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Nota do editor

Atualmente, o estudo do Direito está passando por profunda 
revolução. Irrigados por contribuições da Filosofia, da Hermenêu-
tica, das Teorias da Argumentação Jurídica e por tantos outros ra-
mos do saber, os seus conceitos e dogmas tradicionais passam por 
revisões, releituras e redimensionamentos, dando à ciência jurídica 
um nível de complexidade e de profundidade até então inéditos.

Não obstante toda essa revolução, não é exagero dizer que, in-
felizmente, ela ainda está distante do cotidiano de grande parte dos 
operadores do Direito, que insiste em manter uma estrutura jurídica 
anacrônica e em descompasso com as discussões contemporâneas e 
mesmo com os problemas que os circundam, pois o instrumental de 
que se valem já não mais atende às demandas vividas nos dias de hoje.  

As causas dessa dissonância podem ser várias. Mas, certa-
mente, uma delas pode ser apontada: a necessidade de se am-
pliar meios de acessos a essas informações e a essas discussões, 
retirando-as dos muros das universidades e as espargindo sobre 
esse mundo da vida, criando uma interlocução mais próxima e 
efetiva entre o que se pensa e o que se faz. 

É exatamente pensando nessa proposta de divulgar essas 
ideias que a Arraes Editores lança a coleção Professor Álvaro Ri-
cardo de Souza Cruz.

O objetivo dessa coleção é a publicação de artigos e de en-
saios que transitem por diversos ramos da pesquisa acadêmica, 
passando pela dogmática jurídica, pela Filosofia do Direito, pela 
Hermenêutica Jurídica, pelas Teorias da Argumentação, pelas 
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Teorias do Estado, dentre outros, e que tragam contribuição dire-
ta para a análise, reflexão e aprofundamento de um olhar crítico 
dessas estruturas jurídicas. A intenção é trazer a público aqueles 
trabalhos que, normalmente, ficariam apenas restritos aos debates 
acadêmicos, com um círculo reduzido de leitores, para difundi-
-lo, democratizando o saber e divulgando essas novas ideias. 

É importante dizer que esse projeto está diretamente relacio-
nado aos fins da própria Arraes Editores. Desde o seu primeiro mo-
mento, sempre esteve comprometida com a produção acadêmica de 
qualidade, priorizando a publicação de trabalhos que efetivamente 
contribuam para a revolução do pensamento, para a análise crítica 
dos institutos jurídicos e que proponham mudanças no modo de 
se fazer o ensino, a pesquisa e a prática forense, buscando inserir 
nesse contexto o que de mais moderno está sendo trabalhado por 
aqueles que se dedicam ao estudo sério e aprofundado desse tema. 

E, diante de tudo isso, não haveria nome melhor para bati-
zar essa coleção do que o do Professor Álvaro Ricardo de Souza 
Cruz, cuja escolha não foi aleatória. Certamente, na atualidade, ele 
é um dos mais emblemáticos representantes do constitucionalismo 
contemporâneo. Com uma capacidade de análise multidisciplinar, 
alia um profundo conhecimento jurídico, consolidado em anos de 
estudos, de docência superior, de pesquisa e de prática forense como 
Procurador da República, com um conhecimento variado e diversi-
ficado de Filosofia, de Teorias da Argumentação e de Hermenêutica. 
E, ao se somar a tudo isso, uma disciplina e rigor científico invejá-
veis, ter-se-ão as credenciais que justificam o nome dado à coleção.

Para a Arraes Editores é motivo de honra poder contar com 
o Professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz como um dos seus 
membros do seu Conselho Editorial, e, sobretudo, poder ter a sua 
chancela nesta coleção. Com seu conhecimento, rigor e experiência 
acadêmica, certamente nos auxiliará sobremaneira na escolha dos 
textos que possam enriquecer, cada vez mais, a pesquisa, o ensino e 
a prática jurídicas, ainda tão carentes daquela verdadeira revolução.

