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PARTE I 
DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

À SANÇÃO 

1 

DO ÂMBITO DE  

APLICAÇÃO FORMAL E MATERIAL  

DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

SUMÁRIO: 1.1 A importância de uma delimitação do tema – 1.2 Histórico 

do Direito Administrativo – 1.3 Conceito e objeto do Direito Administra-

tivo: 1.3.1 O interesse público; 1.3.2 A Administração Pública; 1.3.3 O 

serviço público; 1.3.4 Crise do Direito Administrativo; 1.3.5 Critérios de-

finitórios do Direito Administrativo. 

Neste capítulo, o objetivo é trazer à tona algumas considerações críticas a res-

peito do alcance do Direito Administrativo. Em realidade, se o intérprete depara com 

normas de Direito Administrativo Sancionador, nada mais natural que, preliminar-

mente, se estabeleça o campo de atuação desse ramo jurídico, de modo a delimitá-lo 

com suficiente clareza e precisão. 

Não há, de qualquer modo, uma pretensão de incursionar com profundidade e 

erudição no terreno conceitual do Direito Administrativo, na medida em que o obje-

tivo consiste em definir alguns critérios básicos para a necessária identificação desse 

ramo jurídico. 

1.1 A importância de uma delimitação do tema 

Uma primeira e fundamental delimitação diz respeito ao alcance, formal e ma-

terial, do Direito Administrativo, e, especialmente, do Direito Administrativo San-

cionador. 

O terreno em que incide o Direito Administrativo não é arbitrariamente molda-

do pelo Estado, seja Legislador, Executivo ou Judiciário, pois a Constituição, de um 

lado, impõe limites, e, de outro, a doutrina, a jurisprudência e o sistema jurídico co-
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mo um todo possuem bem assentados os requisitos teóricos e pragmáticos que justi-

ficam a incidência do Direito Administrativo. 

A definição do âmbito de incidência do Direito Administrativo é fundamental, 

porque, em realidade, é a partir daí que se pode perceber a configuração de ilícitos 

administrativos, sanções administrativas, princípios de Direito Administrativo San-

cionador. Sem essa constatação teórica, portanto, muitas dificuldades tornam-se ain-

da maiores, mais intensas. O conceito mesmo de sanção administrativa e seus ele-

mentos estão ligados, indissoluvelmente, ao campo de incidência do Direito Adminis-

trativo. 

Haverá Direito Administrativo em jogo tão somente quando a Administração 

exercite, diretamente, seus poderes administrativos? O Direito Administrativo pode 

perseguir finalidades privadas? Qual a nota essencial do Direito Administrativo? 

Necessário tentar uma delimitação do campo de incidência do Direito Adminis-

trativo, pois assim será possível melhor compreender o conceito e o objeto do Direito 

Administrativo Sancionador. 

1.2 Histórico do Direito Administrativo 

Aparece, historicamente, o Direito Administrativo, na Europa, como um con-

junto de regras especiais que excepcionam as normas do Direito Civil para as rela-

ções em que a Administração Pública está presente, dentro de um processo de racio-

nalização do poder político, cuja intensificação ocorre a partir do século XVIII, no-

tadamente a partir das grandes revoluções daquele período.
1
 

A verdade é que, ao longo do tempo, principalmente no curso do século XIX, 

foi surgindo um regime jurídico especial para as Administrações Públicas. De um 

lado, as necessidades de gestão de interesses gerais faziam surgir aparentes privilé-

gios à Administração, poderes públicos específicos que eram ignorados no campo de 

outros ramos jurídicos, dentre os quais se destacava o poder sancionador ou o poder 

                                                 
1
 . Um minucioso exame histórico do Direito Administrativo e sua evolução científica na Euro-

pa (França, Itália, Alemanha e Espanha) se encontra na excelente obra de JUAN ALFONSO 

SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, p. 69 e ss, especialmente p. 

174 e ss. quanto à idade de ouro da ciência do Direito Administrativo, com referência às o-

bras clássicas de autores de cada um dos países referidos e sua respectiva importância. Des-

taca o autor que o tratamento científico do Direito Administrativo aparece, efetivamente, no 

século XIX, com a conjugação de três básicos fatores: o surgimento da Administração como 

realidade autônoma e progressivamente diferenciada dentro do aparato do próprio Estado; a 

efetivação do princípio da legalidade através dos diversos mecanismos de Justiça Adminis-

trativa; e a criação de cátedras universitárias dedicadas ao estudo da nova Ciência. Daí pas-

saram a surgir, também, obras gerais e teóricas sobre o Direito Administrativo, desde inícios 

do século XIX, p. 152 e ss. 
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de execução de seus próprios atos. De outro lado, diante da desconfiança ante o ex-

traordinário desenvolvimento e aumento dos poderes da Administração Pública, foi 

surgindo uma série de sujeições e limites às suas atividades. Assim, foram a juris-

prudência e a legislação, amparadas na doutrina, criando esse conjunto de regras 

especiais às quais deveriam submeter-se as ações administrativas. Esse sistema de 

normas e princípios acabou tornando-se o hoje conhecido Direito Administrativo dos 

modelos de influência civil law.
2
 

Não se olvide que, nos modelos da common law, o aparecimento e o desenvol-

vimento do Direito Administrativo é radicalmente distinto, porquanto não provém da 

ideia de um Estatuto para a Administração Pública, mas da ideia no sentido de que 

determinados organismos, ramificações do Estado, tais como as Agências ou os 

“Quangos” ingleses, estariam submetidos ao império de normas jurídicas especiali-

zadas. É claro que a teoria das fontes, nos modelos anglo-saxônicos, não guarda per-

tinência com a ideia de que os ramos jurídicos possam ser criados de modo artificial, 

em esquemas verticalizados. Ao contrário, os ramos jurídicos ficam submetidos a 

normas dispersas, salvo exceções que já transparecem nos Códigos de Conduta ou 

legislações unitárias pontuais. Além disso, o Direito Punitivo obedece a uma lógica 

menos centralizadora e mais vocacionada às diversidades dos organismos regulados, 

organismos detentores de atribuições repressivas em intensidades variáveis. De mo-

do que o surgimento do Direito Administrativo equivale à expansão gradual, cres-

cente e intensa das Agências e outros órgãos similares, com todas as peculiaridades 

pertinentes a cada esfera de atuação dessas entidades.
3
 

Curiosamente, no entanto, apesar das colossais diferenças e abismos que sepa-

ram modelos anglo-saxônicos e romano-germânicos de Direito Administrativo, é de 

se observar que alguns traços comuns também existem. O mais notável deles talvez 

seja precisamente a natureza estatutária desses instrumentos, porque, de um modo 

ou de outro, eles surgem e se desenvolvem numa perspectiva institucional, seja na 

tutela dos Quangos, das Agências ou das clássicas Administrações Públicas. As 

prerrogativas variam, é evidente, mas as posições de sujeição que os cidadãos as-

sumem perante órgãos públicos incumbidos de alcançar e satisfazer os interesses 

gerais da coletividade, como se sabe, constituem outro traço de aproximação rele-

                                                 
2
 . Idem, p. 52-53. 

