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APRESENTAÇÃO

Com grande orgulho, apresentamos à comunidade jurídica nos-
so Manual de Direito Administrativo, escrito com o objetivo de 
permitir o acesso da ciência administrativa a todo tipo de operador de 
Direito. Cremos que o Direito Administrativo não pode ser compreen-
dido como um “desconhecido” para boa parte de juristas, notadamente 
quando as relações publicistas passam a permear cada vez mais a vida 
das pessoas. Muitas vezes, uma boa percepção acadêmica da Admi-
nistração Pública (ou da administração pública, para quem entende 
haver diferenciações entre maiúsculas e minúsculas) é o que separa o 
indivíduo de direitos e deveres para com ela: a necessidade de evitar 
temerárias misturas entre o patrimônio público e o patrimônio priva-
do de gestores; a possibilidade de responsabilizar o Estado civilmente 
por ilícitos; a noção de vinculação e discricionariedade; a ampliação 
do conceito de probidade administrativa; bem como os dogmas da 
indisponibilidade e da supremacia do interesse público.

O livro que segue preza pela praticidade. Manifesta-se extremo 
respeito aos grandes clássicos que ajudaram a moldar as bases da ciência 
administrativa, muito embora se prefira, aqui, “ir direto ao ponto” em 
alguns assuntos. Que não se confunda praticidade com super-
ficialidade, contudo: a presente obra é prática, mas, modestamente, 
está longe de ser superficial (superficialidade, aliás, nada tem a ver 
com tamanho). O que se quer é permitir ao jurista um livro de fácil 
acesso, entendimento e manuseio, com linguagem direta, para 
atendê-lo nos momentos de dúvidas e incertezas. Recomenda-se sua 
leitura, ainda, por aqueles que estudam para concursos públicos, pois 
seu sumário foi elaborado de acordo com os principais editais de Di-
reito Administrativo das provas Brasil afora (Procuradorias, Ministério 
Público, Magistratura, Polícias, e Defensoria Pública).

No mais, metodologicamente, optou-se por dividi-lo em quatorze 
capítulos: Regime jurídico administrativo (capítulo 1); Poderes-deveres da 
Administração Pública (capítulo 2); Organização da Administração Pública 
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(capítulo 3); Atos administrativos (capítulo 4); Serviços públicos (capítulo 5); 
Bens públicos (capítulo 6); Agentes públicos (capítulo 7); Responsabilidade 
civil do Estado (capítulo 8); Controle da Administração Pública (capítulo 9); 
Licitações (capítulo 10); Contratos administrativos (capítulo 11); Entidades 
do Terceiro Setor (capítulo 12); Intervenção do Estado na propriedade (capí-
tulo 13); e Processo administrativo (capítulo 14). Ante a ausência de uma 
codificação única da ciência administrativa, entende-se que tal estrutura 
capitular é a que melhor “conta a história” de uma disciplina que tanto 
tem aspectos materiais como procedimentais.

O desejo de uma boa leitura a todos é sincero! Contamos com as 
críticas, elogios, e sugestões de vocês, leitores, para que sigamos aperfei-
çoando o livro edição após edição! Obrigado, sempre, pelo carinho! A 
história deste Manual de Direito Administrativo começa a ser contada 
a partir de agora!

Esta primeira edição é dedicada ao Dr. Márcio Mesquita Serva, mag-
nífico Reitor da Universidade de Marília (UNIMAR), em homenagem 
por sua dedicação e luta incessante em defesa da educação superior de 
qualidade, em prol do desenvolvimento do país.

Marília/SP, 1º de julho de 2020.

Rafael de Lazari 
Jefferson Aparecido Dias
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1
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Estudar a Administração Pública implica compreender de que 
modo todo o aparato estatal é gerido, por suas instituições e fun-
cionários. O Direito Administrativo refere-se aos estudos do “modus 
operandi” desenvolvido pelos agentes públicos, nos Poderes e instituições 
republicanas, e nas instituições federativas. Conforme a lição de Hely 
Lopes Meirelles: “Em sentido lato, administrar é gerir interesses, segundo a 
lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e conservação alheias. Se 
os bens e interesses geridos são individuais, realiza-se administração particular; 
se são da coletividade, realiza-se administração pública. Administração pública, 
portanto, é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito 
federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, 
visando ao bem comum”1.

