atuação no 

Princípio da Juridicidade, sendo este, inclusive, preceito de validade do ato 

administrativo. 

Palavras-chave: Administração. Legalidade. Juridicidade. Validade. Atividade. 

 

ABSTRACT 

 

The influence of the Principle of Legality on Administrative Law, which binds 

Managemente to strict legality, had always been a hallmark. The study of the Principle of 

Juridicity is done and how it can be applied as a means of regulating the activity of the 

Administration, especially when editing an certain administrative act. Using the 

exploratory methodology, through the literature review of the doctrine related to the 

theme, it was found that linking the performance of the Administration to the law can 
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generate unprecedented crises. It has shown that Management should base its action 

on the Principle of Juridicity, including the validity of the administrative act. 

Keywords: Administration. Legality. Judicity. Validity. Activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

“Sendo eu, um aprendiz 
A vida já me ensinou que besta 
É quem vive triste 
Lembrando o que faltou 
 
Magoando a cicatriz 
E esquece de ser feliz 
Por tudo que conquistou 
 
Afinal, nem toda lágrima é dor 
Nem toda graça é sorriso 
Nem toda curva da vida 
Tem uma placa de aviso 
E nem sempre o que você perde 
É de fato um prejuízo 
 
O meu ou o seu caminho 
Não são muito diferentes 
Tem espinho, pedra, buraco 
Pra mode atrasar a gente 
 
Mas não desanime por nada 
Pois até uma topada 
Empurra você pra frente 
 
Tantas vezes parece que é o fim 
Mas no fundo, é só um recomeço 
Afinal, pra poder se levantar 
É preciso sofrer algum tropeço 
 
É a vida insistindo em nos cobrar 
Uma conta difícil de pagar 
Quase sempre, por ter um alto preço 
 
Acredite no poder da palavra desistir 
Tire o D, coloque o R 
Que você tem Resistir 
 
Uma pequena mudança 
Às vezes traz esperança 
E faz a gente seguir 
 
Continue sendo forte 
Tenha fé no Criador 
Fé também em você mesmo 
Não tenha medo da dor 

Siga em frente a caminhada 
E saiba que a cruz mais pesada 
O filho de Deus carregou” 

(Bráulio Bessa) 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da limitação da atuação estatal, as leis ganharam uma 

importância muito grande, pois o governante somente poderia fazer o que a lei 

permitisse. A lei passou a ser um parâmetro indispensável para a atuação da 

Administração, pouco importando se a sua aplicação ao caso concreto fosse de 

encontro aos direitos fundamentais. 

Destaca-se que tal importância legislativa é consequência do Estado de Direito 

instituído, basicamente, após a Revolução Francesa. Isso porque, antes do dito Estado 

de Direito, a Europa vivia sob a égide do Absolutismo, em que os direitos dos 

administrados eram desprezados em detrimento do governante. Assim, surgem as leis 

para garantir que os administrados vão ter seus direitos resguardados pela 

Administração. 

Salienta-se que a força da lei em sentido estrito regulando a atividade da 

Administração está presente até os dias atuais, é inegável sua importância no 

desenvolvimento do Direito Administrativo. Porém, nem sempre ao cumpri-la estará 

desenvolvendo o principal objetivo da Administração, que é atingir o interesse público. 

Percebeu-se que em alguns casos a aplicação das leis pelos governantes iam de 

encontro a direitos básicos do cidadão, mas nada podia-se fazer, uma vez que a 

atuação da Administração estava pautada na lei. Nesse sentido, diante de tal situação, 

do desenvolvimento do estudo dos direitos fundamentais e da impossibilidade das 

normas especificarem todas as possibilidades de atuação da Administração, revela-se 

imprescindível o estudo do Princípio da Juridicidade como objeto deste artigo, com a 

finalidade de demonstrar como o agente público, em sua atividade, deve analisar o 

ordenamento jurídico vigente.  

Nesse liame, há de se considerar que a ideia de que a Administração somente 

poderá fazer o que a lei formal permitir está ultrapassada. O administrador, em seu 

exercício nos dias atuais, deve analisar todo o ordenamento jurídico, numa clara 

demonstração do Princípio da Juridicidade. 

Ademais, há fatídicos casos na história da humanidade de que vincular a 

atuação do governante somente à lei pode representar retrocessos/tragédias sem 
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precedentes, uma vez que tal vinculação pode não levar em consideração direitos 

indispensáveis ao ser humano. Exemplo recente está na Segunda Guerra Mundial, em 

que o holocausto praticado pela Alemanha Nazista, comandada por Adolf Hitler, acabou 

precocemente com a vida de milhares de inocentes. A conduta praticada por Adolf 

Hitler, apesar de ferir gravemente direitos humanos, estava prevista em lei e nada se 

podia fazer. 