 
3
 . A propósito das peculiaridades do Direito Administrativo anglo-saxônico, leia-se a obra 

organizada por DENIS J. GALLIGAN (ed.), A reader on administrative law. Vale consultar 

também o trabalho de CHRISTOPHER HOOD e MICHAEL JACKSON, La argumentación admi-

nistrativa, onde se vislumbra um largo alcance aos múltiplos modelos de gestão e justifica-

ção normativa nos Estados Unidos da América, aí incidindo o Direito Administrativo. 
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vante. Discussões sobre interesse público ou geral aparecem, pois, em qualquer 

modelo jurídico, especialmente nesse ramo do Direito.  

1.3 Conceito e objeto do Direito Administrativo 

Imperioso analisar alguns critérios que permitam ao intérprete identificar a pre-

sença do Direito Administrativo em determinada relação jurídica, ou mesmo visuali-

zar uma autêntica norma administrativa, apesar do eventual silêncio nominal do Le-

gislador. Nosso propósito é concentrar o olhar no Direito Administrativo brasileiro, 

sempre tendo por referência modelos comparados.  

Daí por que o conceito e o objeto do Direito Administrativo exigem, em sua de-

limitação, a análise de alguns tradicionais critérios utilizados pelos operadores jurí-

dicos, especialmente nos cenários de Direito continental-europeu, mas igualmente, 

com ressalvas, nos sistemas anglo-saxônicos, quando se trate de critérios mais voca-

cionados à universalidade normativa. 

1.3.1 O interesse público 

A base de toda a formação teórica do Direito Administrativo é o conceito de in-

teresse público, razão de ser dos poderes administrativos, privilégios, sujeições e, 

consequentemente, limites aos quais estão submetidas as Administrações Públicas. 

Essa é a influência clássica da Revolução Francesa e do Direito Administrativo con-

tinental-europeu. 

Diz RUY CIRNE LIMA: “forma-se o Direito Administrativo do acúmulo de re-

gras de direito sobre o princípio de utilidade pública. Logo, porém, é suplantado o 

princípio básico pelas normas jurídicas que já sobre ele se amontoam, relativas ao 

Estado, em cuja atividade encontra a utilidade pública, por excelência, o veículo de 

sua realização”. “A utilidade pública é a finalidade própria da administração públi-

ca”, e a noção de administração, em si mesma, se opõe à ideia de propriedade, indi-

cando a “atividade do que não é senhor absoluto”. Os negócios públicos, arremata o 

grande administrativista gaúcho, estão vinculados a uma finalidade impessoal, públi-

ca. Traço característico da atividade assim designada é estar vinculada não a uma 

vontade livremente determinada, porém a um fim alheio à pessoa e aos interesses 

particulares do agente ou órgão que a exercita.
4
 

Veja-se, ademais, para referir uma ideia atualizada, a opinião de ALICE GON-

ZALEZ BORGES, quando sustenta que a supremacia do interesse público sobre o inte-

resse privado e a indisponibilidade do interesse público seriam os dois pilares bási-

                                                 
4
 . Veja-se RUY CIRNE LIMA, Princípios de Direito Administrativo, p. 16-17 e 20-21. 

 



Direito adiministrativo sancionador 

 

ASL8826_19Fev2015 

 

63 

cos de todo o Direito Administrativo. “Sobre esses dois pilares fundamentais é que 

se estruturam, de um lado, as chamadas prerrogativas de potestade pública e, de ou-

tro, as sujeições de potestade pública, que corporificam o conteúdo da atividade ad-

ministrativa. Tais prerrogativas e limitações encontram sua única razão de ser em 

face do interesse público que as justifica, sem cuja existência perderiam qualquer 

significado”.
5
 

O critério do interesse público já não subsiste, certamente, de forma isolada, pa-

ra justificar a incidência do Direito Administrativo na regulação de determinada 

atividade. Há atividades revestidas de interesse público que escapam do Direito Ad-

ministrativo, ficam de fora da ideia de serviço público, atividade de polícia, de fo-

mento ou de regulação administrativa, resultando, portanto, sem enquadramento 

nesse esquema tradicional. 

Porém, não há Direito Administrativo válido sem atendimento ao princípio do 

interesse público. É, realmente, sobre esse princípio que se amontoam as regras ad-

ministrativas. Aqui, pode-se usar a linguagem dos princípios jurídicos em vários 

sentidos possíveis, inclusive, em nossa opinião, na perspectiva adotada por ÁVILA, 

segundo a qual “os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 

prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja 

aplicação demandam uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser 

promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promo-

ção”.
6
 

                                                 
5
 . ALICE GONZALEZ BORGES, Interesse público: um conceito a determinar, Revista de Direito 

Administrativo, n. 205, p. 109. 