O editor
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CaPítulo 1

iNtrodução

O título da presente obra é, no mínimo, inquietante. Direi-
to Administrativo Privado? Ora, uma das “certezas” que o leitor 
iniciado nas “linhas jurídicas” tem é que o Direito Administrati-
vo deva ser incluído no rol das disciplinas de “Direito Público”. 
Logo, a primeira indagação a ser feita é justamente sobre o título, 
pois dificilmente os autores desconheceriam a classificação de 
Ulpiano. Portanto, o título surge como uma provocação. Surge 
como algo que inquieta. Algo que traz desassossego. Entretanto, 
vai trazê-lo discutindo uma série de “certezas” consagradas sobre 
essa área do conhecimento jurídico.

Nesse sentido, reitera-se aqui o fato de que, na atualidade, o 
Direito Administrativo seja indubitavelmente considerado majo-
ritariamente na doutrina como um ramo autônomo do direito 
público. A despeito de não estar sistematizado em um único có-
digo1 e de sofrer influência tanto do regime jurídico de direito 
público quanto do de direito privado, a doutrina2 é pacífica em 
entender que ele possui princípios próprios, que orientam a inter-

1 A codificação era sinônimo de unidade e harmonia, elementos indi-
cativos da autonomia científica para o pensamento positivista ainda 
dominante no Brasil do século XXI.

2 Cf. MELLO, Curso de Direito Administrativo, p. 37. CARVALHO FI-
LHO, Manual de direito administrativo, p. 7. CARVALHO, Manual de 
Direito Administrativo, p. 36. ALEXANDRINO; PAULO. Direito admi-
nistrativo descomplicado, p. 3.
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pretação e a elaboração de suas normas, bem como objeto, méto-
do e institutos próprios. Todavia, de modo geral, acredita-se que 
o reconhecimento da autonomia científica de qualquer ramo do 
Direito perde importância diante da exigência de que seu plexo 
normativo esteja adequado às imposições do “Estado de Direito”, 
do “Estado Democrático” e finalmente do “Estado Democrático 
de Direito”, com fundamento no plano constitucional.

Para que se possa falar em Direito Administrativo, como o 
conhecemos hoje, é indispensável pensar em uma configuração po-
lítica em que o próprio poder central de um Estado também esteja 
subordinado aos comandos normativos, que balizam a sua atuação. 
Isso porque, segundo a doutrina3, o direito administrativo teria sur-
gido justamente para regular a atuação do Poder Público, estando 
diretamente relacionado ao surgimento do Estado de Direito.

Nesse contexto, permanece ainda quase consenso a ideia de 
que o Direito Administrativo teria surgido na França Napoleônica, 
no fim do século XVIII, em decorrência de atividade pretoriana do 
Conselho de Estado. O desenvolvimento de princípios fundamen-
tais do direito administrativo, tais como a responsabilidade civil 
da Administração, a alteração unilateral de contratos, o regime es-
pecial dos bens, o regime estatutário de servidores e a teoria das 
nulidades dos atos administrativos, foi criação desse período.

Seu estudo como disciplina científica tem seus primeiros 
registros em 1814, na Itália, a partir da cátedra “Alta legislação 
em referência à Administração Pública”, na cidade de Milão4. 
No entanto, o efetivo surgimento do Direito Administrativo na 
Academia é apontado como sendo em 1818, na França, com a 

3 Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “O Direito Administrativo, 
contudo, como sistema jurídico de normas e princípios, somente veio a 
lume com a instituição do Estado de Direito, ou seja, quando o Poder 
criador do direito passou também a respeitá-lo. (...) Por isso, pode con-
siderar-se que foi a partir do século XIX que o mundo jurídico abriu os 
olhos para esse novo ramo jurídico, o Direito Administrativo.” (CAR-
VALHO FILHO, Manual de direito administrativo, p. 7)

4 Cf. DI PIETRO; MARTINS JUNIOR, Tratado de direito administrativo: 
teoria geral e princípios do direito administrativo, p. 48.
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sistematização de decisões do Conselho de Estado francês na 
obra “Les élements de jurisprudence administrative”, bem como em 
1819 com a criação da cátedra de direito público e administra-
tivo na Faculdade de Direito de Paris5.