Daí a importância do estudo do Princípio da Juridicidade como norteador deste 

trabalho, pois visa demonstrar que ao elaborar um Ato Administrativo, a Administração 

Pública, para atingir o interesse público, não está vinculada apenas à lei formal, mas a 

todo o sistema constitucional de normas e princípios. 

Assim sendo, o presente artigo tem o escopo de apresentar como será regulada 

a atuação da Administração, principalmente quando esta produz determinado Ato 

Administrativo, demonstrando que para ser válido não deve amoldar-se, apesar de 

perfeitamente possível (quando respeitar as normas e princípios constitucionais), 

somente à lei formal. 

 

1 BREVE HISTÓRICO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Nota-se que durante o Estado Absolutista, que vigorou principalmente durante a 

Idade Média, não havia limites para o governante, este era considerado um Deus. 

Ainda assim, é palpável dizer que nesse período, marcado por diversos abusos de 

poder e por uma administração patrimonialista, na qual o patrimônio público confundia-

se com o privado do rei, há a origem do Direito Administrativo, pois apesar das três 

funções do Estado estarem concentradas numa mesma pessoa (o rei), havia a função 

administrativa. Entretanto, como não havia limites, não foi possível o desenvolvimento 

do Direito Administrativo. Afinal, the king can do no wrong (o rei não pode errar).  

A Revolução Francesa, ocorrida ao final do século XVIII, foi o principal 

movimento revolucionário que marcou o fim do Estado Absolutista e o nascimento do 

Direito Administrativo. É na Idade Moderna, com tal movimento revolucionário, que 

surge o Estado de Direito, no qual o próprio Estado se submeteria às leis por ele 

mesmo criadas, além de haver a separação dos poderes idealizada por Montesquieu, 
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na qual os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos 

entre si. O governante não mais concentrava as funções de julgar, legislar e 

administrar. Nesse instante da história, o Poder Executivo, que tem como sua função 

típica de administrar delimitada, é agora limitado por leis, fazendo surgir um dos 

principais princípios do Direito Administrativo, o princípio da legalidade. Nesse sentido, 

DI PIETRO (2017, p. 28): 

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

Com efeito, a Revolução Francesa foi o grande marco para o nascimento do 

Direito Administrativo, pois é nesse período que o Estado Absolutista dá espaço ao 

Estado Liberal, que estrutura-se no Princípio da Legalidade para resguardar aos 

administrados a proteção às liberdades individuais e para impedir os abusos de poder 

do Estado Absolutista. De forma diversa dos outros ramos do Direito (que teve sua 

formação através das codificações), destaca-se que a formação do Direito 

Administrativo se deu com as decisões do Conselho de Estado Francês, que era uma 

espécie de “tribunal administrativo”. As decisões do Conselho eram consideradas 

“normas”, nas quais o Poder Executivo teria que seguir. Ressalta-se, ainda, que o 

Regime Jurídico Administrativo, o qual marca a principal característica do Direito 

Administrativo, foi criado pela jurisprudência do Conselho de Estado Francês. 

No sistema administrativo francês, adota-se o denominado contencioso 

administrativo, em que se tratando de matéria de direito administrativo, há a 

afastabilidade do Poder Judiciário. Assim, das decisões administrativas do Conselho de 

Estado Francês, não cabe recurso ao Poder Judiciário. A República Federativa do 

Brasil não adota o sistema administrativo francês, mas sim o sistema administrativo 

inglês, denominado de jurisdição única, em que há a inafastabilidade do Poder 

Judiciário, estando presente como cláusula pétrea, inclusive, na atual constituição 
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federal (art. 5º, XXXV). Diz o art. 5º, XXXV, da CF: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

É importante ressaltar que desde o nascimento, o Direito Administrativo sofreu 

constante evolução, mas sempre esteve pautado no Princípio da Legalidade. 

Entretanto, no século XX, principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial, 

ocorreu em vários países o fenômeno da constitucionalização. No Brasil não foi 

diferente, principalmente após o fim do período ditatorial e a promulgação da 

Constituição de 1988, em que a Administração Pública brasileira, além de vincular-se à 

lei, teria que respeitar os princípios e regras constitucionais e os tratados internacionais, 

de modo a garantir direitos básicos do ser humano. 