 
6
 . Veja-se o trabalho de HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos princípios, com parâmetros que reper-

cutem na teoria das fontes, vez que o discurso do autor maneja fundamentalmente o raciocí-

nio dos juristas, é dizer, o Direito judicializado, em toda a lógica para o melhor enquadra-

mento teórico dos institutos jurídicos. Daí a ideia, muito precisa, sobre a distinção entre dis-

positivos/textos e normas/regras/princípios, com contribuições importantes no tocante aos 

critérios de distinção entre os diversos institutos e ferramentas, a saber, normas, valores, re-

gras, princípios, sobreprincípios, postulados. O autor refuta, vale anotar, o chamado princí-

pio da supremacia do interesse público sobre o privado, mas não um princípio do interesse 

público, salvo melhor juízo. Tivemos oportunidade de externar considerações mais extensas 

a respeito do assunto, propondo reflexões e questionamentos, de resto não refutados por esse 

mesmo autor, donde não seria aqui o espaço adequado para retomar essa discussão. Enten-

demos que num princípio do interesse público está subentendida, no mais das vezes, a pre-

valência interna relativamente aos interesses privados com os quais possa haver tensão ou 

colisão. Parece-nos que princípio do interesse público é uma terminologia realmente mais 

direta e enxuta, talvez até mais adequada e recomendável, mas isso não implica dizer que, 

num dado domínio normativo, não possa haver uma tendência à superioridade do interesse 



Direito adiministrativo sancionador 

 

ASL8826_19Fev2015 

 

64 

O pilar do interesse público é a base do Direito Administrativo. O próprio Esta-

do somente pode atuar, na vida de relações, através do ramo jurídico em exame, 

quando amparado em um interesse público. Essa noção, todavia, assume feições cada 

vez mais difusas e abrangentes, não raro alcançando outras categorias, tais como os 

interesses coletivos, interesses gerais, interesses difusos ou individuais indisponíveis. 

Vale anotar também que o interesse público subdivide-se em interesse público pri-

mário e interesse público secundário, inconfundíveis, este último relacionando-se à 

Administração Pública e seus próprios e peculiares objetivos, distintos dos interesses 

privados, mas incompatíveis com os interesses da sociedade, ao passo que os primei-

ros – os interesses primários – seriam os interesses diretos da sociedade, na conheci-

da classificação, já lugar-comum nas lições de Direito Administrativo, do italiano 

Renato Alessi. Imperioso observar que o discurso de embasamento do Direito Admi-

nistrativo no interesse público é, a um só tempo, verdadeiro e paradoxalmente vazio. 

Necessário recuperar os conteúdos do interesse público, os quais devem vir justifica-

dos pelas autoridades competentes.
7
 

O certo é que o Direito Administrativo não pode estruturar-se, conceitualmente, 

a partir de uma cláusula tão ampla quanto ambígua como o interesse público. Pen-

samos que o interesse público pode ser embutido na finalidade pontual de outros 

ramos jurídicos. Ademais, o Direito Administrativo pode servir de instrumento para 

tutelar relações onde estejam envolvidos diretamente interesses privados, excepcio-

nalmente, como ocorre na intervenção do Estado no domínio econômico, no chama-

do Direito Administrativo Econômico, e tal deslocamento posicional do interesse 

público não há de ser irrelevante. A horizontalização progressiva dos sistemas admi-

nistrativos enseja, ainda, desafios interessantes, desnaturando o interesse público de 

algumas de suas mais tradicionais vestimentas, como a indisponibilidade. Por tais 

                                                                                                                               
público sobre o privado, em múltiplas direções. Devemos reconhecer, não obstante, que a 

cláusula do interesse público tem, realmente, se prestado a instrumento de abusos por parte 

da Administração Pública, que não raro invoca fórmulas abstratas e vazias para denegar di-

reitos individuais previstos no sistema normativo. Tal distorção se dá em virtude de uma la-

mentável incompreensão acerca da funcionalidade normativa do interesse público em sinto-

nia com os direitos fundamentais e com o Estado Democrático de Direito. Para conferir es-

sas discussões, no plano da teoria geral do Direito, veja-se do mesmo HUMBERTO ÁVILA, 

Sistema constitucional tributário, onde o autor, todavia, ignora as objeções que suscitamos 

a respeito de sua tese. 

 
7
 . Sobre as dificuldades evidentes na compreensão dos conteúdos do interesse público, confira-

se: STEPHEN K. BAILEY, The public interest: some operational dilemas, Nomos. The public 

interest, v. 5, p. 96-106. Para uma visão em torno às transformações do Direito Administra-

tivo a partir dos anos 90, veja-se SABINO CASSESE, Crisis y transformaciones del derecho 

administrativo, Documentación Administrativa, n. 250-251, p. 215-225. 
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razões, não é possível calcar todo um conceito central de um ramo jurídico apenas no 

interesse público, embora este possa ser um dos elementos indispensáveis ao núcleo 

do Direito Administrativo. 

1.3.2 A Administração Pública 

O Direito Administrativo, a par de estar indissoluvelmente ligado ao critério ou 

princípio do interesse público, onde resulta pressuposta uma relação interna de ten-

dência à superioridade em relação aos interesses privados, nos processos interpreta-

tivos dinâmicos, é um Direito essencialmente estatutário, ou seja, um conjunto de 

valores, regras, princípios e postulados que incide diretamente sobre a ação adminis-

trativa, submete a Administração Pública, em todas as esferas, ao seu regime jurídi-

co. 

A noção de Administração Pública, cabe lembrar, pode ser visualizada sob vá-

rias perspectivas, sendo, todavia, uma noção fundamental para o Direito Administra-

tivo, visto que esse ramo jurídico acompanha e tutela a Administração Pública. Na 

visão histórica, o Direito Administrativo encontra na França seu berço mais direto, aí 

buscando sua identidade. É nesta perspectiva que se encontra o caráter estatutário do 

Direito Administrativo francês, que se projeta na Europa e na América Latina, inclu-

sive no Brasil. 

Claro que, de uma parte, pode-se ter presente um conceito amplo de Adminis-

tração Pública, que não se restringe, por evidente, à Administração direta ou mes-

mo indireta, devendo abarcar a chamada Administração descentralizada, além de 

alcançar o Estado em sentido amplo, quando se trate de funções públicas não re-

conduzíveis aos esquemas típicos das funções judiciárias ou legislativas. 

A Administração Pública, por seu turno, tampouco está, invariavelmente, sub-

metida ao Direito Administrativo. É possível que, com mecanismos intervencionis-

tas, o Estado apareça atuando em domínios reservados, normalmente, à iniciativa 

privada, e o faça em relação de igualdade. O Estado-empresário, assim, pode atuar, 

como Administração Pública, na economia, mas, nesse caso, será apenas formalmen-

te uma Administração Pública, visto que materialmente poderá não estar prestando 

um serviço público ou uma atividade tipicamente submetida ao regime administrati-

vista. Não será, necessariamente, o Direito Administrativo que incidirá, embora tam-

bém seja certo constatar que será esse mesmo Direito Administrativo que haverá, em 

muitas oportunidades, de incidir. 