Nos tópicos que seguem, a condição existencial do Direito Adminis-
trativo será estudada, por meio do seu sistema constitucional, princípios, 
bases e sistemas de controle.

1.  S is tema const i tuc ional  adminis t rat ivo
A Constituição Federal traz, entre os arts. 37 e 43, aquilo que se 

pode denominar sistema constitucional administrativo (tal como 
o faz quando traz o sistema constitucional tributário entre os arts. 145 
e 162 e o sistema constitucional financeiro entre os arts. 163 e 169), ao 
disciplinar as premissas básicas norteadoras das operacionalidades em 
torno da coisa pública. Todo o estudo do direito administrativo, 
portanto, parte da compreensão do texto constitucional2.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 88.

2 Algumas noções sobre o sistema constitucional administrativo também podem ser encon-
tradas em: LAZARI, Rafael de. Manual de direito constitucional. 4. ed. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2020.
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Ademais, nos termos do at. 2º, da Constituição Federal, “são Poderes 
da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”. Este dispositivo se insere logo no Título I da Constituição, que 
trata dos princípios fundamentais que regem a República Federativa 
do Brasil. A disposição topológica do art. 2º permite concluir que a noção 
organizacional da diluição de Poder representa embasamento mínimo 
para que toda uma estrutura constitucional seja edificada.

O grande objetivo desta estrutura, insiste-se, é a diluição do 
Poder. Se concentrado nas mãos de um ou poucos, o Poder se trans-
forma em um instrumento de supressão de garantias; se concentrado 
apenas nas mãos do povo, o Poder se transforma em fonte difusa e não 
direcionada/organizada. A ideia é que exista uma relação de comple-
mentaridade na maneira como o Poder é exercido, a fim de, ao mesmo 
tempo, estimulá-lo e limitá-lo: o Poder emana do povo (eis, inclusive, a 
noção inerente à doutrina do poder constituinte), e é exercido pelo 
povo, órgãos e agentes estatais em parcelas dosadas de forma a impedir 
um sobrepujamento de interesses.

Qual o modelo de separação de Poderes adotado no Brasil? 
Existem outros modelos possíveis? Trabalhando o Poder no âmbi-
to do Estado, o Brasil adota uma estrutura tripartite, formada pelo 
Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo (cada 
Poder tem suas funções típicas; cada Poder tem suas funções atípicas; 
cada Poder age com fiscalização interna e com fiscalização dos demais 
Poderes - ideia de “freios e contrapesos”). Esta estrutura costuma variar nos 
ordenamentos jurídicos e ao longo dos tempos, contudo.

Em interessante estudo sobre o tema, Cezar Saldanha Souza Júnior 
trabalha com um cenário de concentração de Poder (unificação); com um 
de bipartição de Poderes; com um de tripartição; com um de tetrapartição; 
com um de pentapartição; e finaliza com um de hexapartição. No primeiro 
(concentração), aborda o Poder do rei nacional moderno (Poder 
da Coroa) e suas funções (função de autoridade de última instância, 
função administrativa, função de direção governamental, junção judi-
ciária e função deliberativa)3; no segundo (bipartição) aborda a relação 
entre o Rei e o Parlamento (influência notadamente dada pelo 
sistema britânico)4; no terceiro (tripartição), trata do modelo adotado no 

3 “A organização da soberania pela qual a totalidade das funções políticas está concentrada em um só 
órgão - o Poder da Coroa - caracteriza o primeiro sistema de governo de nossa história: o sistema ab-
solutista ou o sistema de cumulação máxima” (SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal 
constitucional como poder: uma nova teoria da divisão dos poderes. São Paulo: 
Memória Jurídica Editora, 2002, p. 39 e 40).

4 Sobre o Poder Judiciário neste modelo: “Em princípio, esta segunda fase da divisão dos poderes 
não é compatível com a garantia da Supremacia do Direito. É que na bipartição dos poderes o poder 
judiciário ainda está institucionalmente muito dependente do Poder do Rei para permiti-la” (SOUZA 
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Brasil e sua gênese (erige-se o Judiciário a Poder autônomo)5; no 
quarto (tetrapartição), a função de governo é retirada do rei, que fica 
apenas com a administração pública, sendo essencialmente a base do 
modelo parlamentarista (com destaque para o Gabinete britânico, 
como exemplo de caso)6; no quinto (pentapartição), o Poder se divide 
entre Poder de Autoridade (chefia de Estado, desempenhada por um 
Presidente ou Rei), Poder de Direção (o Governo em si), Poder De-
liberante (Parlamento), Poder Judicial (conjunto de Tribunais e Juízes) 
e Poder de Execução (conjunto de órgãos civis e militares da 
Administração)7; no sexto (hexapartição), se acresce ao viés pentapartite 
a figura do Tribunal Constitucional8.

