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OS ATOS POLÍTICOS NO CONSTITUCIONALISMO 
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“ No fundo, o que se discute, não é o direito ou a 
obrigação de julgar, mas algo de mais profundo: a 
relação entre o juízo normativo e o juízo político, a 
relação entre o direito e a política.” 
 
CRISTINA M.M. QUEIROZ, in Os Actos Políticos no 
Estado de Direito – O problema do controle político 
do poder. Coimbra: Almedina, 1990, p. 210. 

 
 
 
 
                                  I –       ANTECEDENTES DO CONTENCIOSO 
 
 
 
1. A questão política e os atos de governo 

 
 

Pelo menos dois momentos decisivos na história do 

constitucionalismo marcaram a teoria dos atos políticos e, com ela, a delimitação 

da esfera de competência do contencioso administrativo: a  political question 

doctrine, na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos e os actes de 

gouvernement, na jurisprudência do Conselho de Estado francês. O primeiro 

desses momentos está voltado para o juízo de constitucionalidade dos atos 

praticados pelo Executivo ou o Legislativo, enquanto que a teoria dos “atos de 

governo” circunscreve-se ao âmbito da legalidade1. O sistema americano teve 

forte influência no direito brasileiro e resultou no princípio da unidade de 

jurisdição (inexistência de tribunais administrativos e competência dos tribunais 

comuns para decidirem litígios jurídico-administrativos); o outro mecanismo de 

controlo fincou seus fundamentos no estado português, onde fortaleceu o 

sistema de administração executiva (jurisdição autônoma, integrada por tribunais 

administrativos em duas instâncias de decisão) –  fato  que, como se observa, 

                                              
1  Para Fábio Konder Comparato a razão é óbvia: na França, o juízo de constitucionalidade das leis é recentíssimo, pois 

remonta à Constituição de 1958 e à criação do Conselho Constitucional, como órgão judicante separado do Poder 
Judiciário. – in A ‘questão política’ nas Medidas Provisórias: um estudo de caso. Rev. Minist. Público, Rio de Janeiro, RJ, 
(15), 2002. 
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deu origem a modelos jurídico-administrativos diferentes, com inevitáveis 

repercussões no enfrentamento da questão política, como se verá mais adiante.   

No entanto, uma das mais agudas questões relacionadas ao 

tema passa pelo  “controle jurídico do poder, pela imunidade jurídica do poder”. 

É que, em tese, as matérias administrativas podem sofrer o crivo do judiciário, a 

política, não, ou pelo menos, naqueles assuntos considerados “politicamente 

delicados.” 2   

Por isso não basta, como bem salientou MOREIRA NETO3, a 

legitimidade da detenção do poder, e a do exercício do poder, embora estas 

sejam as mais evidentes, mas sim como se caracteriza a legitimidade na 

atribuição, na destinação e, sobretudo, no controle do poder político. De fato, 

legitimidade e legalidade, política e direito, são assuntos inevitáveis na 

abordagem do tema e se constituem, como decorrência natural, em um de seus 

pressupostos. Para VALMAYOR 4,  somente o estudo das características da 

política e a posição que ocupa em relação ao direito é que possibilitará um 

adequado entendimento das relações existentes entre os chamados atos 

políticos (que ele nega como uma atividade política independente), e os atos 

jurídicos, que compreenderiam aqueles “como manifestação real e externa do 

direito”. Em BOBBIO5 , que estabeleceu uma teoria geral da política, fomos 

buscar alguns dos ensinamentos mais pertinentes para o tratamento da matéria.  

Com efeito, é de indagar-se se cabe, em relação a tais atos, um 

Poder determinar ao outro o que deve ou não fazer sem violar o princípio clássico 

da separação? Ou, sob outro ponto de vista, é de perquirir-se: qual o ponto de 

equilíbrio entre a promoção do controle judicial dos atos políticos, e a autonomia 

política da Administração?  E se os atos políticos ferirem direitos subjetivos, 

imediatos ou não, que tipo de controlo poderá haver sobre eles?  E em ferindo a 

                                              

2  QUEIROZ, Cristina, M. M. Os Actos Políticos no Estado de Direito: o problema do controle jurídico do poder. 

Coimbra: Ed. Almedina, 1990. 

 
3  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do Poder ( Sistema de direito político: estudo juspolítico do poder). 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992, p. 225 
4  VALMAYOR, Jose Luis Carro y Fernandez. Notas sobre a distinção entre a actividad política y administrativa, in 

Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Instituto de Estúdios de Administracion Local, 
tomo IV, 1969, p. 599. 
5  BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Editora Campus, trad. de Daniela Beccaccia Versiani, 

2000, p. 232/252 . 
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Constituição, o ato político executivo, ou legislativo, poderá ser anulado pelo 

Poder judiciário?  

QUEIROZ afirma, com propriedade, no seu sempre referido 

trabalho sobre os atos políticos no Estado de direito, que o que se discute, no 

fundo, “não é o direito ou a obrigação de julgar, mas algo de mais profundo:  a 

relação entre o juízo normativo e o juízo político, a relação entre o direito e a 

política.”  Em última análise, diríamos nós que é a relação entre o poder e as 

garantias individuais . 

  Assim, CABRAL DE MONCADA 6 , na clássica lição sobre a 

filosofia do Direito e do Estado, sublinhou que nas relações entre o direito e a 

política, o que se pretende apreciar não são meras relações entre conceitos, mas 

sim entre realidades concretas do mesmo gênero, ou seja, entre um “direito 

positivo” e uma “política positiva”. Demais, o estudo do tema estaria intimamente 

ligado à idéia do Estado democrático e de direito, em suma, à idéia da liberdade 

e de justiça. Com razão, o emérito professor de Coimbra aduz que não pode 

haver “valores”, nem “normas”, nem dever-ser algum sem haver liberdade : é 

que “só para uma consciência livre faz sentido dizer que alguma coisa vale e 

deve ser .”  Assim, direito e vida política se afiguram como “os dois lados 

incindíveis duma só e mesma idéia.” 

Brasil e Portugal, como já se assinalou, têm sistemas jurídico-

administrativos distintos e, portanto, com diferentes formas de enfrentamento do 

tema. Por isso, os estudos aqui desenvolvidos passam pelo estádio atual do 

modelo administrativista português, bem como pela visão da jurisdição 

administrativa exercida hoje no Brasil, com o seu sistema de controlo dos atos 

políticos e os inevitáveis pontos de colisão na doutrina acerca do objeto deste 

estudo. Para uma melhor compreensão dos modelos referidos comecemos, 

então, com uma breve visão histórica da teoria dos “atos de governo”  na 

jurisprudência do Conselho de Estado francês. 

    

 
2. Ato político: a matriz francesa. 
 

 

                                              
6   CABRAL DE MONCADA, L. Filosofia do Direito e do Estado. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, Parte II - p.149  
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Oriundo do acte de gouvernement, o ato político ou de governo 

nasceu com a jurisprudência do Conseil d’Etat, o qual, num primeiro momento, 

tinha por missão preparar os projetos de lei e o assessoramento do Primeiro 

Conselheiro, sendo, assim, um órgão de mera consulta jurídica do executivo 7 . 