De modo que, chegando-se a este ponto, é possível constatar que a pura noção 

de Administração Pública é insuficiente para ensejar o aparecimento de seu Direito 

estatutário, ou seja, o Direito Administrativo, pois há ocasiões em que essa Adminis-

tração aparece na vida social regulada pelo Direito Privado, pelo Direito Civil, Co-
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mercial, Trabalhista, sem incidência do ramo jurídico administrativista. 

Nem o interesse público, nem a Administração Pública podem, por si sós, justi-

ficar a incidência do Direito Administrativo numa dada relação jurídica. 

1.3.3 O serviço público 

Eis, então, o critério do serviço público, para justificar a aplicação do Direito 

Administrativo, que foi tão radicalmente elaborado e trabalhado pela chamada Esco-

la de Bordeaux, em França, liderada por LÉON DUGUIT, a partir de fins do século 

XIX e início do século XX, buscando uma justificativa abstrata para o ramo jurídico 

ora em exame. 

A identificação do Direito Administrativo exige, por certo, uma multiplicidade 

de critérios, não apenas um único,
8
 mas parece correto afirmar que a ideia de serviço 

público é digna de exame e preocupação dos juristas, ainda que esteja em crise a 

noção mesma do serviço público, o qual é alvo de ataques e não raro tido como in-

compatível com as liberdades públicas.
9
 

                                                 
8
 . Essa é a ideia de JUAN ALFONSO SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de derecho adminis-

trativo, p. 54. 

 
9
 . A tese abraçada por PIERRE DEVOLVÉ, jurista francês de prestígio, defendida, em Espanha, 

por GASPAR ARIÑO ORTIZ, é a seguinte: “Allí donde aparece en las Leyes el concepto de 

servicio público desaparecen, antes o después, las libertades públicas. Servicio público y li-

bertades públicas son (en gran medida) incompatibles”. Diz, então, o jurista espanhol: “La 

razón es sencilla: el servicio público, por definición, supone la asunción por el Estado – la 

publificación – de un conjunto de actividades de la vida social, que, a partir del momento de 

su declaración legal, pasan a incorporarse al ámbito de actuación del Estado, esto es, se con-

vierten en tarea estatal, quedando vetadas en lo sucesivo a la libre iniciativa empresarial. És-

ta sólo podrá acceder a ella previa obtención de que los juristas llamamos una concesión, es 

decir, un título administrativo habilitante de la actividad. Tal es exactamente el supuesto 

consagrado en el art. 28 de la Constitución Española quando dice: mediante Ley se podrá re-

servar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopoli-

o” (...). Mais adiante, diz que “el servicio público fue un instrumento de progreso y también 

de socialización, especialmente en los Estados pobres, a los que permitió mejorar la situaci-

ón de todos. Naturalmente, se pagó un precio: el precio de la reducción de las libertades pú-

blicas y también el precio de la ineficiencia económica que ha acompañado, casi sin excep-

ción, la gestión pública de los servicios; también, con mucha frecuencia, la gestión privada 

de los mismos, cuando éstos eran otorgados en concesión. Tanto en un caso como en otro, la 

vieja concepción del servicio público llevaba tras de si, en la práctica, una realidad nefasta: 

el monopolio de prestación, unido al monopolio de iure sobre la actividad que sustentaba el 

Estado” (...). Arremata o autor: “Y es que el ciclo histórico del viejo servicio público ha 

terminado. Cumplió su misión y hay que hacerle un digno entierro (...). El nuevo Derecho de 

los servicios esenciales – ya no les llama servicios públicos – no implica la titularidad del 
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É certo que a redução do Estado enseja o aparecimento de gestões privadas de 

serviços públicos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, já se privatizaram 

presídios, em cujo interior, não obstante, permanecem sendo prestados serviços pú-

blicos, agora sob controle e responsabilidade de empresas. Isso suscita, por certo, o 

problema de exercício privado de poderes públicos e, de algum modo, questiona os 

limites do próprio Direito Administrativo. 

Sem embargo, a gestão privada de serviços públicos é facilmente solucionada 

pela teoria da presença indireta do Estado e da regulação de funções públicas com 

independência da presença formal de uma entidade pública, aparecendo, aqui, a figu-

ra das concessões administrativas. 

Serviço público é aquele que exige a presença, direta ou indireta, do Estado, em 

sua prestação, além do necessário interesse geral e do uso de poderes públicos,
10

 tudo 

compondo um quadro normativo caracterizador dessa categoria. 

Um critério orgânico, nesse passo, há de preponderar, de modo a permitir iden-

tificação de serviços públicos, ainda que ausente, no plano formal e direto, o Estado. 

                                                                                                                               
Estado sobre la actividad, ni la prestación en exclusiva por una empresa (pública o privada, 

pero siempre en concesión), sino la libre actuación – aunque regulada – de una pluralidad de 

operadores en competencia. La intervención del Estado a traves de la regulación ya no apun-

ta a la gestión sino a la garantía de prestación a todos los ciudadanos, en condiciones ase-

quibles para ellos. Este es el nuevo sentido del Estado Social del Derecho” (GASPAR ARIÑO 

ORTIZ, Servicio público y libertades públicas, Expansión, España, 19 de enero de 1999). 

Não estamos de acordo com a ideia de que serviço público e liberdades públicas são noções 

antagônicas, incompatíveis, porque não se pode partir do pressuposto de que serviço público 

seja sinônimo necessário de monopólio estatal na realização daquela atividade. É certo que a 

doutrina costuma falar de um monopólio de iure, dizendo que, em tais casos, quando uma a-

tividade é publicizada (qualificada como serviço público), no mínimo emerge ao Estado um 

monopólio jurídico a respeito da abertura ou não de espaços de concessões, e, além disso, 

resulta ampliado o poder estatal sobre a atividade, restringindo-se a liberdade individual. 

Não partilhamos desse entendimento, visto que não há formas unitárias (tão somente) de 

concessões, e essas figuras tampouco traduzem possibilidades autoritárias ao Estado. Sem 

embargo, forçoso reconhecer que o Estado, ao qualificar uma atividade de serviço público, 

lhe põe limites mais estreitos e intensos, restringindo liberdades ligadas à iniciativa privada, 

fundamentalmente a chamada liberdade de empresa. Não obstante, o mecanismo de outor-

gamento de licenças, ainda que não se identifique com o sistema de concessões, pode, ao 

consagrar normas dotadas de conceitos indeterminados de valor, verdadeiros poderes discri-

cionários ao Estado, assemelhando-se, então, esse regime às concessões, com uma diferença 

de nomen iuris, o que revelaria, quiçá, a natureza inafastavelmente pública do serviço e seu 

regime jurídico. 