Modelos de separação de Poderes

Unificação do Poder
• Poder da Coroa (todas as funções aglutinadas 

em uma só pessoa)

Bipartição do Poder
• Rei

• Parlamento

Tripartição do Poder

• Executivo

• Legislativo

• Judiciário

Tetrapartição do  
Poder

• Base do modelo parlamentarista (figura do Ga-
binete e do Primeiro Ministro)

Pentapartição do Poder

• Poder de Autoridade (Presidente ou Rei)

• Poder de Direção (Governo)

• Poder Deliberante (Parlamento)

JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder: uma nova teoria 
da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2002, p. 52).

5 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder: uma nova 
teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2002, p. 53-67.

6 “A tetrapartição abriu espaços institucionais novos para outras garantias à supremacia do direito. A 
ideia chave era acrescentar, às funções de chefe de Estado, uma atribuição expressa de defender a própria 
ordem constitucional ou - como constava do Texto - ‘...para velar sobre a manutenção da independên-
cia, equilíbrio e harmonia dos mais poderes” (SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal 
constitucional como poder: uma nova teoria da divisão dos poderes. São Paulo: 
Memória Jurídica Editora, 2002, p. 83).

7 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder: uma nova 
teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2002, p. 85-102.

8 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder: uma nova 
teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2002, p. 103-128.
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• Poder Judicial

• Poder de Execução (conjunto de órgãos civis e 
militares da Administração)

Hexapartição do Poder
• Se acresce à visão pentapartite a figura do Tri-

bunal Constitucional

Sem prejuízo de importantes digressões que possam ser feitas a cada 
um destes modelos (ou mesmo a modelos alternativos, que pensam o Mi-
nistério Público como Poder autônomo, por exemplo), se vai, nesta obra, 
analisar a estrutura administrativa dentro do modelo tripartido brasileiro.

1 . 1 .  P o d e r e s  d a  R e p ú b l i c a / F u n ç õ e s  
d a  R e p ú b l i c a

Num primeiro aspecto, insta observar que o art. 2º, CF utiliza o 
termo “Poderes da União”. Em análise introdutória, não denota a expressão 
uma característica federativa centrípeta - por usar o termo “União” -, 
como eventualmente se possa pensar. A possibilidade de que as mani-
festações destes Poderes ocorram, via de regra (ressalva-se a condição 
judiciária, que não se dá nos Municípios, isto é, não existe um “Poder 
Judiciário municipal”, muito embora exista um “Poder Executivo mu-
nicipal” e um “Poder Legislativo municipal”), no âmbito dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios é cristalina o suficiente para saber que a 
terminologia foi um tanto incompleta.

No mais, são três os Poderes da República, a saber, o Poder Execu-
tivo (ou Administrativo), o Poder Legislativo, e o Poder Judiciário.

Há se lembrar, contudo, que Montesquieu, em sua obra intitulada 
“O Espírito das Leis”, defendia que o Juiz seria meramente “a boca da lei”, 
isto é, a voz que apenas falaria, sem quaisquer questionamentos, o que 
está escrito na lei. Essa ausência de autonomia ao Judiciário se devia ao 
fato de, na época de sua obra (1748), ser o Juiz um elemento pertencente 
ao chamado “Segundo Estado” (no “Primeiro Estado” estava o clero, 
no “Segundo” os nobres e juízes, e no “Terceiro Estado” o povo). Não 
há dúvida, veja-se, de quão numeroso era o contingente de abrigados 
pelo “Terceiro Estado”, em detrimento de uma elite aristocrática que 
compunha o “Primeiro” e “Segundo” Estados. Não há dúvida, também, 
que o “Primeiro” e o “Segundo” Estados usufruíam de regalias inúmeras, 
enquanto o povo ficava renegado à marginalização.