Posteriormente, passou a estender sua competência às matérias contenciosas 

ao criar a Comission du contentieux, em 1806. Perante essa “comissão do 

contencioso”, as partes expunham as suas teses nos termos de um processo do 

tipo jurisdicional, mediante advogados que atuavam junto do Conselho de 

Estado e da Corte de Cassação.    

Transmudou-se, então, o Conselho de Estado, de corpo 

consultivo a órgão máximo de justiça administrativa, muito embora adotasse o 

sistema de justice retenue pelo qual caberia ao Chefe de Estado a decisão final 

sobre o caso em litígio. Mas o costume consolidou-se no sentido do Chefe do 

Estado confirmar a solução proposta pelo Conselho de Estado, o que se 

constituiu num fato importante para o Conselho passar da justice retenue à 

justice déléguée e ver reconhecida a sua natureza de um autêntico órgão 

jurisdicional.  Com a queda do Império napoleônico e o aparecimento da terceira 

República, o Conselho de Estado viu restaurada, em toda a sua amplitude, o seu 

poder de jurisdição, conforme a Lei de 24 de maio de 1872.  A administração 

fica, desta forma, submetida ao controlo de uma reconhecida jurisdição, que 

decide diretamente “em nome do povo francês”, além  da criação de um Tribunal 

de Conflitos, composto por um número igual de membros do Conselho de Estado 

e de conselheiros da Corte de Cassação. Os conflitos de competência, entre a 

jurisdição administrativa e judiciária passam, então, a ser prerrogativa deste 

tribunal. 

Pode-se distinguir, em princípio, e resumidamente, duas fases 

na evolução do sistema. A primeira vai do acórdão Laffite, de 1822, ao acórdão 

Príncipe Napoleão, de 1875. Nesse interregno,  o Conselho de Estado decidiu 

que não cabia recurso ao Poder Judiciário, bem como à jurisdição administrativa, 

                                              
7  O Conselho de Estado foi criado pelo artigo 52 da Constituição consular de 22 (...)do ano VIII ( 15 de dezembro de 

1799), substituindo ao sistema criado pelas Constituições de 1791 e 1795, que confiavam os juízos sobre a legitimidade 
da acção administrativa à mesma administração – Conf. José Luis Carro y Fernández-Valmayor, La dctrina del acto 
político in Revista de Administracion Publica, Madrid, 1967, p. 75. 
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quando os atos impugnados dissessem respeito à “alta política”, isto é, quando 

a Administração invocasse ter procedido com um “objetivo político” 8. 

Numa segunda fase, compreendida do acórdão Napoleão  até 

a entrada em vigor da Constituição de 1958, a tese do “objetivo político” foi 

afastada, e o órgão de contencioso administrativo, por sua jurisprudência, 

passou a proclamar que alguns atos, “aparentemente administrativos”, não 

ensejariam, “pela sua natureza”, nenhum debate pela via contenciosa; ou que 

um ato, “em razão de sua natureza”, foge a todo controle jurisdicional. 

Estabeleceu-se, então, consoante COMPARATO, “empiricamente e sem 

nenhuma sistematicidade”, uma lista de “actes de gouvernement”, cuja prática 

não daria ensejo a um juízo de validade nem à responsabilidade administrativa9 

. 

 Ressalte-se, contudo, que desde 1872  o Conselho de Estado 

passou a implementar a sua filosofia política, haurida da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão (1789). WEIL10 toma como parâmetro o célebre aresto 

Blanco, quando o Tribunal dos Conflitos estabelece o princípio da 

responsabilidade do Estado que não é  “nem geral, nem absoluta”, e que tem “as 

suas regras especiais”  que só a jurisdição administrativa é competente para 

aplicar. Outros arestos irão seguir-se, estabelecendo os princípios fundamentais 

do contencioso: o controlo do juiz administrativo vai exercer-se mesmo quando 

a decisão atacada tenha sido inspirada por motivos políticos; as condições de 

admissibilidade do recurso por “excesso de poder” tornam-se mais flexíveis e 

ampliam-se os meios de anulação; afirma-se a responsabilidade do Estado, tal 

como a sua distinção da responsabilidade pessoal dos funcionários; a teoria dos 

contratos administrativos adquire a sua fisionomia própria e a da decisão 

executória ganha corpo11 . Desse auspicioso período, WEIL observa que, mais 

do que princípios e soluções, são os dogmas sobre os quais ele está assente 

que constituem a sua herança maior. O primeiro deles, o primado do indivíduo 

face ao Estado e a afirmação de “direitos naturais e imprescritíveis do homem”. 

É a fase do “cidadão contra os poderes”, nomeadamente contra o executivo, já 

                                              
8  COMPARATO, Fábio Konder. A “questão política” nas Medidas Provisórias. Rio de Janeiro: Rev. do Ministério 

Público (15), 2002, p.126 
9  COMPARATO, ob. cit., p. 126 
10  WEIL, Prosper. O Direito Administrativo.  Trad. de Maria da Glória Ferreira Pinto. Coimbra: Livraria Almedina, 1977 
11  Conf. Prosper Weil, ob. cit., p.16/17. 
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considerado como o Poder que “encerrava o nível maior de perigos para os seus 

direitos fundamentais”. 

 
 

3. Duas decisões e uma teoria 

 
 
Surge, nessa época (1875) , com o aresto Príncipe Napoleão, 

a teoria da natureza do ato12 em substituição à antiga teoria do móvel político13  

a qual veio demarcar a esfera de emanação dos atos políticos e atos 

administrativos em função da distinção das atividades governamental e 

administrativa. Mais tarde (1889), o Tribunal de conflitos iria seguir esse mesmo 

entendimento, em pronunciamento proferido no recurso Dufeille. Duas são, 

portanto, as decisões que vão determinar, por muito tempo, a prevalência da 

nova teoria. 

Destarte, ao apreciar, em 1875, o recurso do príncipe Napoleão 

José Bonaparte contra uma decisão do Ministro da Guerra que não tinha incluído 

o seu nome na lista de generais de divisão publicada no anuário militar, o 

Conselho de Estado refutou a exceção de politicidade deduzida pelo ministro e 

examinou o mérito do recurso : “... não é suficiente para que um ato, emanado 

do governo ou de um de seus representantes, tenha sido deliberado em 

Conselho de Ministros ou que ele tenha sido ditado por um interesse político” – 

                                              
12   Para os adeptos da teoria da natureza do acto, entre os quais Aucoc, Ducrocq, Laferrière e Dareste, o acto de 
governar é definido não pelo fim perseguido, mas pelo esclarecimento das noções governar e administrar, Governo e 