 
10

 . Consulte-se RENÉ CHAPUS, Droit administratif général, t. I, p. 529-577. 
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Em suma, para verificar o regime jurídico a que está sujeita determinada atividade, 

cumpre, antes, analisar qual a natureza jurídica dessa mesma atividade, se é ou não 

um serviço público típico, se está, ou não, submersa em um regime estrito de Direito 

Público. Se essa atividade se encontrar mergulhada em universo normativo público, 

com a qualificação de serviço público, não escapará, por certo, das malhas do Direito 

Administrativo.
11

 

Nem sempre ocorre que uma empresa privada preste serviço de interesse geral 

qualificado como público, situação que cria notórias dificuldades ao critério do ser-

viço público para fundamentar o Direito Administrativo. 

O problema, de fato, é que a noção mesma de serviço público apresenta, fora de 

dúvida, muitas contradições e ambiguidades.
12

 

                                                 
11

 . No Direito brasileiro, sobre a ampla classificação de Administração Pública direta, indireta e 

descentralizada, consulte-se CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Admi-

nistrativo, 8. ed., p. 83-84. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, por seu turno, que “as 

serventias extrajudiciais instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técni-

co-administrativas destinadas a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a efi-

cácia dos atos jurídicos (Lei 8.935/94, art. 1.º) constituem órgãos públicos titularizados por 

agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como tí-

picos servidores públicos”. E prossegue o acórdão: “A atividade notarial e registral, ainda 

que executada no âmbito de serventias não oficializadas, constitui, em decorrência de sua 

própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um re-

gime estrito de direito público. A possibilidade constitucional de a execução dos serviços 

notariais e de registro ser efetivada em caráter privado, por delegação do poder público (CF, 

art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole 

administrativa”, sendo que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços 

notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias 

de serviços públicos, sujeitando-se aos princípios de direito tributário e aos limites constitu-

cionais ao poder de tributar (MC em ADIN 1378/ES, Pleno, j. 30.11.1995, rel. Min. Celso 

de Mello). 

 
12

 . Sobre serviço público, leia-se, em GASPAR ARIÑO et al, El Nuevo Servicio Público, in: JUAN 

MIGUEL DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, Perspectivas de los servicios públicos españoles para 

la década de los noventa (un ensayo de prospectiva jurídica), p. 62 e ss., quando diz, com 

razão, que “no sabemos muy bien lo que son los servicios públicos”, apontando, assim, al-

guns controvertidos serviços: educação (um serviço que, em alguns Estados, é predominan-

temente privado, prestado pela iniciativa privada sem um regime de concessões), farmácias 

(indicando, nesse passo, uma contraditória jurisprudência do Tribunal Supremo espanhol a 

respeito da qualificação das farmácias como prestadoras de serviços públicos), táxis (quali-

ficados de serviços públicos impróprios), televisões privadas (que certamente não se ajustam 

aos requisitos tradicionais do serviço público) etc. O mais normal, hoje, seria tratar de “car-

gas de serviço público”, não de um serviço público genérica e abstratamente considerado. A 

publicatio genérica seria inadmissível. Necessária, isto sim, a concreção da prestação. Sem 
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Daí que, insistimos, nem sempre um serviço de interesse geral pressupõe a pre-

sença indireta do Estado, podendo contentar-se, evidentemente, apenas com a força 

estatal reguladora, de modo que entraria em colapso qualquer tentativa apriorística 

de definição abstrata do próprio Direito Administrativo como um ramo jurídico des-

tinado a tutelar apenas a Administração Pública prestadora de serviços públicos (di-

reta ou indiretamente). 

Na Europa, em que pese a importância histórica da noção de serviço público, 

percebem-se cenários já consolidados a partir de intensas privatizações e liberaliza-

ções de serviços públicos, com abertura do mercado da União Europeia, à luz de 

paradigmas mais flexíveis de atuação da iniciativa privada. 

A Comissão Europeia utiliza, em lugar da tradicional denominação de “servi-

ço público”, a terminologia “serviço universal”, que expressa a ideia de serviços 

essenciais à coletividade, cujos preços devem ser acessíveis e cuja prestação há de 

ser igualitária e abrangente, envolvendo típicas atividades econômicas. 

Os serviços universais não são prestados, necessariamente, pelos Estados, nem 

direta, nem indiretamente, podendo ser prestados por particulares em regime de pré-

vias licenças, que seriam, por seu turno, distintas das antigas concessões, pela nota 

fundamental de que a titularidade mesma do serviço pertenceria à iniciativa privada, 

não ao Estado (ou Administração Pública). 

Apenas a força estatal reguladora, todavia, não seria suficiente para definir, em 

moldes teóricos tradicionais, um serviço como “serviço público”, porque o Estado 

regula inúmeras atividades de interesse social. Nesse ponto, cabe enfatizar que há 

muitas atividades essencialmente privadas que se revestem de elevado interesse soci-

al, exigindo intervenção reguladora do Estado. 

Bom exemplo de serviços de interesse geral que não são públicos fornece a área 

dos direitos dos consumidores, crescentemente objeto das intervenções estatais e, 

não obstante, sabidamente pertencente à esfera privada, como regra geral.
13

 

                                                                                                                               
embargo, o controle público somente se justifica pela transcendência social da atividade ob-

jeto de sua incidência, p. 88, o que revela a importância desse requisito. De fato, a noção de 

serviço público é problemática, ambígua, difícil, complexa. Exige, pelo menos, o interesse 

geral ou público, a presença direta ou indireta do Estado, o exercício, direto ou indireto, de 

poderes públicos, além da previsão legal do serviço como público. Tudo compõe o contexto 

normativo necessário ao serviço público. 