É óbvio que o posicionamento de Montesquieu não prevaleceu. 
Talvez, seu maior êxito foi ter tornado o Juiz imparcial. O magistrado 
precisa da imparcialidade para poder julgar. Se ele tiver interesse em 



31

qualquer dos lados da causa, é ululante a invalidade desta pessoa como 
agente julgador. Por outro lado, o equívoco de Monstesquieu foi defender 
que o Juiz deveria ser neutro. O magistrado não pode ser considerado 
neutro, isto é, um sujeito inerte e desprovido de sensibilidade. Imparcia-
lidade e neutralidade, portanto, são conceitos absolutamente distintos, e 
há se reservar especial atenção (e reflexão) a isso.

Ademais, não se pode esquecer o posicionamento que rechaça o 
termo “Poderes da República”, alegando que, em verdade, a expressão 
correta seria “funções da República”. Quem assim pensa, defende que 
o Poder é uno, representado pelo maciço estatal que norteia a vida 
em sociedade. Não se poderia, pois, falar em “tripartição de Poderes”, 
mas tão somente em “tripartição de funções”, de modo que as funções 
executiva (administrativa), legislativa e judiciária apenas comporiam 
este “Poder” uno9.

1 . 1 . 1 .  I n d e p e n d ê n c i a  e  h a r m o n i a

O art. 2º, da Lei Fundamental, utiliza as expressões independência e 
harmonia ao adjetivar os Poderes da República.

Por independência, cada Poder pode realizar seus próprios con-
cursos, pode destinar o orçamento da maneira que lhe convier, pode 
estruturar seu quadro de cargos e funcionários livremente, pode criar 
ou suprimir funções, pode gastar ou suprimir despesas de acordo com 
suas necessidades, dentre inúmeras outras atribuições.

Como lembra José Afonso Silva, a independência dos Poderes sig-
nifica que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do 
governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; que, 
no exercício das atribuições que lhes sejam próprias não precisam os 
titulares consultar os outros (nem necessitam de sua autorização); bem 
que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre (observadas 
as disposições constitucionais e legais)10.

Jamais se pode pensar, contudo, em condutas institucionais despro-
vidas de conexão com outros organismos e agentes. A possibilidade de 
independência meramente reflete um estado de gestão orçamentária, 
financeira e pessoal atribuída a cada Poder da República, sem desvenci-
lhá-los uns dos outros. Essa impossibilidade de cisão se dá tanto em razão 
da ideia de “checks and balances” - concepção tradicional de controle - 

9 JUNQUEIRA, Aristides. As relações entre Legislativo, Executivo e Judiciário. In: A Cons-
tituição democrática brasileira e o Poder Judiciário. São Paulo: Fundação Konrad-
-Adenauer-Stiftung, 1999, p. 71.

10 SILVA, José Afonso da. Harmonia entre os poderes e governabilidade. In: Revista de Direito 
do Estado, nº 1. Rio de Janeiro: Renovar, jan-mar/2006, p. 28.
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como, principalmente, da cooperação interinstitucional quando assim se 
fizer necessário - concepção também pensada, mas um tanto esquecida 
ao longo dos tempos.

Esta questão já foi observada por James Madison quando de seus 
estudos sobre a consolidação do republicanismo/federalismo nor-
te-americano. Após observar vários casos - dentre eles New Jersey, 
Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, 
Geórgia, dentre outros -, concluiu que o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário não são mantidos totalmente separados e distintos, de modo 
que a Constituição dos EUA (vigente até os dias atuais) não violaria 
a máxima do governo livre11.

Por harmonia, cada Poder deve respeitar a esfera de atribuição dos 
outros Poderes. Assim, dentro de suas atribuições típicas, ao Judiciário não 
compete legislar (caso em que estaria invadindo a esfera de atuação típica 
do Poder Legislativo), ao Executivo não compete julgar, e ao Executivo não 
compete editar leis (repete-se: em sua esfera de atribuições típica).