Administração. ( J. Cretella Júnior, Tratado de Direito Administrativo, p. 120). Na doutrina de VALMAYOR: “Constitui esta 
teoria a antítese da anterior; afirma que os actos políticos são, em razão de sua própria natureza, objetivamente distintos 
dos actos administrativos, e intenta estabelecer uma clara distinção entre actividade política e actividade administrativa. 
Esta teoria, acolhida pelo Conselho de Estado francês no célebre arrêt Príncipe Napoleão de 17 de fevereiro de 1875, 
foi a mais difundida em França até a Primeira Guerra Mundial. O acto administrativo – segundo a nova direcção doutrinal 
– não muda de natureza e, portanto, não se subtrai ao controlo do juiz administrativo, ainda que se realize com base em 
um móvel ou causa política: os actos políticos têm uma natureza própria e distinta da dos actos administrativos”. –   
FERNÁNDEZ-VALMAYOR, JOSÉ LUIS CARRO Y. La doctrina del acto político. Madrid: Revista de Administracion 
Publica, 1967, p. 87/88.  
13  Também chamada de teoria teológica ou teoria finalística. Esta posição consagrava, de forma temerária,a idéia de 
razão de estado, a qual possibilitava, quando aceita, a vitória do arbitrário governamental, sob a capa de interesse, 

bastando, para isso, estender, indefinidamente, o campo dos mencionados actos. Caiu em fins do século XIX, diante do 
corajoso pronunciamento daquela Corte, em 19 de fevereiro de 1875 ( Caso do Príncipe Napoleão). Sobre essa doutrina, 
DUFOR, in Traité de droit administratif appliqué, 1856, vol. V,p.128 , escreveu : “O que faz o acto de governo é o fim a 
que se propõe o editor da medida. O acto que tem por fim defender a sociedade, considerada em si mesma, ou 
personificada no Governo, contra inimigos internos ou externos, declarados ou ocultos, presentes ou futuros – eis o acto 
de governo.” – Conf. José Cretella Júnior in  Tratado de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Forense, v. II , p.120. / 

Para VALMAYOR, esta teoria – elaborada pela doutrina  francesa – , é a primeira em ordem cronológica; com base nela 
um acto se qualifica de político quando sua emanação se referir a um móvel de ordem política. É o sistema adoptado 
pelo Conselho de Estado francês nos primeiros tempos da elaboração da teoria dos actes de gouvernement, até o 

advento da Terceira República. Afirmava DUFOUR – um dos principais representantes desta teoria(...). Como facilmente 
se pode constatar, a teoria do móvel representa o perigo de graves abusos por parte do Executivo, sobretudo em regimes 
autoritários, eis que a missão do juiz se reduz neste caso a comprovar o motivo político alegado pelo Governo e em 
conseqüência  declarar-se incompetente. – FERNÁNDEZ-VALMAYOR, JOSÉ LUIS CARRO Y. La doctrina del acto 
político. Madrid: Revista de Administracion Publica, 1967, p. 86.  
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sempre que aos atos impugnados se reconheça uma natureza objetivamente 

administrativa.  

Criado pela segunda República e restabelecido definitivamente 

pela Lei de 1872, após ter sido suprimido durante o segundo Império, o Tribunal 

de conflitos viria adotar essa mesma posição . Nesse sentido, a sentença de 23 

de março de 1889 (recurso Dufeille), em que o Tribunal estabelece que o 

seqüestro de uns impressos ordenado com fins políticos por um Chefe de Polícia 

por ordem do Ministro do Interior,  “não muda de natureza pelo fato de ser 

decretado dentro de um objetivo político e que a medida tem sido autorizada 

pelas Câmaras; as diversas circunstâncias não lhe teriam dado a característica 

de ato administrativo ou de ato de governo.” Esta nova solução para os 

problemas dos atos políticos se manteve na doutrina e na jurisprudência 

francesa até a primeira Guerra Mundial.  

Numa outra fase, cujo início remonta grosso modo ao período 

imediatamente posterior a 1945, o Conselho de Estado passou a admitir a 

judiciabilidade de alguns atos que tradicionalmente eram considerados imunes 

ao controle judicial ou administrativo, notadamente a proclamação do estado de 

sítio por uma autoridade administrativa e os decretos de extradição. 

Hodiernamente, os atos insuscetíveis de controle, quer pelo 

Judiciário, quer pelo Conselho de Estado, são de duas ordens: (1) – os atos que 

dizem respeito às relações entre os órgãos estatais, fora da Administração 

Pública, como o Governo e o Parlamento; e, (2) – os atos concernentes às 

relações entre os Poderes Públicos franceses e as autoridades estrangeiras, 

como os tratados internacionais. No entanto, mesmo em relação a essas duas 

exceções, a posição de recusa de julgamento não é absoluta, a tal ponto que 

alguns autores falam ironicamente de “introuvable acte de governement.”  14 

Dentro desse breve panorama histórico, VALMAYOR 15  fixa  

três pontos para a questão: (1) o conceito de ato político se construiu sempre 

como distinto do ato administrativo e com um significado muito concreto; 

significado que na França, como se viu, foi dado pela jurisprudência do Conselho 

de Estado; (2) o Conselho de Estado francês era sempre juiz soberano da 

                                              
14  Cf. Georges Vedel e Pierre Devolve, Droit Administratif, 11ª. Ed.,vol. I, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, 

p. 511, apud  Fábio Konder Comparato, ob. cit. 
15  Ob.cit., p. 84 
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“politicidade” do ato; e, (3) ao subtrair do Governo a faculdade de decidir sobre 

a natureza de seus atos representa – e representou – um indubitável  aumento 

de garantias para os direitos dos particulares. 

  
  

3.1. Surgem as primeiras definições  
 
 

VALMAYOR16 reconhece que o conceito de ato político tem 

sido um dos mais árduos problemas da doutrina juspublicista, na mesma 

proporção da sua amplitude e importância para o princípio da legalidade da ação 

estatal e do próprio conceito de Estado de direito. De fato, o assunto sempre 

instigou os administrativistas que, ao longo do tempo, tentaram construir uma 

definição que pudesse sintetizar a sua verdadeira dimensão. Tomemos, por ora, 

algumas elaborações mais antigas, que se sucederão neste tópico, a exemplo 

da formulada por VITTA17, para quem o ato político, em essência, nada mais é 

do que ato de alta polícia . FRAGOLA18, por sua vez, leciona que atos políticos 

ou de governo “são atos que se referem à defesa do Estado e de suas 

instituições contra eventuais ataques internos e externos. Mais particularmente: 

os que concernem às relações constitucionais do Estado e, sobretudo à ordem 

pública do país, como, por  exemplo, a ordem relativa ao estado de sítio ou ao 

toque de recolher, quando se trata da tutela da ordem pública. Tais atos são 

políticos e, pois, incontrastáveis diante do magistrado competente.” 

RANELLETTI19, aduz que ato político é aquele que promana do Governo, no 

exercício do poder político. O seu cerne seria “a tutela das exigências supremas 

da vida do Estado”, sendo que prefere o interesse do Estado ao invés da 

execução direta da lei constitucional como causa determinante do ato.  