 
13

 . Veja-se o Código brasileiro de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11.09.1990), com sua 

forte regulação do setor privado. Essa regulação é regida pelo Direito Administrativo, nota-

damente pelo Direito Administrativo Sancionador, no tocante às sanções e ferramentas de 

controle diretamente atribuídas ao Poder Executivo. Não há dúvidas de que há muitas nor-
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Sem embargo, se o serviço regulado não é, em si mesmo, qualificado como pú-

blico, a regulação e as relações travadas a partir de seu império podem ser tuteladas 

pelo Direito Administrativo, o que, no fundo, pode reconduzir ao critério da ativida-

de pública e administrativa de regulação. Não há dúvidas de que a regulação envolve 

a prática de atos administrativos, atos regulados diretamente pelo Direito Adminis-

trativo, que se estende, ademais, aos atos particulares sujeitos ao seu domínio. 

1.3.4 Crise do Direito Administrativo 

O certo é que o Direito Administrativo está mergulhado no universo de incer-

tezas que caracteriza nossa época, em que o próprio Estado possui sua existência 

crescentemente questionada, onde a velocidade vertiginosa dos acontecimentos, 

somada à sua complexidade brutal, impactam as estruturas jurídicas. 

É possível constatar que um dos graves problemas da atualidade é o agiganta-

mento de empresas privadas diante de Estados, que resultam cada vez mais fracos, 

menores, politicamente dependentes dessas mesmas empresas. Estas montam seus 

negócios e seus poderes a partir de fusões e concentrações, resultando cada vez mais 

fortes e poderosas. Os Estados, ao contrário, vão ficando cada vez mais fracos, com 

orçamentos menores, verdadeiros “anões” perto das “gigantes” empresas da iniciati-

va privada, sobretudo nos processos de agressivas globalizações econômicas, onde o 

espaço global absorve os mercados frágeis, e frágeis são os que carecem de Estados 

fortes.
14

 

                                                                                                                               
mas consagradas nesse diploma que, inegavelmente, compõem os quadros do Direito Admi-

nistrativo Sancionador. Sem embargo, há que se considerar o especial e distinto tratamento 

que o Direito Administrativo Sancionador fornece às pessoas jurídicas, situação merecedora 

de atenção ao longo deste trabalho, dado que se aparta – tal tratamento – das regras gerais 

pertinentes às pessoas físicas. Cabe observar, finalmente, que o direito do consumidor se ex-

pande, crescentemente, nas sociedades massificadas, daí a razão de ser dos novos mecanis-

mos. A União Europeia vive um momento de vertiginosa expansão da regulação administra-

tiva dos direitos dos consumidores, que são vistos como direitos de cidadania. De igual mo-

do ocorre nos Estados Unidos da América e, também, no Brasil e em muitos Países em de-

senvolvimento. Trata-se de aumento do intervencionismo estatal normativo e regulatório, 

com redução de espaços à autonomia privada, inclusive na perspectiva do protagonismo do 

Poder Judiciário ou do Ministério Público. Cresce em importância, nesse contexto, o Direito 

Administrativo Sancionador. 

 
14

 . Leia-se artigo intitulado Firmes géant, etats nains, de IGNACIO RAMONET, publicado no Le 

Monde Diplomatique, junho de 1998, em que se analisa o fenômeno das privatizações por 

um ângulo bastante crítico, inclusive enfocando aspectos relacionados a esse desequilíbrio 

crescente entre Estados e empresas, no qual estas últimas aumentam seus poderes em detri-

mento dos Estados, em múltiplos aspectos.  
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Não são apenas os Estados que estão diminuindo em tamanho e, em muitos ca-

sos, poder. A fragmentação do poder político, numa perspectiva global, tende a im-

pactar os Estados, redesenhando as concepções clássicas de soberania. Tal impacto 

afeta as economias dos Estados, é evidente. Os cenários tornam-se, assim, flutuantes, 

extremamente hostis e imprevisíveis. Nesse contexto, as certezas, e, com elas, a se-

gurança nas relações, reduziram-se drasticamente nas sociedades atuais. O problema, 

no caso específico que tratamos, é que as incertezas decorrentes de todos os proces-

sos transformacionais ocorridos no século XX, fundamentalmente a partir de suas 

últimas décadas, atingiram em cheio o Direito, o que se aprofunda neste século XXI. 

Por isso, quando dizemos que os Estados resultam abalados na perspectiva da Teoria 

Política, falamos, sobretudo, dos Estados em desenvolvimento, mais frágeis em suas 

instituições, e referimos também os mecanismos de proteção dos mercados internos 

nos cenários globais, eis que associados às ferramentas estatais. Porém, quando fa-

lamos que as estruturas jurídicas resultam enfraquecidas e fragilizadas, pensamos 

que tal panorama é universal, mormente nas sociedades civilizadas ocidentais. Esta 

espécie de impacto é mais sutil, invisível, porque fragiliza os sistemas normativos e, 

progressivamente, os pilares de legitimação dos poderes estatais. Este é um problema 

nitidamente global e universal, porque não discrimina Estados desenvolvidos ou em 

desenvolvimento.  

As estruturas extremamente dinâmicas da sociedade pós-capitalista certamente 

produzem angústia no jurista, que pode se sentir incapaz de acompanhar a velocida-

de das mudanças sociais. Se o Direito, em geral, sempre caminhou atrás dos fatos, 

em uma sociedade veloz, instantânea, de informação, pluralista, esse instrumento de 

controle social resulta ainda mais lento diante da assustadora rapidez dos aconteci-

mentos e transformações de todos os tipos que ocorrem nas civilizações globaliza-

das. O fenômeno jurídico, de um lado, vive um profundo descompasso com os fatos 

cuja regulação é necessária (e ambicionada) e, de outro, se mostra insuficiente como 

instrumento destinado a solucionar graves problemas sociais, não conseguindo aten-

der demandas emergentes. As crises institucionais, como já alertei, geram crises 

jurídicas, com elas se confundem e assim acabam tornando todos os cenários muito 

nebulosos. 