Para José Afonso da Silva, antes mesmo da análise das funções “tí-
picas” e “atípicas” de cada representante da tripartição republicana, tal 
preceito verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco 
e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito12. 
Como se não bastasse, tal preceito basilar não deve ser visto apenas como 
a obrigação moral de que as funções republicanas ajam com respeito 
mútuo, mas, sobretudo, no sentido de que haja o auxílio interinstitucional 
quando for o caso. Como exemplos se pode mencionar o advento de um 
novo Código de Processo Civil em 2015 (conduta legislativa) frente às 
necessidades do Poder Judiciário assoberbado de serviços, ou o aumento 
das dotações orçamentárias efetuadas pelo Poder Executivo, ou mesmo 
o “ativismo judicial” frente à impossibilidade dos Poderes Legislativo e 
Executivo com a implementação de políticas públicas.

1 . 1 . 2 .  F u n ç õ e s  t í p i c a s  e  a t í p i c a s  d o  
P o d e r  E x e c u t i v o

As funções primordiais (típicas) do Poder Executivo são duas: a 
gestão da máquina pública enquanto ente administrativo, e a 
aplicação da lei ao caso concreto enquanto ente executivo pro-
priamente dito. Por isso se trata com sinonímia as expressões “Poder 
Executivo” e “Poder Administrativo”.

11 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1984, p. 393-399.

12 SILVA, José Afonso da. Harmonia entre os poderes e governabilidade. In: Revista de Direito 
do Estado, nº 1. Rio de Janeiro: Renovar, jan-mar/2006, p. 28.
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Mas, ao lado dessas funções típicas, desempenha outras duas fun-
ções de forma atípica: o Executivo inova a ordem jurídica via 
medida provisória - uma das espécies normativas previstas no art. 59, da 
Constituição Federal, em caso de relevância e urgência - (também se 
pode mencionar o instituto da lei delegada, atualmente em desuso), e 
também julga (através dos procedimentos administrativos internos como 
o disciplinar, por exemplo, ou mesmo quando se escolhe uma empresa/
pessoa vencedora de um certamente licitatório, noutra ilustração).

Funções típicas do Poder 
Executivo

Funções atípicas do Poder 
Executivo

• Gestão da máquina administrativa

• Aplicação da lei ao caso concreto

• Atividade legislativa (medida provi-
sória e lei delegada)

• Atividade julgadora (em um pro-
cedimento administrativo, por 
exemplo)

1 . 1 . 3 .  F u n ç õ e s  t í p i c a s  e  a t í p i c a s  d o  P o d e r 
L e g i s l a t i v o

As funções típicas do Poder Legislativo também são duas, a saber, 
a inovação da ordem jurídica, criando aquilo que genericamente se 
conhece como “lei”, e a fiscalização que faz por meio dos Tribunais 
de Contas (que são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, conforme 
posicionamento tradicional) e de suas Comissões (como as Comissões 
Parlamentares de Inquérito, por exemplo).

Atipicamente, neste diapasão, o Poder Legislativo desempenha 
duas funções: realizar a administração de seus assuntos internos, 
dispondo de sua organização (uma função que, tipicamente, compete 
ao Executivo), bem como atividades de julgamento (cabe ao Senado 
julgar, por exemplo, nos moldes do art. 52, I, da Constituição Federal, 
o Presidente da República pela prática de crime de responsabilidade).

Funções típicas do Poder 
Legislativo

Funções atípicas do Poder 
Legislativo

• Inovação da ordem jurídica (leis, 
emendas constitucionais)

• Atividades de fiscalização (por suas 
Comissões ou com auxílio dos Tri-
bunais de Contas)

• Realizar a administração de seus as-
suntos internos

• Atividades de julgamento
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1 . 1 . 4 .  F u n ç õ e s  t í p i c a s  e  a t í p i c a s  
d o  P o d e r  J u d i c i á r i o

O Poder Judiciário, por fim, tem como funções típicas a resolução 
de conflitos entre os demais Poderes, a aplicação da lei às de-
mandas judiciais as quais tutela, a defesa da força normativa da 
Constituição (através do controle de constitucionalidade), bem como 
a garantia dos direitos fundamentais.

Atipicamente, contudo, o Judiciário tem duas atribuições: ad-
ministrar seus assuntos internos - o chamado “autogoverno dos 
tribunais” - (função esta que tipicamente caberia ao Executivo), bem 
como inovar a ordem jurídica, através da edição pelos tribunais de 
seus regimentos internos, por exemplo.