No Brasil, o direito administrativo manifesta-se como ramo autônomo com o 

advento do fim da monarquia absolutista e início do Brasil Império. Nesta época, a 

Administração submetia-se às normas de direito privado e havia quatro poderes: 

Legislativo, Judiciário, Executivo e Moderador, sendo estes dois últimos controlados 

pelo Imperador. No Império, havia ainda um Conselho de Estado, o qual era 

responsável pela jurisdição administrativa, assemelhando com o sistema administrativo 

francês. Salienta-se que o aparecimento da disciplina direito administrativo ocorreu no 

Império. Com o início do período Republicano, houve a extinção do Poder Moderador e 

do Conselho de Estado, adotando-se o sistema administrativo de Jurisdição Única, 

presente atualmente. Com a Constituição de 1934, o direito administrativo brasileiro 

sofreu severa evolução, uma vez que havia a previsão constitucional de que o Estado 

deveria intervir nas searas social e econômica. Com a redemocratização e a 

promulgação da Constituição de 1988, o direito administrativo passa a se preocupar 

com o Estado Democrático de Direito e com os direitos fundamentais, respeitando-os.  

Desse modo, surge para Administração Pública o chamado Princípio da 

Juridicidade como meio de regular a atividade do ente público, principalmente ao editar 

um Ato Administrativo, tema objeto deste trabalho. 

 

2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Intensificou-se, com a Constituição Federal de 1988, a constitucionalização do 

Direito como um todo. Por tal razão é comum vermos em livros, palestras, sala de aula, 

entre outros, expressões como “Direito Civil Constitucional” e “Direito Penal 

Constitucional”. Desse modo, o objetivo do presente capítulo é demonstrar como o 

Direito Administrativo passou por esse processo de constitucionalização. 

Ao tratar da constitucionalização do Direito Administrativo, estará se remetendo à 

inserção de valores e princípios fundamentais presentes na Constituição Federal e que 

dizem respeito a toda ordem jurídica no campo do Direito Administrativo. Então, o 

fenômeno da constitucionalização busca dar uma interpretação constitucional aos 

institutos administrativos, estes não devem ser analisados de forma isolada, há agora 

valores e princípios superiores que servem de parâmetro para todo o ordenamento 

jurídico.  

Essa nova visão do Direito Constitucional é denominado de 

Neoconstitucionalismo. Tal fenômeno, na visão de NUNES JÚNIOR (2019, p. 65): 

O neoconstitucionalismo é um movimento social, político e jurídico 
surgido após a Segunda Guerra Mundial, tendo origem nas constituições 
italiana (1947) e alemã (1949), fruto do pós-positivismo, tendo como 
marco teórico o princípio da “força normativa da Constituição” e como 
principal objetivo garantir a eficácia das normas constitucionais, 
principalmente dos direitos fundamentais. 

Desse modo, o neoconstitucionalismo representa a evolução do Direito 

Constitucional, marcando a concretização/efetividade dos direitos fundamentais, 

prevendo uma nova forma de operar todo o sistema jurídico. Para garantir tal eficácia, 

esse fenômeno atribui à Constituição força normativa (o que garante imperatividade e 

superioridade) e a coloca como centro do sistema, servindo de fundamento para todo 

ordenamento jurídico. 

Assim, o Direito Administrativo deixa de estar inteiramente focado numa questão 

de legalidade estrita, e passa a estar com uma visão para os valores constitucionais e 

para os princípios fundamentais, ampliando profundamente o seu conteúdo. Nesse 

sentido, há de se considerar que o processo de constitucionalização causou mudanças 

significativas na legalidade administrativa, na discricionariedade da Administração, 

entre outros importantes institutos históricos do Direito Administrativo. 
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Percebe-se, dessa forma, que o administrador, em sua atuação, deve analisar o 

bloco de legalidade (constituição, lei, princípios, etc.), o que foi denominado por MERKL 

(1932, p. 132), conforme citado por BINEBONJM (2014, p. 147), de “Princípio da 

Juridicidade Administrativa”, o qual possui íntima relação no Direito Administrativo 

brasileiro com o processo de constitucionalização ocorrido após 1988, uma vez que tal 

princípio se refere a valores constitucionais a que a Administração Pública deve se 

vincular. 

Segundo BRANCO (2017, p. 145), “essa característica da constitucionalização 

dos direitos fundamentais traz consequências de evidente relevo. As normas que os 

abrigam impõem-se a todos os poderes constituídos, até ao poder de reforma da 

Constituição.” 

Conjuntamente com o processo de constitucionalização, ocorrido essencialmente 

depois da Segunda Guerra Mundial, a lei formal passou e ainda passa por uma crise no 

ordenamento jurídico de vários países.  