BIELSA20, faz a distinção entre a consideração material e formal  do ato  político, 

entendendo, sob o primeiro aspecto, como políticas,  “as decisões do Poder 

Legislativo, no exercício de atribuições próprias e, eventualmente, as decisões 

do Poder Executivo, sem subordinar-se, regra geral, à lei alguma, ditadas em 

                                              
16  VALMAYOR, José Luis Carro y. La doctrina del acto político. Instituto de Estudos Políticos, Madrid: maio/agosto de 
1967, p. 73-130 
17  VITTA, Cino.  Diritto amministrativo. Torino: UTET, 3ª. ed., vol.I, p.289, 1949. 
18  FRAGOLA, Manuale di diritto amministrativo,4ª. ed., Napoli, 1949, Editrice Humus, Pellerano-Del Gáudio-Editori 
19  RANELLETI, Oreste. Teoria degli atti amministrativi speciali. Milano: Dott.A. Giuffrè-Editore, 7ª. edi., p.37, 1945. 
20  BIELSA, Rafael.  Princípios de derecho administrativo. Buenos Aires: Libreria y Editorial El Ateneo, 3ª. ed.,p. 65, 
1963. 
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defesa da segurança do Estado e da Constituição.” Sob o segundo aspecto, “os 

atos legislativos que, em princípio, devem emanar do Congresso e só, 

eventualmente, do Poder Executivo. Mas, ainda neste último caso, integram-se 

os atos políticos com a intervenção de uma Câmara Legislativa, geralmente o 

Senado, como, por exemplo, os atos relativos à  ordem internacional e à 

nomeação de membros do Poder Judiciário.”  Segundo BIELSA, por não serem 

suscetíveis de recursos, os atos de governo geram apenas responsabilidade 

política ou moral. 

Os franceses também enfrentaram o tema e contribuíram com 

algumas definições. RIVERO21, neste ponto, destacou a diferença entre Governo 

e Administração ao afirmar que “governar é tomar decisões essenciais que dizem 

respeito ao futuro nacional.”  LAUBADÈRE22, realçou as “razões extrajurídicas” 

existentes na base do ato político, no que foi seguido, dentre outros, por  

VEDEL23. Essa categoria de ato passou, então, a ser definida como “insuscetível  

de todo e qualquer recurso diante dos tribunais.”  Assim, WALINE24  distingue 

ato de governo como sendo o ato de autoridade executiva que não é suscetível 

de nenhum recurso, quer de anulação, quer de indenização. DUFOUR 25 

propunha a conceituação de atos políticos como aqueles destinados à defesa da 

sociedade em face de seus inimigos.     DUGUIT 26 via na finalidade um 

componente diferenciador: o ato administrativo seria político, se política fosse a 

sua finalidade. O espanhol VALMAYOR 27  constata que uma parte da doutrina 

francesa do final do século 19 e princípios do século 20 intentou definir os atos 

políticos como atos de execução direta e imediata de uma disposição formal da 

Constituição. Neste sentido, “se dizia que o Poder executivo atua como Governo 

quando executa normas constitucionais e se dirige a viser a l’ensemble de l’Etat 

á la sauvegarde dês  interets supremes et a l’harmonisation de l’exercice dês 

pouvoirs constitués.”  FAGUNDES 28, sob outro ângulo, observa que um critério 

                                              
21   RIVERO, Jean. Droit  administratif. Paris: 15ª. ed., p.11, 1994, em colab. com Jean Waline. 
22  LAUBADÈRE, André de.  Traité élémentaire de droit administratif. Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 6ª. ed., vol.I, p.230, 1963. 
23   VEDEL, Georges. Droit administratif.  Paris: Presses Universitaires de France, 5ª. ed., p.306,  1973. 
24   WALINE, Marcel. Droit administratif. Paris: Librairie du Recuéil Sirey, 9ª. ed.,p. 271, 1963.  
25  Traité de droit administratif appliqué, apud Cristina Queiroz, Os actos políticos...Livr. Almedina, 1990. 
26  DUGUIT, Leon. Traité de Droit Constitutionnel. Edição de E. de Boccard, vol. II, p. 306 apud  FAGUNDES, Miguel 

Seabra, ob. cit., p. 186  
27  VALMAYOR, ob. cit., p.88 
28  FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1957, p. 185. 
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empírico impediria os órgãos jurisdicionais franceses a apreciar os atos 

administrativos revestidos de caráter político: quando, em face de seus objetivos, 

fosse inconveniente sujeitá-los ao controlo jurisdicional.  

Nesse campo, QUEIRÓ29 foi um dos primeiros 

administrativistas, em Portugal, a estabelecer as bases para uma teoria dos atos 

de governo. Para ele, esse ato pertence a um certo “regime de isenção absoluta 

do controlo jurisdicional que antes de tudo lhes confere a natureza de matérias 

políticas – e não qualquer quid ‘metafísico’ especial. A natureza política de certos 

atos só pode ser reconhecida a partir do regime contencioso a que estão 

sujeitos.”  Assim – , “é o legislador que aprecia qual o grau de independência 

que deve ser concedido ao Executivo perante a Justiça administrativa e, 

conseqüentemente, qual o relevo político que a esta deve ser atribuído.”  Em 

outras palavras: o legislador subtrai à regra da sujeição ao contencioso 

administrativo uma parcela da atividade do Executivo a que se convencionou 

chamar de “atividade de governo”. E porque age desta forma? Por considerar 

que nesse domínio convém deixar toda a independência aos respectivos 

agentes em face dos  tribunais. QUEIRÓ, a esta altura, traça uma linha divisória 

entre os atos políticos e os tribunais: “trata-se de atos visando a prossecução de 

interesses ou a satisfação de  necessidades com um grau de intensidade tal que 

a sua prática, no parecer do legislador, não pode ficar dependente da eventual 

opinião contrária dos tribunais do contencioso administrativo.” 

Vê-se, assim, que parcela ponderável da doutrina propõe a 

dicotomia das atividades políticas do Estado de suas tarefas tipicamente 

administrativas. BARBOSA 30, no Brasil, pautando a questão pela 

discricionariedade do poder, já no início do século 20 colocava o problema da 

seguinte forma: como reconhecer este gênero especial de questões?  Quais são 

os poderes exclusivamente políticos? Dizia, então, que  “...quando à função de 

um poder, governativo ou legislativo, não corresponde, fronteiramente, um direito 

constitucional da entidade, natural ou moral, que a ação desse poder interessa 

e poderá ferir, um tal poder está confiado, pela sua natureza, ao arbítrio da 

autoridade, em quem reside. É um poder discricionário, e, como poder 

                                              
29  QUEIRÓ, Afonso Rodrigues.  Teoria dos actos de governo. Coimbra: Coimbra Editora, p. 32, 1948 
30  BARBOSA, Rui. A objeção do caso político, in  O Direito do Amazonas ao Acre Setentrional.  Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1983,  LXXXIV, 294p.(Obras Completas de Rui 
Barbosa, v. 37, t. 5, 1910) , p. 114.  
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discricionário, seria palpável contradição nos termos que sofresse restrição pela 

interferência coibitiva de outro. De sorte que a noção abstrata de poder 

meramente político se define praticamente pela noção concreta dos poderes 

discricionários.”  FAGUNDES 31 , em obra clássica sobre esta temática, ensina 

que “questão exclusivamente política” é a que resulta de ato administrativo de 

sentido exclusivamente político, estabelecendo, a seguir, três gradações de atos: 

o ato administrativo, como gênero;  o ato político, como espécie; e o ato 

exclusivamente político, como subespécie. Finalidade e conteúdo seriam os 

elementos diferenciadores do ato político em relação ao ato administrativo não-

político. Desta maneira, o controlo jurisdicional dar-se-ia em função de direitos 

subjetivos eventualmente afetados e não em razão da “natureza do ato”. 