Com esses abismos entre o Direito e a realidade social e política, sobretudo di-

ante da dinâmica das transformações globais e tecnológicas, a técnica jurídica, não 

raro, fica relegada a um plano secundário na sociedade, seu papel transformador e 

fiscalizador resulta banalizado e desmoralizado, caindo as instituições jurídicas em 

descrédito ante a opinião pública e, ademais, ante as próprias instâncias de Poder.
15
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 . Talvez um exemplo da insuficiência do Direito Administrativo se perceba no controle das 



Direito adiministrativo sancionador 

 

ASL8826_19Fev2015 

 

72 

Se há, e isso nos parece inegável, uma crise geral das instituições jurídicas, evi-

dentemente que o Direito Administrativo vive, também, seu próprio drama, visto 

que, em uma época de tantas incertezas, esse ramo jurídico, que é extremamente 

sensível à realidade,
16

 dificilmente escaparia de questionamentos críticos. Essa crise, 

                                                                                                                               
privatizações, em cenários terceiro-mundistas, em que as instituições jurídicas são chamadas 

a decidir praticamente todo o complexo pleito, com todas suas repercussões econômicas, so-

ciais, seus reflexos no bem-estar da coletividade, em um juízo liminar. E isso se dá porque, 

ultrapassado esse estágio, para qualquer uma das partes envolvidas, se desfaz a situação ne-

gocial originária e, assim, o próprio objeto do litígio, criando-se prejuízos irreparáveis para 

qualquer uma das partes. De um lado, essa necessária rapidez que se exige do Estado talvez 

seja, simplesmente, incompatível com as estruturas judiciárias existentes na grande maioria 

dos Países, inclusive desenvolvidos. Nenhum juiz parece estar preparado para controlar lití-

gios que envolvem temas multidisciplinares, v.g., economia, sociologia, moral, em prazo fi-

xado em semanas ou, no máximo, meses. Esses controles judiciários têm se revelado clara-

mente insuficientes, incapazes de inibir os abusos que implicam o atropelamento de fórmu-

las legais ou mesmo constitucionais. Daí, não raro, os Tribunais deparam com insólitas situ-

ações em que um juízo a posteriori de inconstitucionalidade ou nulidade de leis ou atos ad-

ministrativos faria desmoronar um edifício jurídico e social já inteiramente construído, com 

moradores dentro, para continuar com a linguagem figurada. O que fazer, em casos tais? Os 

juristas se veem perplexos diante dessas novas realidades. Um caso retratado, teoricamente, 

como paradigmático desses novos tempos, se vê em CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

Um caso paradigmático de violação ao direito, Revista Trimestral de Direito Público n. 19, 

p. 5-19, em que o autor relata – com a visão de jurista e também de advogado que participou 

da causa – a tramitação e a tese de ação ajuizada contra o processo de privatização das ações 

que a União Federal detinha na Telebrás, empresa responsável, juntamente com a Embratel, 

igualmente privatizada, por todo o sistema de Telecomunicações no Brasil. Independente-

mente do acerto ou procedência de todas as teses jurídicas levantadas na referida ação e es-

tampadas nesse trabalho, o certo é que tudo se resolveu em um sumário juízo de liminar, em 

poucas semanas de tramitação. E isso, singelamente, porque o mérito da ação certamente 

haveria de ser julgado em conformidade com a liminar, não havia alternativa lógica ou viá-

vel. Ou será que o tribunal ou o juiz competente anularia todo o certame licitatório, após a-

nos de andamento do processo? Parece-nos inviável tal hipótese, o que revela, por si só, a 

imensa dificuldade que o Poder Judiciário pode enfrentar no controle de atos administrativos 

que envolvem somas fantásticas de dinheiro e negócios de altíssima repercussão social, 

mostrando-se o próprio Direito Administrativo e os juristas mergulhados na crise dessa nova 

dinâmica da globalização econômica. Não se trata, de qualquer modo, de um problema ex-

clusivo nas nações em desenvolvimento, pois atinge também os países ditos desenvolvidos. 

A nosso ver, trata-se de uma crise do sistema judiciário globalmente considerado. A máqui-

na judiciária, por sua dinâmica, não consegue tutelar eficazmente esses complexos processos 

econômicos. Daí a razão da proliferação de instâncias alternativas para resolução desses lití-

gios, inclusive com espaços arbitrais. 

 
16

 . Ver EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, e TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de derecho 

administrativo, 7. ed., quando dizem, no prólogo à sexta edição, que “los administrativistas 

estamos acostumbrados a algo que los juristas de otras disciplinas desconocen: a vivir sobre 
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por certo, apresenta múltiplas facetas, a começar pela ductibilidade extrema das 

normas e dos textos, passando pela crise das estruturas humanas e alcançando todo o 

universo dominado pelo divórcio entre o Direito Administrativo e os paradigmas da 

Nova Gestão Pública. É induvidoso que o enfrentamento dos pilares, causas, conse-

quências e remédios a esta crise não resulta possível, nem recomendável, proceder 

aqui, neste espaço. Porém, forçoso notar que o Direito Administrativo tem um vasto 

campo de incidência, desde as áreas de fomento, de serviços públicos, de atividades 

econômicas, de polícia, passando pela regulação ou pela sanção. Registre-se, tam-

bém, que a crise das estruturas políticas e institucionais não inviabiliza a construção 

de uma dogmática jurídica para a resolução de problemas tipicamente jurídicos. No 

caso do Direito Administrativo Sancionador, os problemas a serem enfrentados são 

tipicamente jurídicos. Depurar os processos institucionais, legislativos e “científi-

cos”, é uma tarefa importante, porque permite o reconhecimento de conteúdos bási-

cos ao Direito Administrativo brasileiro, numa perspectiva constitucional.  

Apesar da crise, vale lembrar, o Direito Administrativo tem seu espaço no cená-

rio jurídico nacional, um protagonismo, diga-se de passagem, cada vez maior. 

1.3.5 Critérios definitórios do Direito Administrativo 

De todo o exposto, até o momento, sem embargo, não se retira panorama com-

pletamente sombrio. 

Com efeito, apesar de situações “duvidosas”, em que o Direito Administrati-

vo, chamado a intervir, pode ser repudiado, por constatação de arbitrariedade legis-

lativa (em caso de intolerável tentativa de invasão de áreas privativas do Direito 

Privado), ou quando apenas aparentemente se está diante de uma situação regulada 

por leis administrativas (controvérsia hermenêutica), há, inegavelmente, uma gran-

de quantidade de fatos, atos, situações que se integram sem problemas ou dificul-

dades no âmbito formal e material do Direito Administrativo. 