Funções típicas do Poder 
Judiciário

Funções atípicas do Poder 
Judiciário

• Resolução de conflitos entre os de-
mais Poderes

• Solução de lides

• Realizar a administração de seus 
assuntos internos

• Atividade legislativa (como regi-
mentos internos, por exemplo)

1 . 1 . 5 .  Te o r i a  d o s  f r e i o s  e  c o n t r a p e s o s

Quando se fala em “independência entre os Poderes”, deve-se ler, 
em verdade, “interdependência entre os Poderes”, pois se é fato que um 
não pode intervir na esfera de atribuições do outro, constitucionalmente 
se asseguram instrumentos e mecanismos permissivos de que um de-
sempenhe e controle as funções dos outros. Isto nada mais é que a 
consagração da “teoria dos freios e contrapesos” (“checks and balances”).

A essência do controle desempenhado pela Constituição Federal é 
impedir que as funções por ela pensadas atuem quebrando uma ordem 
de harmonia: ao Legislativo compete a edição de leis e atos normati-
vos de caráter abstrato, ao Executivo compete dar fiel cumprimento e 
execução a estas leis, ao Poder Judiciário compete restaurar a ordem 
quando violada amparando-se nestas leis (funções típicas). Qualquer atu-
ação que fuja a este esquema básico deve também ser consagrada 
constitucionalmente (funções atípicas). Por fim, qualquer contexto que 
suplante estes dois anteriores estará sujeito a um controle recíproco 
(freios e contrapesos). É esta a estrutura que mantém o equilíbrio do sistema 
enquanto analisado de modo interinstitucional.

Como paradigmático exemplo se pode mencionar o processo de 
julgamento por crime de responsabilidade praticado pelo Presidente 
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da República: nada obstante a legislação infraconstitucional (Lei nº 
1.079/1950), os crimes encontram assento constitucional (art. 85, CF), 
de modo que um primeiro controle já se opera, a saber, a segurança 
jurídica de uma previsão constitucional; a Câmara dos Deputados 
autoriza por dois terços dos seus membros a instauração do proces-
so (art. 51, I, CF), de modo que um segundo controle já se opera, 
a saber, a participação de uma Casa Legislativa federal na questão 
autorizando o curso do procedimento; o Senado decide se opta por 
processar e julgar, e se assim optar deve fazê-lo por dois terços dos 
seus membros (art. 52, I e parágrafo único, CF), de modo que um 
terceiro controle já se opera, a saber, a participação da outra Casa 
Legislativa federal na questão dando um resultado prático à demanda); 
o Senado será presidido pelo Ministro Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, sem prejuízo da judicialização de questões que possam 
violar o procedimento e as garantias do Presidente da República em 
todo o processo, perfilhando, pois, um quarto controle. Como se não 
bastasse, além dos controles que se acabou de mencionar, o Poder 
Legislativo desempenhará função julgadora (isto não lhe é típico), e 
o Ministro Presidente do STF ocupará a Presidência do julgamento 
no Senado (isto não lhe é típico). Em todas as etapas que se acabou 
de mencionar, um ponto em comum: nada é feito ao arrepio da 
Constituição Federal, de modo que os freios e contrapesos repre-
sentam, pois, a essência da organização dos Poderes.

1 . 2 .  C o n c e i t o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a

São dois os sentidos que podem ser atribuídos ao conceito de Ad-
ministração Pública:

a) Sentido orgânico (ou formal): A Administração Pública é o 
conjunto de agentes e órgãos públicos envolvidos na realização dos atos admi-
nistrativos. Em termos conceituais, se diz que, neste caso, a expressão 
“Administração Pública” deve ser compreendida com suas iniciais 
maiúsculas, por implicar a compreensão das pessoas e instituições 
que exercem parcela dos poderes e funcionalidades estatais. Aqui, a 
estrutura administrativa é compreendida subjetivamente13;

13 Em sentido complementar: “A Administração Pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser confun-
dida com qualquer dos Poderes estruturais do Estado, sobretudo o Poder Executivo, ao qual se atribui 
usualmente a função administrativa. Para a perfeita noção de sua extensão é necessário pôr em relevo 
a função administrativa em si, e não o Poder em que é ela exercida. Embora seja o Poder Executivo o 
administrador por excelência, nos Poderes Legislativo e Judiciário há numerosas tarefas que constituem 
atividade administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos seus 
serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e agentes que, em qualquer desses Poderes, 
estejam exercendo função administrativa, serão integrantes da Administração Pública” (CARVALHO 
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