No Brasil, as primeiras cadeiras surgem por volta de 1854 
nas faculdades de São Paulo e Recife, mesmo sem haver uma 
administração pública suficientemente organizada que pudesse 
ser objeto de estudo. De todo modo, mesmo voltada ao papel do 
Poder Moderador, a Ciência do Direito Administrativo desem-
penhou o papel de edificação do Estado brasileiro na República.

A crença sobre a “autonomia científica” do Direito Admi-
nistrativo é calcada em alguns pilares. Entre eles, encontra-se a 
dicotomia entre Direito Público e Direito Privado, formulada 
ainda nos idos do período romano por Ulpiano. Nesse contexto, 
ele seria um ramo do direito público que regraria um conjunto 
de órgãos, instituições, agentes públicos e um específico conjunto 
de poderes e atribuições tendentes a concretizar os fins colimados 
pelo Estado.

Dessa definição deriva um enorme cabedal de possibilidades 
para análise. Os poderes e atribuições podem assumir um caráter 
regulamentar, hierárquico, disciplinar etc. Da ideia de objetivos 
estatais deriva tanto a distinção de interesse público/estatal — 
bem como o postulado da supremacia do interesse público sobre o pri-
vado — em contraposição ao interesse dos particulares, quanto a 
perspectiva de subalternidade do Direito Administrativo face aos 
ditames do Direito Constitucional.

Em tempos recentes, Gustavo Binenbojm estabeleceu crí-
ticas contundentes à teoria do Direito Administrativo. Nesse 
sentido, ele a considera inconsistente, do ponto de vista lógico-
-conceitual, autoritária, do ponto de vista político-jurídico, e 
ineficiente, do ponto de vista pragmático6.

5 Cf. MAFRA, Sistematização do Direito Administrativo, In: Âmbito 
Jurídico.

6 Cf. BINENBOJM, Uma teoria do direito administrativo: direitos funda-
mentais, democracia e constitucionalização, p. 02.
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A principal inconsistência apontada seria o dogma da lega-
lidade e do princípio da separação dos poderes como elementos 
centrais da autonomia científica da disciplina. Isso porque, atual-
mente, é incontroverso que a quase totalidade dos institutos do 
direito administrativo foi concebida pelo exercício da jurisdição 
do Conselho de Estado Francês. Logo, nada da ação do Poder 
Legislativo e nada em termos de legalidade. Ademais, a autoexe-
cutoriedade do ato administrativo implicava, como admissão do 
Executivo como poder independente, que sua materialização fos-
se controlada única e exclusivamente no seio do próprio Poder 
Executivo. Por conseguinte, a perspectiva de um órgão adminis-
trativo com atribuições quase legislativas e quase judicantes no 
mínimo embaça o arquétipo clássico da estrutura da teoria da 
divisão dos poderes, pelo menos nas concepções de Montesquieu 
e de Locke.

A crítica de Binenbojm poderia ser ainda mais dura. Em 
primeiro lugar, a dicotomia de direito público e privado parece-
-nos superada. A dimensão objetiva do texto constitucional im-
põe uma filtragem em todo o ordenamento jurídico, como bem 
explica Paulo Ricardo Schier. A hermenêutica contemporânea 
exige que os “fatos” e as “normas” sejam compreendidos com 
pressupostos constitucionais. Logo, a divisão clássica de Ulpiano 
perde sentido nesse contexto, o que enfraquece a ideia de “auto-
nomia científica”. Primeiramente, porque a procura de um “ob-
jeto” exclusivo e um “método” próprio se perde no exame de 
seus institutos face ao texto constitucional, além do fato de que 
um mesmo instituto pode ser analisado sob a ótica de diversas 
“disciplinas jurídicas”. A interdisciplinaridade e a transdiscipli-
naridade impõem um passo atrás dos arautos de uma ciência 
copernicana em busca de seu “Santo Graal” mítico: a procura 
pela “autonomia científica” de ramos do Direito7. Na atualidade, 