No Brasil, há uma enorme quantidade de leis, sendo perceptível que tais normas 

não são suficientes para solucionar todos os problemas. A inflação legislativa, 

consistente na produção exagerada de leis, está presente em outros ramos do Direito, 

como o Direito Penal, em que pressionado pela população, o legislativo edita normas 

que visam solucionar o problema de maneira imediata, passando a “falsa” sensação de 

que está sendo feito algo, o que é chamado de Direito Penal de Emergência.   

Além disso, a população brasileira está desacreditada no Poder Legislativo, os 

brasileiros não se sentem representados pelos parlamentares. Diariamente, na mídia, 

veicula-se o jogo de interesses que ocorre dentro do parlamento e, na maioria das 

vezes, o interesse que prevalece não é o da população, o que é um problema para o 

regime democrático de governo. 

Desse modo, salienta-se a importância do processo de constitucionalização 

ocorrido no Brasil principalmente com o processo de redemocratização e a 

promulgação da CF/88, visto que ganha importância a Juridicidade Administrativa. O 

administrador, agora, deve observar todos os preceitos e valores constitucionais em sua 

atuação, uma vez que a legalidade formal não é capaz de direcionar sozinha a atuação 

da Administração.  
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2.2 LEGALIDADE x JURIDICIDADE 

 

Como já dito nos tópicos anteriores, a legalidade administrativa sempre fora tida 

como um importante princípio e, nos dias atuais, não é diferente, uma vez que a 

Administração Pública não pode ter uma atuação arbitrária. Aliás, a República 

Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito.  

O Princípio da Legalidade, expressamente previsto no artigo 37 da Constituição 

Federal, consiste em vincular o administrador público à lei, aquele somente pode agir 

se a lei permitir. Inclusive, a discricionariedade da Administração está pautada na lei, é 

esta que dá ao administrador margem para realizar o juízo de oportunidade e 

conveniência. Assim, a ação da Administração Pública deve estar prescrita em lei. Essa 

visão tradicional é bem relatada por DI PIETRO (2017, p. 75): “Segundo o princípio da 

legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das 

relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes 

permite fazer tudo o que a lei não proíbe”. 

Dessa forma, há de se considerar que o Princípio da Legalidade para a 

Administração Pública é diferente do Princípio da Legalidade para os particulares, o 

qual prever que os particulares podem fazer tudo, desde que a lei não o proíba. O que 

prepondera nas relações particulares é a liberdade e não uma atuação estritamente 

definida por lei, como ocorre para a Administração. 

Entretanto, com a dita crise da lei formal, com o surgimento do Princípio da 

Juridicidade, principalmente após a promulgação da CF/88, e com o processo de 

constitucionalização do Direito Administrativo, a atuação da administração pública 

brasileira sofreu mudanças significativas. Agora, deve se basear em regras, valores e 

princípio constitucionais, e não mais somente analisar a lei estritamente, ou seja, a 

Administração pode ligar-se diretamente a Constituição e ao Direito como um todo. 

Nesse sentido, BINEBOJM (2014, p.149): “A ideia de juridicidade administrativa traduz-

se, assim, na vinculação da Administração Pública ao ordenamento jurídico como um 

todo, a partir do sistema de princípios e regras delineado na Constituição”.  

Para MOREIRA NETO (2014, p. 84): 
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O princípio da juridicidade corresponde ao que se enunciava como um 
“princípio da legalidade”, se tomado em sentido amplo, ou seja, não se 
restringindo à mera submissão à lei, como produto das fontes 
legislativas, mas de reverência a toda ordem jurídica. 

O conceito do referido autor reforça a ideia de submissão da Administração a 

todo o ordenamento jurídico, ressaltando a relevância do Princípio da Juridicidade para 

validar a atuação do agente público. 

Colaciona-se, ainda, lição da Ministra do STF Carmen Lúcia, em julgamento 

recente:  

Sendo a juridicidade obrigatória para a Administração Pública, não se 
cogita que dela se subtraia o administrador público ou aquele que em 
nome ou por delegação administrativa atue, pelo que se supõe, 
primária e precariamente, que os atos da Administração sejam 
consoantes e compatíveis, em forma e substância, com o quanto 
disposto no Direito vigente. (DJe-214 DIVULG 01/10/2019 PUBLIC 
02/10/2019) 

Ressalta-se que um princípio não exclui o outro. Hoje, a administração pública 

ainda deve fazer o que a lei permite (garantia para os administrados de que a 

Democracia será respeitada). Porém, salienta-se que a legislação não é capaz de 

prever todas as situações de atuação da Administração e, quando o que estiver 

permitido por lei ofender regras/princípios/valores constitucionais, a administração 

pública deve-se abster de realizar tal ato, pois estaria violando a juridicidade 

administrativa e, consequentemente, fugindo do interesse maior da Administração, qual 

seja, garantir o bem comum de todos.  