Controlo esse que incidiria sobre o ato  que, mesmo sem ocasionar lesão direta 

a direitos expressamente guarnecidos, permitisse o desdobramento de medidas 

que os atingissem. Mas seria um controlo limitado a saber, segundo RUI 

BARBOSA, se o ato político importara no exercício de “atribuição inexistente” ou 

na “exorbitância de atribuição existente”.  

Porém, de um modo geral, a doutrina entendia que a 

competência judicial cessava quando uma questão ou um ato de poder fossem 

meramente políticos. Após esse intenso debate acadêmico, um outro ângulo do 

problema se mostrava e que perpassa até aos nossos dias, qual seja, como 

deixar sem limitação o Poder Legislativo e o Executivo? Ou, sob outro enfoque: 

até onde pode ir o controlo e a contenção do Judiciário em relação aos atos 

políticos?   

 
 
4. Política e direito : uma breve nota. 
 
 

 Cabe, a esta altura, uma breve reflexão sobre os caminhos da 

política e do direito, cuja relação e interdependência recíproca nos mostram, 

desde logo, a notável complexidade existente e a pertinência com o tema deste 

trabalho. 

4.1.  A filosofia de Norberto Bobbio 

                                              
31  FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.  Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1957, p.183/184. 
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Ao teorizar sobre a matéria, BOBBIO32 diz que a política se 

comunica com o direito em pelo menos dois pontos distintos: (a) -  o exercício da 

política através do direito; e (b) – a delimitação e disciplina da ação política pelo 

direito. No primeiro ponto, a ordem jurídica, como é inevitável, representa 

simplesmente a vontade do poder político. Assim, o direito33 nada mais seria do 

que um produto do poder, sendo que o nexo entre poder político e direito seria 

tão somente a força física. No entanto, para os que acreditam que há de haver 

uma correspondência das leis ao ideal de justiça, o direito, então, deixa de ser, 

unicamente, o produto da vontade dominante. Mas, para que não haja, aqui 

também, em última instância, a interferência do detentor do poder político, um 

outro critério de distinção se afigura, qual seja, a distinção entre poder legítimo 

e ilegítimo. Nesse ponto, a relação entre direito e política é invertida e o poder 

político deixa de produzir o direito e este é que passa a justificar aquele. O poder 

político, juridicamente fundado, diferencia-se assim das várias formas de poder 

de fato. O poder legítimo, ressalta BOBBIO, transforma uma relação de mera 

força em uma relação jurídica. ROUSSEAU já havia percebido que para 

transformar a obediência em dever, o mais forte precisa transformar a sua força 

em direito. O mais forte, nas sociedades democráticas, constitui-se no governo 

das maiorias, exercido, portanto, legitimamente, em nome de todos. Assim 

entendido, o poder político legítimo é exercido mediante o consentimento da 

maioria, não podendo, por isso, extrapolar os limites fixados pelo estatuto 

político.  

Com efeito, os governos despóticos não fazem leis, dão ordens, 

que são as leis ditatoriais, os atos políticos arbitrários, os quais estão enlaçados, 

com freqüência, à satisfação dos desejos e aspirações exorbitantes dos 

governantes. As leis democráticas, ao contrário, respeitam as tradições, a cultura 

e, conseqüentemente, a vontade de um povo para as quais elas se dirigem. 

Mas BOBBIO34, retomando o tema, traça um paralelo entre o 

princípio fundamental do positivismo jurídico, centrado na máxima hobbesiana 

de que “não é a sabedoria, mas a autoridade que cria a lei”, e a máxima oposta, 

                                              
32  BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Editora Campus, trad. de Daniela Beccaccia Versiani, 

2000, p. 232/252 
33  Conf. Bobbio, o direito aqui exemplificado é entendido como o conjunto de normas, o sistema normativo, dentro do 
qual se desenvolve a vida de um grupo organizado(Ob.cit., p.232). 
34  Ob. cit., p. 235 
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da doutrina do Estado de direito, segundo a qual “não é o rei que faz a lei, mas 

a lei que faz o rei” (“auctoritas facit legem” ou “lex facit regem” ?). Diz, então, que 

aquele que governa com base em um poder que lhe foi atribuído por uma lei 

superior a si mesmo, tem a autoridade e não apenas o simples poder do mais 

forte. Em suma, “quando se exige que o poder seja legítimo, espera-se que 

aquele que o detém tenha o direito de possuí-lo.”  Porém, em se tratando da 

legalidade do poder, “exige-se que quem o detém o exerça não segundo o 

próprio capricho, mas em conformidade com as regras estabelecidas e dentro 

dos limites dessas regras.”   O filósofo de Turim , então, sublinha que  “o contrário 

do poder legítimo é o poder de fato, o contrário do poder legal é o poder 

arbitrário.”   

Ora, da Antiguidade clássica até chegar na doutrina do 

“constitucionalismo” , após passar pelo pensamento jurídico medieval e 

moderno, a idéia do primado do “governo das leis”, em contraposição ao 

“governo dos homens”, parece ter vencido o antigo dilema. É que o poder dos 

governantes também é regulado por normas jurídicas, as normas 

constitucionais, a que todos devem respeito . Para BOBBIO, a noção de “Estado 

de direito” não deve ser entendida restritivamente como Estado no qual o poder 

político está subordinado ao direito, mas como “a própria destinação final de todo 

grupo político”, o qual, apoiado num sistema normativo, faz valer a força dessas 

normas mediante a coerção. Sob o ponto de vista estritamente positivista: “o 

direito é produto do poder contanto que se trate de um poder por sua vez 

derivado do direito.” 

Norma jurídica e poder, assim, caminham juntos e podem ser 

considerados como  anverso e reverso de uma mesma medalha.  Ou seja: do 

ponto de vista do poder, antes existe o poder e depois o direito; para os que 

entendem o Estado como um conjunto de normas incidentes em um determinado 

território, antes existe o direito, e depois o poder. O imbricamento, aqui, é 

inevitável: o direito torna legítimo o poder, enquanto que o poder torna efetivo o 

direito. Registra-se, então, um permanente e complexo confronto entre direito e 

poder, isto é, entre “o poder que produz as normas do sistema que por sua vez 

regulam o poder”. Tal fato faz sobressair, a toda prova, o entrelaçamento 

indissociável dos dois conceitos, o que levou BOBBIO a afirmar que “o poder 

sem direito é cego, mas o direito sem poder é vazio”.   
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O primado do “governo das leis” resulta no moderno 

constitucionalismo, com a regulação do poder dos governantes e com a 

promulgação de constituições escritas. O governo deixa de ser “o senhor das 

leis” para ser o seu servidor35 . A legitimidade do poder, então, consiste no 

exercício de um poder nos limites e na conformidade de leis positivas, 

distinguindo-o do direito natural; a legalidade permite distinguir o poder legítimo 

do poder de fato. Legitimidade e legalidade, portanto, devem caminhar juntas, 

de forma indissociável,  pois uma pertencendo à doutrina do poder e a outra à 

doutrina do direito, representam,  ambas, a summa potestas, ou soberania. 