7 “Pensamos que os positivistas metodológicos assumem o ‘conceito’ de 
Ciência de modo mentalista, como um conceito eterno e universal e 
que sempre exigisse a procura por padrões universais, matemáticos, 
precisos, neutros. Logo, se o Direito pretendesse o status de Ciência, 
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em tempos de entropia e da Física Quântica, ao invés de perqui-
rir por uma “autonomia científica”, faz mais sentido buscar por 
uma “autonomia didática”. Essa sim parece mais factível.

De outro lado, Binenbojm sustenta uma “tradição autori-
tária” da disciplina. A despeito de ter sua origem ligada ao mo-
vimento burguês-liberal na construção do Estado de Direito mo-
derno, de fato, seus institutos foram moldados por categorias de 
matiz monárquico. É a lógica da primazia do Estado que sustenta 
o postulado da supremacia do interesse público sobre o privado. 
É a prevalência da autoridade e não a lógica da cidadania e dos 
direitos fundamentais que sustenta os institutos das “cláusulas 
exorbitantes do direito privado”, da “discricionariedade adminis-
trativa” e da existência do “poder de polícia da Administração”.

Por último, Binenbojm aponta a ineficiência como traço 
da disciplina, denunciando um verdadeiro fosso entre seus esque-
mas, objetivos e instrumentos concebidos no plano normativo e 
sua materialização prática. O conjunto de prerrogativas, atribui-
ções e restrições torna o aparelho estatal lento e ineficiente. O 
modal comando-controle esbarra em desperdício, pouca trans-
parência, corrupção e, finalmente, em retorno pífio de “servi-
ços” para a sociedade. O “Direito Administrativo de Clipes”, na 
palavra de Carlos Ari Sundfeld, frustra as “promessas” políticas 
do Constituinte.

Nesse sentido, o presente artigo pretende se debruçar sobre 
um aspecto central da disciplina: o “princípio” da supremacia do 
interesse público sobre o privado. Seguramente não se quer retor-
nar ao debate empreendido cerca de dez anos atrás capitaneado, 
em especial, pela Escola Fluminense. Não se trata aqui de voltar 
a discutir se é possível separar o interesse público de um interes-
se privado. Não se trata tampouco de taxionomizar o interesse 
público em primário e secundário, separando aquilo que seria 

certamente precisaria se adequar a essas exigências. Esses positivistas 
acreditam que a Ciência continua a operar dentro dos padrões epis-
temológicos concebidos por Galileu e Newton.” (CRUZ; DUARTE, 
Bernardo Augusto Ferreira, Além do positivismo jurídico, p. 37)
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afim à coletividade e aquilo que pertenceria à pessoa jurídica do 
Estado. Tampouco discutir argumentativamente a ponderação de 
valores a priori estabelecida entre direitos sob a ótica da “jurispru-
dência de valores” e do pensamento de Robert Alexy.

O objetivo do texto é fazer, a partir de uma reconstrução 
histórica da disciplina, tanto na Europa, quanto no Brasil, com-
preender em que medida o “interesse público” se impõe sobre 
o “interesse privado”. Logo, passaremos pela construção clássica 
de seus institutos particularmente na França, e observaremos o 
percurso tomado no Brasil. Em seguida, faremos uma análise de 
alguns institutos contemporâneos da disciplina para propormos 
algo novo: o princípio da supremacia do interesse público sobre 
o privado tornou-se o princípio da supremacia de alguns inte-
resses privados sobre outros. Contudo, finalmente, quebrando 
o dogma da distinção entre público e privado, indagar em que 
medida é possível falar hoje em dia de um Direito Administra-
tivo Privado.