Assim, pode considerar que o princípio da juridicidade surgiu para abarcar o 

princípio da legalidade, complementando-o. Ele representa o novo Direito 

Administrativo, em que a interpretação deve ser feita de forma sistêmica, não levando 

em consideração somente a visão formalista, fundada estritamente na literalidade da 

norma, afinal, como já dito, a norma não tem capacidade de trazer todas as situações, o 

que torna a visão formalista ultrapassada, uma vez que seguindo tal entendimento 

haveria muitas lacunas no Direito Administrativo e o administrador iria ficar sem campo 

de autuação. 
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3 ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Inicialmente, cabe destacar que nem toda conduta da Administração Pública é 

ato administrativo. Ademais, para que seja considerado um ato da administração 

(gênero do qual o ato administrativo é espécie), deve haver uma declaração de 

vontade. Assim, quando houver uma omissão do Estado, a denominação correta é dizer 

que houve “fato administrativo”, nunca será um ato da administração. 

Como dito acima, a denominação atos da administração é gênero, o qual 

subdivide-se, essencialmente, em quatros espécies: a) Atos políticos: trata-se de um 

ato governamental, regido pelo regime jurídico constitucional ; b)Atos privados/gestão: é 

quando a Administração Pública está em pé de igualdade com os administrados; c) 

Atos de execução/material: é o ato de executar uma obra, por exemplo; e d) Atos 

administrativos: é quando há na relação a supremacia do interesse público, não precisa 

o administrado compreender a declaração  de vontade da administração. 

Haverá, no presente capítulo, o estudo do ato administrativo, que destaca-se 

entre as espécies de atos da administração por ser dotado da supremacia do interesse 

público. 

Devido a essa característica marcante, o ato administrativo possui atributos que 

nenhum outro ato da administração tem, quais sejam (ROSSI, 2019): 

 

a) Presunção de legitimidade/veracidade: todos os atos administrativos 

possuem esse atributo. Salienta-se que tal presunção é relativa, logo pode 

recorrer do ato, mas não basta fazer a alegação, tem que provar. A 

legitimidade é uma consequência da legalidade, é a perfeita sintonia do 

ato com a lei. Já a veracidade é o conteúdo do ato e não precisa está 

prevista em lei (artigo 19, II, da constituição federal), pois é a chamada Fé 

Pública, a qual o particular não pode recusar; 

b) Imperatividade: a administração, ao editar um ato administrativo, não 

depende da concordância do particular, este tem que cumprir 

independentemente de sua vontade, em razão do interesse público; 



15 
 

c) Autoexecutoriedade: ao observar o descumprimento do ato administrativo 

por parte do administrado, a própria Administração pode executá-lo, uma 

vez que não depende de autorização prévia do Poder Judiciário; 

d) Tipicidade: todo ato administrativo tem seu nome definido em lei, o que 

impede a prática de atos inominados. 

 

Vistos os atributos, os quais marcam a principal característica do ato 

administrativo, é necessário analisar os elementos que o ato administrativo deve conter 

para ser considerado válido e consequentemente, cumprido. Os elementos do ato 

administrativo são divididos em cinco, são eles (ROSSI, 2019):  

 

a) Competência: é sempre um elemento vinculado e subdivide-se em 

exclusiva (não pode delegar) e privativa (pode delegar). Se houver vício 

no elemento competência, caberá convalidação, salvo se a competência 

do ato administrativo seja exclusiva; 

b) Finalidade: é sempre um elemento vinculado e será atender o interesse da 

coletividade. Não atendendo tal interesse, haverá desvio de finalidade. Se 

houver vício na Finalidade do ato administrativo, não pode convalidar; 

c) Forma: assim como os anteriores, é sempre um elemento vinculado. A 

Forma tem que estar prevista em lei (não é somente escrita). Se houver 

vício na forma pode convalidar, mas se a Forma for essencial, não cabe 

convalidação; 

d) Motivo: pode ser um elemento vinculado ou discricionário. É a situação de 

fato e de direito que determina ou autoriza a realização do ato 

administrativo. Se houver vício no motivo, não cabe convalidação; 

e) Objeto: pode ser um elemento vinculado ou discricionário. O objeto diz 

respeito ao conteúdo do ato. Se houver vício no objeto, não cabe 

convalidação. 