Assim, uma conclusão acerca da norma fundamental teorizada por KELSEN 

somente seria possível, para BOBBIO, com o entrelaçamento das doutrinas do 

positivismo jurídico (doutrina do direito) e do Estado de direito (doutrina do poder 

político). Isto porque a função de “fechar o sistema” da norma fundamental na 

teoria normativa do direito, é a mesma função que a soberania tem em uma 

teoria política. Enquanto a primeira (norma fundamental) significa o primado do 

direito sobre o poder, a segunda (soberania) representa o primado do poder 

sobre o direito, fato que bem caracteriza a simetria existente entre os dois temas. 

Donde se conclui que, no vértice do sistema normativo, “lei e poder convergem” 

36. 

4.2. A distinção de Cabral de Moncada 

Em essência, este permanente “estado-de-tensão”, ou de 

“mútua atração” entre direito e política – explica CABRAL DE MONCADA – só 

pela união de ambos se pode tornar plena. O velho aforismo romano – ubi jus ibi 

societas, ou, ubi societas ibi jus – já indicava que “todo o ‘jurídico’ aspira, a todo 

o momento, a tornar-se ‘político’, bem como todo o ‘político’ pressupõe e 

reclama, a todo o momento, o ‘jurídico’ ” 37.  

Ao discorrer sobre as relações entre a política38 e o direito, 

CABRAL DE MONCADA diz que elas são fáceis de determinar : a política tem 

                                              
35  Numa inversão das palavras de PLATÃO, repetidas como uma máxima política – PLATÃO, Leggi, 715d. , apud 

BOBBIO, ob. cit., p. 250 
36  Ob. cit., p. 252 
37  CABRAL DE MONCADA, Ob. cit., p. 46 
38  Aqui tomada, por CABRAL DE MONCADA, no sentido “dum conjunto de ideais, crenças e concepções, hábitos de 

pensamentos e interesses, que se referem ao modo como devem entender-se as relações entre os indivíduos e a 
comunidade, os fins desta, o bem comum, as relações com outras comunidades, e a maneira como todas estas coisas 
devem ser organizadas em harmonia com uma idéia central, geralmente de raiz emocional, mais ou menos hipostasiada 
como verdade absoluta, chamada mais rigorosamente uma ideologia.”  – CABRAL DE MONCADA, ob. cit., p. 150.  
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no direito positivo o seu instrumento mais apropriado e útil para a realização dos 

seus fins, como ainda o direito positivo, uma vez formulado e definido, retroage 

sobre a política que o inspirou, com uma força própria. O direito, depois de ter 

sido utilizado como instrumento, impõe-se ao poder que o utilizou. Acaba, por 

assim dizer, por ditar a esse poder diretrizes, condicionamentos e limitações que 

de alguma forma conflitam com o espírito desse poder. Essa interação , dentro 

da realidade cultural, constitui-se em força única, talvez pelo fato de os 

respectivos conceitos – direito e política –, serem os mais próximos um do outro. 

Possuindo leis e lógica próprias, ajudam-se mutuamente e reciprocamente se 

condicionam, contudo, são independentes. Do ponto de vista do poder, é certo 

que a política põe as suas exigências ao direito, colocando-o ao seu serviço, mas 

este não deixa de fazer as suas exigências à política, às vezes exigindo-lhe um 

preço elevado, pois em contrapartida impõem-lhe valores inerentes ao seu 

conceito: a liberdade, a personalidade, a igualdade, a ordem e a justiça . A 

política pode desconhecê-los ou oprimi-los em grau e intensidade diversos, por 

algum tempo, utilizando-se ainda do próprio direito, mas em algum ponto haverá 

um limite que levará, inevitavelmente, a uma convulsão social, a um conflito com 

a matéria política. Assim como é certo se dizer que todo o direito serve uma 

política, da mesma forma é correto deduzir-se que toda a política é sempre 

limitada por um direito.39   

 
4.3. A negação de Fernandez Valmayor 

 
 

VALMAYOR 40 , ao debruçar-se sobre a distinção entre a 

atividade política e administrativa, indaga, instigante: tem a política sua própria 

forma de manifestação? É correto contrapor o conceito de ato político ao de ato 

jurídico? Em seguida, coloca a questão que parece indicar o rumo da sua 

investigação: Estamos melhor ante duas espécies distintas de atos jurídicos (ato 

jurídico-político e ato jurídico em sentido estrito)?  Com efeito, o pensamento que 

desenvolve parece delinear a questão para o sentido de contrapor  o conceito de 

ato político ao de ato jurídico ou, em outras palavras, opor o ato que é 

manifestação da Política àquele que é manifestação do Direito. Acrescenta 

                                              
39  CABRAL DE MONCADA, ob. cit., p. 153 
40  VALMAYOR, ob. cit., p. 599/560 
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VALMAYOR que uma posição pela existência desta dicotomia implicaria em 

saber quais são as “características peculiares” deste tipo de atos-manifestação 

da Política; mas se, ao contrário, essa diferenciação for negada, o problema 

traçado será “o de saber quais são estes atos jurídico-políticos”. Assim, ao situar 

o Poder político como o “momento central da Política” – o qual se justifica pelo 

consenso dos governados – o publicista espanhol diz  que o meio de que se 

serve a Política para a sua tarefa de “conformação social”  é o Direito; o qual, por 

sua vez, tem na norma jurídica o seu “elemento central”.  

Desta forma, VALMAYOR41 demonstra uma firme convicção no 

sentido de que Política e Direito “não são duas entidades independentes” mas, 

ao contrário, “dois momentos de um mesmo processo”, sendo que o Direito é 

necessariamente uma manifestação da Política. Sob este aspecto, o direito 

positivo teria sido sempre um “derivado da Política”, afirmação que se acha em 

consonância com as lições de CABRAL DE MONCADA, como se viu linhas 

acima.  Ademais, reconhece,  como BOBBIO, que “a Política aspira a converter-

se em Direito” e que este não se realiza sem o concurso daquela, haja vista que 

o seu nascimento ocorre como decisão política em forma de legislação, 

jurisdição e execução (administração). O Direito, portanto, seria o meio para que 

a finalidade, valorada e assinalada pela Política, fosse alcançada, sendo, por 

essa razão, a sua manifestação mais eloqüente. Mas, por outro lado, ao 

manifestar-se juridicamente, o poder político se encontraria, por esta singular 

razão, imediatamente limitado.  

O componente político, assim colocada a questão, só seria 

absolutamente livre antes da criação efectiva do Direito, pois ali seria o momento 

para ele assinalar uma determinada orientação, regular as relações individuais 

conforme a eleição preestabelecida, enfim, dispor dos fins a conseguir em uma 

determinada sociedade.  Uma vez, porém, transformada a eleição política em 

norma jurídica, o Direito e os atos de sua manifestação constituir-se-iam tão 

somente em atos jurídicos. O fato de alguns atos jurídicos manifestarem mais 

intensamente uma determinada orientação política que outros, em nada 

justificaria, nesse passo, a sua incontrolabilidade.  