Na caracterização do raio de incidência do Direito Administrativo, os critérios 

mais razoáveis se mostram os seguintes: a) presença formal, direta ou indireta, da 

Administração Pública lato sensu na relação jurídica, ainda que essa relação venha a 

ser tutelada originariamente pelo Judiciário; b) presença de uma atividade adminis-

trativa, permeada por aparente interesse público que a justifique aprioristicamente, 

vale dizer, de um serviço de interesse geral ou público, de polícia, de regulação ou de 

fomento, não importa a entidade originariamente competente para tutelar essa rela-

                                                                                                                               
un suelo en constante movimiento, que hace a veces difícil mantener en pie una construcci-

ón institucional de alguna consistencia que no se entregue desalentada al puro casuismo”. 
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ção; c) previsão de regime jurídico publicista a essa relação, dotando a Administra-

ção Pública de poderes públicos, direta ou indiretamente, na tutela dos valores em 

jogo, e o Poder Judiciário de prerrogativas públicas de controle das relações e, em 

decorrência desse conjunto de fatores, aplicação das normas de Direito Administrati-

vo. 

Postos os requisitos gerais ao âmbito de incidência do Direito Administrativo, 

se a Administração Pública regula atividades privadas, intervém no domínio econô-

mico ou social lato sensu, é lícito ao Poder Público estabelecer restrições através 

desse instrumento normativo, submetendo, em alguma medida, as atividades priva-

das a esse regime jurídico de Direito Público. O raio de ação do Direito Administra-

tivo se expande na mesma proporção e velocidade imprimidas ao Estado e suas 

transformações estruturais. Os fenômenos inerentes ao chamado espaço público não 

estatal podem receber a incidência do Direito Administrativo, se forem tais entidades 

enquadradas num setor detentor de prerrogativas públicas estatais, delegadas, outor-

gadas ou transferidas. A amplitude deste conceito é, pois, notável. 

Haverá, necessariamente, uma justificação teórica no interesse geral ou público, 

a embasar a intervenção administrativa na vida de relações. E nesse regime publicis-

ta há de estar presente previsão legal de poderes públicos à Administração, como 

corolário lógico, porque, do contrário, não se estará diante de uma relação regulada 

pelo Direito Administrativo. E haverá, sobretudo, uma atividade prestada pela Ad-

ministração, atividade que, por essa perspectiva do regime jurídico a que está subme-

tida, poderá ser considerada pública. 

Na complexidade de suas relações, é possível que a Administração Pública atue 

sob o influxo de normas de Direito Privado, dependendo do caso, das peculiaridades, 

dos temas envolvidos e dos negócios travados. Porém, incidindo o Direito Adminis-

trativo, o regime imperativo vigora em sua plenitude, os poderes públicos emergem, 

os limites próprios das leis administrativas se fazem presentes. E, então, estará con-

figurado o âmbito formal e material de incidência desse ramo jurídico, que depende, 

portanto, da presença de seus requisitos. 

Não se pode olvidar, por certo, que “las dificultades de delimitación del ámbito 

de aplicación del Derecho Administrativo frente al del las normas de los restantes 

sistemas sectoriales tienen quizás su origen, no obstante, en un fenómeno más pro-

fundo, cual es el de la progresiva convergencia de múltiples sectores de las diferentes 

ramas jurídicas. La publificación del Derecho y del mundo privado es un hecho cor-

relativo al de la cresciente privatización de las actividades de los Entes Públicos: dos 

fenómenos de aproximación, en definitiva, que están dando lugar a la aparición de 

un nuevo tipo de Derecho Común; de una regulación de caracteres unitarios, o sensi-

blemente próximos, aplicable tanto en ámbitos privados como públicos, y a la que el 
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Derecho Administrativo ha tenido el honor de aportar no pocos elementos”.
17

 

Direito Administrativo é, pois, ramo do Direito Público, afeto ao chamado Di-

reito do Estado, constituído por normas de organização e normas de comportamento, 

que se aplicam às Administrações Públicas, ao Poder Executivo, em todas as esferas, 

regulando suas relações entre si, com os demais Poderes, órgãos estatais e com os 

administrados, bem como incidindo sobre a função materialmente administrativa de 

qualquer entidade pública ou privada.
18

 Não se olvide que as funções administrativas 

dos Poderes e instituições da República são igualmente tutelados pelo Direito Admi-

nistrativo. Cabe dizer, ainda, que também funções típicas do próprio Poder Judiciário 

são enquadráveis no âmbito do Direito Administrativo, visto que tais funções podem 

apresentar-se processualmente pelo ângulo judiciário, e materialmente pelo ângulo 

administrativista, vale dizer, submetidos ao regime jurídico do Direito Administrati-

vo.  

Há casos nítidos em que o Judiciário pratica atos administrativos típicos, vale 

dizer, não apenas no desempenho de funções disciplinares, mas de gestão de orça-

mento e de exercício da autonomia administrativa ou quando cuida da promoção ou 

remoção de seus membros. Todavia, há situações em que, no bojo mesmo de proces-

sos judiciais, as normas e o regime jurídico aplicáveis são tipicamente de Direito 

Administrativo Sancionador, como ocorre precisamente com a incidência da Lei 

8.429/92.  

Fixado o possível âmbito formal e material de incidência do Direito Adminis-

trativo, sem prejuízo à incidência concorrente de outras normas jurídicas, as sanções 

administrativas aparecem como uma possível manifestação ou projeção do Direito 

Administrativo, do regime jurídico de Direito Público a que se submetem determina-

das relações jurídicas, na esfera do poder punitivo do Estado. 

As sanções de Direito Administrativo projetam especiais manifestações desse 

ramo jurídico, estando, portanto, tuteladas por um regime publicista específico, eis sua 

nota fundamental. 

                                                 
17

 . JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, p. 59. 

 
18

 . Essa definição parte, e vai além, da ideia de FERNANDO GARRIDO FALLA, Tratado de dere-

cho administrativo, Parte general, v. 1, p. 114 e ss, saudoso Catedrático de Direito Adminis-

trativo da Universidade Complutense de Madrid, de quem tive a honra de ser aluno no curso 

de doutorado. As atividades de polícia, de fomento ou de regulação resultam submetidas ao 

Direito Administrativo. A atividade sancionadora do Estado pode resultar submetida ao Di-

reito Administrativo, ainda que não venha a ser exercida diretamente pela Administração 

Pública. Basta que o bem jurídico lesado se configure como especial objeto de proteção da 

norma administrativa, em face de seu significado para a Administração Pública. 
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Cabe, à luz dessas iniciais considerações, o exame da sanção administrativa. 