 

Assim, o que determinará se o ato administrativo será vinculado ou discricionário 

serão os elementos, mais especificamente o motivo e o objeto. Como visto no parágrafo 
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anterior, os elementos competência, finalidade e forma serão sempre vinculados. Já os 

elementos motivo e objeto poderão ser vinculados ou discricionários. Dessa forma, para 

que um ato administrativo seja considerado discricionário, os elementos motivo e objeto 

deverão estar discricionários (é o mérito administrativo – juízo de conveniência e 

oportunidade). 

Caso o ato administrativo seja vinculado, ele poderá ser anulado pelo Poder 

Judiciário e pela própria Administração. Entretanto, caso o ato administrativo seja 

discricionário, ele somente poderá revogado pela Administração. A Administração pode 

revogar o ato administrativo devido ao juízo de conveniência e oportunidade realizado 

pela mesma. 

Ressalta-se que a anulação e a revogação são formas de extinção do ato 

administrativo. Além delas, destacam-se a cassação, a caducidade e a contraposição. 

Como já visto acima, a anulação serve para anular ato administrativo vinculado, mas 

que seja ilegal. A revogação é para ato legal, mas que não é mais oportuno e 

conveniente mantê-lo. Quando houver uma norma vedando X e o administrado recebe 

autorização para explorar Y, mas acaba explorando X, a Administração vai realizar a 

cassação do ato administrativo de autorização da atividade Y, pois houve desvirtuação. 

Quando vier norma posterior que transforma a atividade que era regular em irregular, a 

Administração poderá extinguir o ato administrativo que autoriza a realização da 

atividade por meio da caducidade. (ROSSI, 2019) 

Eis uma breve análise do que é um ato administrativo para a doutrina majoritária 

no Brasil. Verifica-se, em suma, a intensa ligação com a lei em sentido estrito para 

considerá-lo válido, o que é um problema, visto que a edição do ato não considerou o 

ordenamento jurídico como um todo, podendo gerar uma insegurança jurídica, pois se o 

ato administrativo aplicado ao caso concreto não observar todos os aspectos jurídicos 

relevantes, haverá uma grande demanda ao Judiciário. 

 

3.1 ATOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE 

 

O presente subtópico terá a missão de demonstrar como o ato administrativo 

deve ser analisado a partir da premissa do Princípio da Juridicidade.  
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Por serem meio de atuação da Administração Pública, os atos administrativos 

atingem diretamente os administrados. Constantemente, tais atos não estão em acordo 

com o já citado bloco de legalidade, o qual engloba todo o ordenamento jurídico, 

inclusive os Tratados Internacionais de que o Brasil é signatário, isso porque, ao 

analisar o caso concreto, os agentes públicos observam apenas as normas que se 

amoldam ao caso, não levando em consideração a visão ampla de que trata a 

Juridicidade administrativa.  

Ressalta-se que quando houver norma específica para o caso, esta deverá ser 

utilizada em razão do princípio da especialidade, mas sempre analisando o caso 

concreto de forma ampla, para que a norma específica não viole o bloco de legalidade, 

isto é, quando houver norma específica, a norma geral não pode ser utilizada 

isoladamente, salvo se aquela ofenda a Juridicidade. 

Dessa forma, o principal desafio para os agentes públicos a partir dessa nova 

visão do Direito Administrativo é sair das amarras da legalidade estrita, uma vez que a 

edição de determinado ato administrativo sem levar em conta todos os aspectos 

jurídicos referentes ao caso, ensejará em sua anulação. Logo, a Administração Pública 

sempre precisará examinar o Princípio da Juridicidade em sua forma integral. 

Consoante BINEBOJM (2014, p. 142): 

Com efeito, a vinculação da atividade administrativa ao direito não 
obedece a um esquema único, nem se reduz a um tipo específico de 
norma jurídica – a lei formal. Essa vinculação, ao revés, dá-se em 
relação ao ordenamento jurídico como unidade (Constituição, leis, 
regulamentos gerais, regulamentos setoriais), expressando-se em 
diferentes graus e distintos tipos de normas, conforme a disciplina 
estabelecida na matriz constitucional.  

Ao analisar o Princípio da Juridicidade em sua integralidade, a Administração 

não deixará brecha para uma futura anulação do ato administrativo, o que leva a 

concluir a tamanha importância da inserção deste princípio na seara administrativa, pois 

o ato administrativo estará compatível com todos os aspectos jurídicos referentes ao 

caso concreto, o que certamente dará uma maior segurança jurídica, evitando que uma 

enorme quantidade de demandas sejam levadas ao já carregado judiciário.  
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Para o administrado, então, a efetivação do Princípio da Juridicidade será de 

grande valia, posto que o ato administrativo vai ter mais efetividade estando em 

consonância com o ordenamento jurídico. Assim, a Juridicidade Administrativa surge 

para trazer decisões mais aprimoradas da Administração. 