                                              
41  VALMAYOR, ob. cit., p. 601 
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VALMAYOR42 , a esta altura, afirma, categórico: “Política y 

Derecho constituyen dos momentos de un mismo proceso (el proceso de 

conformación social) y de que aquélla no tiene una forma específica, especial, 

de manifestación en el mundo real (es decir, no se manifiesta a través de actos 

politicos). ”  Ao desenvolver, assim, suas notas sobre a distinção entre a Política 

e o Direito, no contexto ora enfocado, VALMAYOR chega à conclusão de que 

não se podem contrapor os conceitos de ato político e ato jurídico: o primeiro por 

não dizer nada sem o qualificativo de jurídico , e tudo o mais por tratar-se de “um 

ato jurídico no qual se manifesta de maneira patente a orientação política eleita 

pelo legislador em um momento histórico determinado.”   

Vê-se, a toda clareza, a existência de um traço comum, uma 

linha de união no tratamento dado ao tema pelos três autores aqui compilados. 

Política e Direito, embora distintos, são inseparáveis em seus conceitos. Ou, 

para usar uma expressão cunhada por CABRAL DE MONCADA: são os dois 

lados incindíveis duma só e mesma idéia. VALMAYOR, todavia, dirige a análise 

entre o político e o jurídico sob o enfoque de um tema mais específico – a 

distinção entre a atividade política e administrativa – e que, como é óbvio, mais 

diretamente fala aos propósitos deste trabalho.  

Advirta-se, contudo, que os termos “poder político”, “ato 

político” ou “orientação política”, serão usados neste trabalho para caracterizar 

um tipo de ato jurídico, exarado por autoridade legitimamente constituída, em 

consonância com os princípios e preceitos constitucionais. Serão ainda 

consideradas, dentro do que se pretende esboçar, as manifestações de poder 

que, embora tenham por fundamento o texto constitucional ou a pretexto deste, 

dele se afastam em flagrante abuso, desvirtuamento ou exorbitância. Mas os 

conceitos de atos, fatos ou ações  – ainda que considerados como de “poder” ou 

como “políticos” ou de “política”, desde que se refiram aos que manifestamente 

ocorram fora do âmbito constitucional, ou à margem da Constituição, em 

flagrante ruptura político-institucional, não se incluem em nosso objeto de 

estudo.  
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42  VALMAYOR, ob. cit., p. 602/603 



18 
 

ALCAZAR, Mariano Baena Del. Los actos políticos del gobierno en el derecho español. 
Madrid: 1978. 
 
ALMEIDA, Luís Nunes. A justiça constitucional no quadro das funções do estado vista à 
luz das espécies, conteúdo e efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das normas 
jurídicas. Lisboa: Relatório português à VII Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus, 
realizada em Lisboa, de 27 a 30 de abril de 1987. Separata da Revista do Ministério Público(32). 
   
ANDRADE, José Carlos Vieira de. A justiça administrativa ( lições). Coimbra: Livraria 
Almedina, 3ª. Edição, 2002. 

ANJOS, Luís Henrique Martins dos; ANJOS, Walter Jone dos. Manual de Direito 
Administrativo. Porto Alegre: Ed. Livraria do  Advogado, 2001. 

ARAGON, Manuel. El control como elemento inseparable del concepto de constitucion.  
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Rev. Española de Derecho Constitucional(19), 
enero-abril, 1987. 

ARAÚJO, Edmir Neto. Do Negócio Jurídico Administrativo. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992.  

ARAÚJO, Florivaldo Dutra. Motivação e Controle do Ato Administrativo. Belo Horizonte: Ed. 
Del Rey, 1992. 
 
ARNAIZ, Alejandro Saiz.  Los actos politicos del gobierno en la jurisprudencia del tribunal 
supremo. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, Rev. de Administração Pública(134), 
mayo-agosto ,1994. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Saraiva, 1996. 
 
BARBOSA, Rui.  O direito do Amazonas ao Acre setentrional.  Rio de Janeiro: Fundação Casa 
de Rui Barbosa, vol. 37 (1910), tomo V, 1983. 
 
BARILE, Paolo. Atto di governo (e atto político). Roma: Giuffrè Editore, Enciclopédia del Diritto, 
IV, Atto-Bana, p. 220-232. 

BARROSO,Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. SP: Saraiva, 1996. 

BIANCHI, Alberto B. Control de constitucionalidad. Buenos Aires: Edit. Ábaco, p. 281/383 
 
BIELSA, Rafael.  Princípios de derecho administrativo. Buenos Aires: Libreria y Editorial El 
Ateneo, 3ª. ed., 1963.  

BOBBIO,Norberto. A Teoria das Formas de Governo.Brasília:Ed.UNB, 2001. 

BOBBIO, Norberto.Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Ed.UNB,1997. 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos.  
Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 1997. 
 
BRAIBANT, Guy. Le droit administratif français, 3a. ed., 1992. 
  
CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo.Coimbra: Almedina: 2001. vol.I, 10ª ed. 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1988. 

CARNOY, Martin.  Estado e teoria política. Trad. equipe do Instituto de Letras da Puccamp. 



19 
 

Campinas, SP: Papirus, 1990.  
 
CAUPERS, João. O controle jurisdicional da administração pública nos estados lusófonos. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 789, ano 90, julho 2001, p. 11-20. 

CHÂTELET, François et all . História das idéias políticas. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2000 

CHAPUS, René. Droit administratif général, 7ª. ed, 1993, vol. I 

CHEVALLIER, Jean-Jacques.  História do pensamento político. Trad. de Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: editora Guanabara Koogan, 1983. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo no Estado 
contemporâneo e na Constituição de 1988. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 1993.  

CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça.  Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1998. 

___________________  O contróle judicial de constitucionalidade no direito comparado. 
Porto Alegre: Sergio A. Fabris Editor, 1984. 

COELHO, Inocêncio Mártires.  Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1997. 

COELHO, Paulo Magalhães da Costa.  Controle jurisdicional da administração pública. São 
Paulo: Saraiva, 2002 
 
COMPARATO, Fábio Konder.  A “questão política” nas medidas provisórias: um estudo de 
caso. Rio de Janeiro: Revista do Ministério Público (15), 2002. 

COUTINHO, Carlos Nélson.  Marxismo e política. : a dualidade de poderes e outros ensaios. 
São Paulo: Cortez, 1996. 

CRESPIGNY, Anthony de, ed. Ideologias políticas. Trad. de Sérgio Duarte. Brasília: UNB, 1998 

CRETELLA Jr., José.  Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000 
 
CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo, vol. II : teoria do ato 
administrativo. Rio de Janeiro:  Forense, 2002. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1998. 

DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. Trad. de António José Brandão, revista 
e prefaciada por L. Cabral de Moncada. Coimbra: Armênio Amado, 1972. 

DENZIN, N. K. The Research Act: a theorical introduction to sociological methods. Aldine 
Publishing Company: Chicago, 1978. 

