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1. ESTADO DE DIREITO E CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. O Estado de Direito representa a consagra
ção de um projeto político de contenção do poder.1
De um poder incontrastável e manietado
ao talante de um soberano, a cuja vontade se
vergavam os súditos, trasladou-se, por meio, fundamentalmente, da conjugação de duas geniais
ideias – a separação das funções estatais e a
soberania popular –, à lógica da função, ou seja,
de poderes meramente instrumentais à satisfação de uns tantos deveres perante os cidadãos,
a cuja vontade, traduzida na lei, o Estado passa
a dever estrita obediência.2
Neste contexto, a função legislativa e a função administrativa irmanam-se na consecução
de finalidades públicas, cabendo àquela a produção de programas de ação e a esta executá-los
fielmente.3 No dizer do preclaro prof. Ruy Cirne
Lima, a atividade administrativa converte-se na
“atividade do que não é senhor absoluto” e que se
“estrutura ao influxo de uma finalidade cogente”.
2. É justamente para garantir o império da
legalidade e, por conseguinte, a um só tempo,
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assegurar a vontade soberana e os direitos dos
cidadãos que no seio do Estado de Direito são
engendrados múltiplos mecanismos de controle
da Administração Pública, por meio dos quais se
fiscaliza o exercício das competências administrativas e se reprimem eventuais descompassos
com a ordem jurídica.
Deveras, seria absolutamente inócua a pro
clamação do princípio da legalidade se inexis
tissem meios para impor a submissão da Admi
nistração à ordem jurídica,4 donde dimana a im
portância transcendente dos sistemas de controle
das funções públicas.
Seja por meio de órgãos da intimidade da
Administração Pública, seja por meio de órgãos
a ela alheios, o controle concorre para o confinamento dos Poderes Públicos aos parâmetros
estabelecidos nas leis e na Constituição Federal.
3. Ao aludirmos a “parâmetros”, uma consideração de imediato nos acode ao espírito. O
controle da Administração Pública pressupõe a
atribuição de competências públicas com suficiente grau de densidade, ou seja, impõe-se
que o legislador outorgue poderes concretos e
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específicos para o cumprimento de fins concretos
e específicos, sob pena de subversão de todos os
princípios que conformam o Estado de Direito.5
Como ensina Mariano Bacigalupo, uma norma
de conduta dirigida à Administração representa
uma norma de controle para o Judiciário.6 Em outras palavras, a densidade normativa guarda direta
relação com a intensidade do controle: quanto mais
densa a competência pública, mais parâmetros
estarão à disposição dos órgãos controladores.
4. Além disso, nunca é demais salientar que,
em países de tradição autoritária como o Brasil,
toda e qualquer construção teórica no âmbito do
Direito Público tem de, inelutavelmente, visar ao
aprimoramento dos meios de proteção da liberdade e da dignidade do indivíduo em detrimento de
concepções obsequiosas com o poder, as quais
acabam por resultar, na luminosa expressão do
em. prof. Eduardo García de Enterría, em “imunidades do Poder”.7 Ao se pretender fazer um
Direito da Administração, renuncia-se a fazer
Direito Administrativo.8 No dizer de Agustín Gordillo, “é ser o conselheiro e assessor do soberano:
o mau conselheiro que lhe dirá que é Direito tudo
aquilo que lhe agrada”.9
2. PANORAMA DO CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
5. Em vista da amplitude do tema de que
nos ocupamos e do propósito de oferecer uma
visão panorâmica dos controles incidentes sobre
a Administração Pública, cifraremos nossa abordagem às competências controladoras previstas
na Constituição Federal.
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6. É de recordar-se desde logo que a função
administrativa, embora precipuamente desempenhada pelo Poder Executivo, espraia-se pelos
três Poderes da República. Assim, o “controle da
Administração Pública” alcançará, de modo geral,
o exercício da função administrativa em todas as
esferas de Poder.10
Aliás, o controle do Poder Judiciário foi recentemente fortalecido com a criação, por meio da
EC nº 45/2004, do Conselho Nacional de Justiça
(art. 103-B),11 ao qual se confiou o controle da
atuação administrativa e financeira do Judi
ciário, de modo a assegurar a observância dos
princípios insculpidos no art. 37 da Constituição
Federal.12
7. A doutrina costuma classificar segundo
vários critérios o controle da Administração Pública.13 Para os nossos fins, interessarão apenas
duas classificações, a começar pela que leva em
consideração o objeto do controle, distinguindo o
controle de legalidade do controle de mérito.
8. Em termos aproximativos, o controle de
legalidade consistiria na apuração da compatibilidade do ato administrativo, em termos
materiais e formais, com a ordem jurídica
vigente à época de seu nascimento, de que
resulta a manutenção ou desfazimento do ato.
Ressalte-se que o princípio da legalidade
consiste na conformidade à lei e ao Direito,
na eloquente expressão da Lei Fundamental
alemã,14 ora introduzida em nossa ordem jurídica
pelo art. 2º, parágrafo único, inc. I, da já mencio-
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