 

3.2 A INDICAÇÃO DE EDUARDO BOLSONARO À EMBAIXADA DOS ESTADOS 

UNIDOS E A OFENSA À JURIDICIDADE 

 

Em julho do corrente ano, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, tornou 

público a intenção de indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro, ao cargo de Chefe de 

Missão Diplomática Permanente, na embaixada dos Estados Unidos. 

A declaração, é óbvio, gerou bastante controvérsia. Juristas de todo o país 

passaram a discutir a legalidade do ato do Presidente, se este vier a se concretizar. 

A lei 11.440/06, disciplina em seu artigo 2º, que o Serviço Exterior Brasileiro é 

composto da Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de Chancelaria e da Carreira 

de Assistente de Chancelaria. Já o artigo 6º preceitua que a nomeação para cargo das 

Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, obedecida a ordem de 

classificação dos habilitados em concurso público de provas, ou de provas e títulos.  

Art. 2º. O Serviço Exterior Brasileiro é composto da Carreira de 
Diplomata, da Carreira de Oficial de Chancelaria e da Carreira de 
Assistente de Chancelaria. 
(...) 
Art. 6º. A nomeação para cargo das Carreiras do Serviço Exterior 
Brasileiro far-se-á em classe inicial, obedecida a ordem de classificação 
dos habilitados em concurso público de provas, ou de provas e títulos. 

Levando em consideração os artigos acima citados, o Deputado Federal Eduardo 

Bolsonaro não poderia tornar-se chefe de missão diplomática do Brasil nos EUA, uma 

vez que nunca fora aprovado em um concurso público para os cargos da carreira de 

diplomata, da carreira de oficial de chancelaria ou da carreira de assistente da 

chancelaria, o que tornaria o ato do Presidente, nulo. 

Ocorre que no artigo 41, parágrafo único, da Lei 11.440/06, há uma exceção. Diz 

o artigo 41, parágrafo único: 
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Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Permanente serão escolhidos 
dentre os Ministros de Primeira Classe ou, nos termos do art. 46 desta 
Lei, dentre os Ministros de Segunda Classe. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser designado para exercer 
a função de Chefe de Missão Diplomática Permanente brasileiro nato, 
não pertencente aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, 
maior de 35 (trinta e cinco) anos, de reconhecido mérito e com 
relevantes serviços prestados ao País. 

Ressalta-se que a carreira de diplomata é constituída pelas classes de Ministro 

de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Conselheiro, Primeiro-Secretário, 

Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário, em ordem hierárquica funcional decrescente. 

Assim, somente poderia ser designado para exercer a função de Chefe de Missão 

Diplomática Permanente os Ministros de Primeira ou Segunda classe. Todavia, de 

acordo com o parágrafo único do referido artigo 41, excepcionalmente poderá ser 

designado alguém que não pertença aos quadros do Ministério das Relações Exteriores 

para assumir a função de Chefe de Missão Diplomática Permanente, desde que seja 

maior de 35 anos e tenha reconhecido mérito e relevantes serviços prestados ao país. 

Percebe-se que a exceção na qual se amolda a provável indicação de Jair 

Bolsonaro é carregada de um alto grau de subjetivismo, aliás, o que é relevante serviço 

prestado ao país? Será que Eduardo Bolsonaro preenche tal requisito? Pois bem, 

supondo que Eduardo Bolsonaro tenha efetivamente prestado relevante serviço à 

República Federativa do Brasil e possua mais de 35 anos de idade, a indicação do 

Presidente encontra-se em perfeita sintonia com a Lei, restaria ao Senado Federal a 

aprovação ou não da indicação do Presidente. Além disso, vale salientar que o cargo 

de Embaixador não se enquadra nas hipóteses de nepotismo, em que a proibição ficou 

adstrita a cargos administrativos e consultoria. 

Nesse diapasão, faz-se necessário analisar a indicação do Presidente sob a 

ótica do Princípio da Juridicidade.  

Apesar do cargo de Embaixador está fora da linha do nepotismo (súmula 

vinculante nº 13), é um cargo da maior relevância, uma vez que o Embaixador vai fazer 

a mediação do Estado em que estiver atuando com a República Federativa do Brasil. A 

Constituição Federal, em seu artigo 4º, apresenta nove princípios que devem estar 
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presentes nas relações internacionais, dentre eles a independência nacional, 

prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo 

e ao racismo, o que exige um conhecimento técnico aprofundado do Embaixador. 