DESLANDES, S. F., ASSIS, S. G. de. Abordagens quantitativa e qualitativa: o diálogo das 
diferenças. In: MINAYO, M. C. de S., DESLANDES, S. F. (org.). Caminhos do pensamento: 
epistemologia e método. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 

DREIFUSS, René Armand. Política, poder, estado e força: uma leitura de Weber. 
Petrópolis,RJ : Vozes, 1993. 

DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio. Trad. de Marta Gustavino. Madri: Ariel, 1995. 

ENTERRÍA, Eduardo García de. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho 



20 
 

administrativo. Madrid: ed. Civitas, 3ª. edi., 1995. 

ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. São Paulo: Edit. Revista 
dos Tribunais, 2002. 
 
FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo pode judiciário. Rio de  
Janeiro: Forense, 3ª. ed., 1957. 

FERREIRA, Pinto. Manual de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1992. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A Democracia no Limiar do Século XXI. São Paulo: 
Saraiva, 2001.   
 
FREITAS DO AMARAL, Diogo. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Ed. Almedina: 2002. 
vol. II. 
 
FREITAS DO AMARAL, Diogo. Direito Administrativo. Lisboa: lições aos alunos do curso de 
Direito, vol. IV, em 1987/88. 
 
GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias.  Da justiça administrativa em Portugal. Sua 
origem e evolução. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1994. 

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
IRUJO, Antonio Embid. La justiciabilidad de los actos de gobierno ( De los actos políticos a 
la responsabilidad de los poderes Públicos). Madrid: Instituto Nacional de Administracion 
Publica, Documentación Administrativa(220), octubre-diciembre 1989. 

JIMÉNEZ SERRANO, Pablo.  Metodologia do ensino e da pesquisa jurídica. São Paulo: 
Editora Manole Ltda., 2003. 
 
LAUBADÈRE, André de.  Traité élémentaire de droit administratif. Paris: Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 6ª. ed., 1963. 
 
LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte. 
Barcelona: Ariel, p.304/325. 
 
LÓPEZ, Fernando Santaolalla. Actos políticos, inteligencia nacional y estado de derecho. 
Madrid: Rev. Española de Derecho Constitucional(65), mayo-agosto 2002 

LLORENTE, Francisco Rubio. La forma del poder. Estúdios sobre la Constitución. Madri: 
Centro de Estúdios Constitucionales, 1997. 

LLOVET, Enrique Garcia. Control del acto político y garantia de los derechos 
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Rev. Española de Derecho 
Constitucional(36),septiembre-diciembre, 1992. 
 
MARINHO, Josaphat e ROSAS, Roberto ( coordenadores). Sesquicentenário do Supremo 
Tribunal Federal: conferências e estudos. Brasília: UNB, 1982. 

MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito: conceito, objeto, método. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito Constitucional Interpretado. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1992.  

MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992. 

MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: Editora Revista dos 



21 
 

Tribunais, 1993. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1990. 
27ª. ed. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores,1995. 

MENEZES, Aderson de. Teoria geral do Estado. Rio de Janeiro, Forense, 1996. 

MINAYO, M. C. de. Hermenêutica e dialética como caminho do pensamento social.In: MINAYO, 
M. C. de S., DESLANDES, S. F. (org.). Caminhos do pensamento: epistemologia e método. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 
 
MIRANDA, Jorge.  Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Ed. Coimbra, 2002. 
 
______________  Funções, Órgãos e Actos do Estado. Lisboa: Livraria Petrony, 1990 
 
______________ Ciência Política / Formas de Governo. Lisboa: Pedro Ferreira Editor, 1996 
 
______________ Contributo para um teoria da inconstitucionalidade. Lisboa: Livraria 
Petrony, 1968  

MONCADA, L. Cabral. Filosofia do Direito e do Estado. Coimbra: Ed. Coimbra, 1995. 

MORAIS, Carlos Blanco De. Justiça Constitucional: garantia da constituição e controlo da 
constitucionalidade. Coimbra: Coimbra Editora, Tomo I, 2002 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 2002. 
________________________________ Teoria do Poder ( Sistema de direito político: estudo 
juspolítico do poder). São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1992. 
 
NABAIS, José Casalta. Contencioso administrativo e código do procedimento 
administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. 

OTTO, Inácio. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Madri: Ariel Derecho, 1988. 

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato Administrativo. SP: Ed. Revista dos Tribunais, 1992.  

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1989 

POLETTI, Ronaldo. Controle da Constitucionalidade das Leis. Rio: Ed. Forense, 1998. 
 
QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Teoria dos actos de governo. Coimbra: Coimbra Editora,  

QUEIROZ, Cristina, M. M. Os Actos Políticos no Estado de Direito: o problema do controle 
jurídico do poder. Coimbra: Ed. Almedina, 1990. 
 
RANELLETI, Oreste.Teoria degli atti amministrativi speciali. Milano: Giuffrè-Editore, 1945. 

REIS, Moreira Palhares. Estudos de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. 
Recife: Ed. Universitária: 2000. 
  
RIVERO, Jean. Droit  administratif. Paris: 15ª. ed., 1994, em colab. com Jean Waline. 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo 
Horizonte: Ed. Del Rey, 1994. 



22 
 

RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental: a aventura das idéias dos pré-
socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.  
 
SOUSA, Marcelo Rebelo de. Lições de Direito Administrativo.  Lisboa: ed. LEX, 1999. vol. I.  
 
_______________________ Introdução do Estudo do Direito. Lisboa: Publicações Europa-
América Ltda., 1998. 

TAMER, Sergio Victor. Fundamentos do Estado Democrático e a Hipertrofia do Executivo 
no Brasil. Porto Alegre: Fabris Editor, 2002. 

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998. 14ª. ed. 

TELLES, Antonio  A. Queiroz; ARAÚJO, Edmir Netto de. Direito Administrativo na Década de 
90. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais Ltda, 1997. 
 
USERA, Raul Canosa. La actividad de orientacion política. Su relevancia constitucional. 
Madrid: Centro de Estudios  Constitucionales, Rev.de Estudios Políticos(67),enero-marzo,1990. 
 
VALMAYOR, José Luís Carro y Fernandéz. La doctrina del acto político. Madrid: Instituto de 
Estúdios Politicos, Rev. de Administracion Publica(53), mayo-agosto,1967. 
 
VALMAYOR, José Luís Carro y Fernandez. Notas sobre la distincion entre actividad política 
y administrativa.  Madrid: Instituto de Estúdios de Administracion Local, 1969 
 
VASCONCELOS, Edson Aguiar. Controle administrativo e parlamentar. Rio de Janeiro, 
Editora Lumen Juris, 1997. 
 
VIEIRA, Oscar Vilhena.  Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1994. 
 
VIEIRA, Evaldo. Poder político e resistência cultural. Campinas,SP: Autores 
Associados,1998.  
 
VITTA, Cino.  Diritto amministrativo. Torino: UTET, 1949. 
 
VEDEL, Georges. Droit administratif.  Paris: Presses Universitaires de France, 5ª. ed., 1973. 
 
WALINE, Marcel. Droit administratif. Paris: Librairie du Recuéil Sirey, 9ª. ed., 1963.  
 

WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e 