Súmula vinculante nº 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal. 

Percebe-se que o deputado federal Eduardo Bolsonaro é avesso a vários 

princípios listados na Constituição que regem as relações internacionais. Em uma 

recente postagem na sua rede social instagram, ele diz na legenda que o conceito de 

LGBT foi atualizado, Eduardo Bolsonaro aparece vestido com uma blusa que contem a 

sigla LGBT, sendo que o L se refere a liberdade, o G a gun (arma de fogo em inglês), o 

B ao Presidente do Brasil (Bolsonaro) e o T ao Presidente dos EUA (Trump).  

Pelos motivos acima delineados, Eduardo Bolsonaro não pode ser nomeado 

Chefe de Missão Diplomática Permanente na embaixada dos EUA. Como em suas 

condutas mostra-se ser preconceituoso e contra os direitos humanos (tem vários 

discursos no plenário da Câmara dos Deputados comprovando), há uma ofensa à 

Constituição (art. 4º) e, consequentemente, à Juridicidade. A Carta Magna suplica que o 

embaixador seja um humanista e que possua uma qualificação técnica, política, 

intelectual e cívica para ocupar um cargo que é de uma nobre importância. Portanto, o 

ato de indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada é um exemplo claro de afronta à 

Juridicidade, devendo ser considerado nulo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A elaboração deste trabalho permitiu uma análise de como o Direito 

Administrativo deve ser estudado a partir da concepção do Princípio da Juridicidade, 

principalmente quando a Administração Pública edita determinado ato administrativo. 
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De um modo geral, verifica-se que a Administração Pública sempre esteve ligada 

à legalidade em seu sentido estrito. No entanto, com a acepção do Princípio da 

Juridicidade, a Administração, agora, deve vincular-se ao denominado bloco de 

legalidade, observando, é claro, cada caso concreto. 

Percebe-se que o processo de constitucionalização ocorrido no Brasil propiciou 

ao Direito Administrativo a inserção de valores e princípios constitucionais e, 

consequentemente, do Princípio da Juridicidade. Antes do referido processo, a 

Administração atuava somente sob os ditames da Lei em seu sentido formal, o que 

pode gerar lacunas, pois como dito, a lei não é capaz de apresentar todas as 

possibilidades de atuação do administrador. Com a Juridicidade Administrativa, o 

administrador pode vincular sua atuação diretamente na Constituição, por exemplo, 

independentemente de ter lei autorizando ou não, o que garante maior eficácia à 

atividade da Administração e ao administrado de que terá seu pleito atendido. Ademais, 

a Administração estará concretizando a efetivação dos direitos fundamentais, ideia 

central do neoconstitucionalismo, já que o Princípio da Juridicidade coloca a 

Constituição e os direitos ditos fundamentais no centro do sistema jurídico. 

Ao examinar a intenção do presidente de indicar o Deputado Federal Eduardo 

Bolsonaro à Embaixada brasileira nos EUA, restou demonstrado que se formalizá-la, o 

ato se amoldará à Lei formal (parágrafo único do artigo 41 da lei 11.440/06), mas vai de 

encontro aos preceitos constitucionais previstos no art. 4º da Constituição Federal de 

1988, numa clara manifestação do Princípio da Juridicidade, uma vez que a lei fora 

analisada isoladamente, negando o mandamento constitucional e, por conseguinte, 

será julgado nulo. 

Desse modo, conclui-se que a inserção do Princípio da Juridicidade nas decisões 

administrativas é de grande valia. Ao editar um ato administrativo, os agentes públicos 

vão analisar cada caso concreto contemplando todas as normas atinentes para o 

mesmo e não somente uma lei em específico, dando mais segurança jurídica às 

decisões administrativas, pois elas vão estar em conformidade não somente com a lei 

formal, mas com os princípios e valores constitucionais, evitando, dessa maneira, que 

demandas cheguem ao Judiciário com base na ofensa à Juridicidade. Ademais, quando 

não houver uma lei específica, o administrador poderá basear-se no ordenamento 
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jurídico como todo, o que vai fazer com que a Administração sempre atue em prol do 

interesse coletivo e em respeito aos direitos fundamentais. 

Logo, por todo o exposto, há de considerar o Princípio da Juridicidade como 

preceito de validade do ato administrativo, garantindo aos administrados uma conduta 

ética da Administração, baseada nos mandamentos constitucionais. 
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