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REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE PôRTO AL.EGRE

PRIMEIRA LIÇÃO DE UM BREVE CURSO
DE DIREIT'O ADMINIST'RATIVO
Ruy Cirne Lima
1. Centro da vida jurídica é a vontade livre. O ato jurídico é uma
declaração de vontade ( 1 ) ; o domínio, "expressão da nossa vontade sôbre a natu:ez.a física". ( ~); a ?brigação, uma limitação da vontade (
No Direito Admmistrativo, o centro do sistema é, também naturah;ne~1te a .vontade livre; mas, diversamente do que sói acon~ecer
no Direito Pr.Ivado, a vont~de ~qui é livre, mas não autónoma, -livre, mas s.uJeita a normas Jurídicas cogentes que a dirigem a um fim
pre.determmado ou, _ao menos, predeterminável. De tal sorte, ao demais?, a :vontad~ ~~ vmcu!a, em nossa disciplina, ao fim, a ela proposto,
que pnma fac1e podena pretender-se (mas sem razão) houvesse sido, aquela, por êste totalmente substituída.
No Direito Privado, as relações jurídicas consubstanciam-se de
regra, em direitos subjetivos, dos quais Windscheid disse que co~sis
tem .em um pod~r da vontade, conferido pela ordem jurídica ( ''). Sem
adenr ao conceito, cabe, entretanto, recordá-lo em contraste com a
noção de administração, predominante no Direito Administrativo da
qual se enucleia um tipo distinto de relacionamento jurídico es~en
cialmente finalístico, uma relaç~o jurídica polarizada por ~m fim,
te?do co~o fonte uma vontade, hvre certamente, mas, enquanto adstnta ~ao fin:,. c~rtamente não autónoma ( 5 .).
Esse d1ng1smo da vontade, que tão saliente se revela no Direito
Administrativo, corresponde à natureza dêste como a autonomia
da vontade no Direito Privado se lhe ajusta às' características inconfundíveis.
. , O Direito ~dministrativo é, "lato sensu'', o ordenamento jurídico
m,tnnseco d~ Cidade terrena, da ~oi?unid~de social organizada em que
o homem v1ve nesta terra. O Dueito Pnvado é, à sua vez, 0 direito
( 1)
(2)
( 3)
( 4)
(5)

Cód. Civ., art. 86.

L:;.cerd~ de Al;nt>ida~ Direito das Cousas, t. I, Rio de Janeiro, 1906, p. 78.
D1g., hb. L. tit. Xv I, de verborum signifieatione, fr. 108.
~e~~·bue~ d.es P~nd,ektenree_h~s, Ed. ~{ipp, t. I, Frankfurt am lVIain, 1906, p. 156.

do homem como tal, em face de sua vocação temporal e de seU,s destinos eternos. No Direito Administrativo, o homem é, por excelência,
o ·destinatário dos benefícios que, das relações jurídicas, resultam ou
podem resultar, e secundária ou mediatamente, sujeito delas. No Direito Privado, é o homem, antes de tudo, o sujeito autónomo dessas
relações, e secundária ou mediatamente, o seu beneficiário ( 6 ) .
Não significa, é claro, quanto levamos dito, que o Direito Administrativo não repouse, como o direito em geral, sóbre a vontade.
Faltar-lh,ei-ia conteudo moral, se assim fósse. Significa, ao invés que,
no Direito Administrativo, diversamente do que, de ordinário, acontece no Direito Privado, a vontade se há de determinar impessoalmente em obediência ao fim, a ela proposto, e não de modo autónomo,
se~undo a regra que, pessoalmente, a si própria, estabeleça. A impessoalidade na determinacão da vontade é o consectário natural da vinculação dela ao fim, qu~ lhe é predeterminado. Na verdade, a correspondência· perfeita entre a vontade e o fim, a que deve ela tender,
importa necessàriamente perfeita impessoalidade na determinação daquela, quer dizer, o fim, e não a inclinação pessoal do agente, determina o ato.
Essa impessoalidade marca o lugar do Direito Administrativo
nos quadros do direito positivo. A risco de sugerir mais um critério
de distincão entre o Direito Público e o Direito Privado, podemos e
devemos ~sinalar a impessoalidade na determinação da vontade como
uma nota, ao menos, do conceito de Direito Público.
Materialmente, a impessoalidade na determinação da vontade
traduz o devotamento integral do agente ao fim que lhe é predeterminado ou seja em têrmos de Direito Público, ao bem comum; ou, especlficar~ente: em têrmos de Direito Administrativo, à utilidade pública (7). Formalmente implica, a impessoalidade 'na determinação da
vontade, a abolição das contingências pessoais, a benefício de uma fixação como absoluta das relações jurídicas subsumidas na norma de
direito. Não é despiciendo observar-se que as normas cogentes sã.o
também denominadas "normas absolutas" ( 8 ) , a par de que, no DIreito Administrativo, sempre chamou a atenção o fato. ~e qu~ se lhe
pede que "determine", "fixe" as relações jurídicas adn11mstrat1vas, ao
invés de simplesmente regulá-las . ( 9 ) .
Essa mesma impessoalidade explica-nos, pois, do mesmo passo,
a ·ausência, que a jurisprudência clássica já indicara (1°)' de normas
dispositivas ou supletivas no. Direito Administrativo .. ~.liberdade da
vontade, que se reflete em tais normas, cede ante o d1ng1smo da von( 6)
(7)

:Nossa pieparaçao a Dogmatiea JurrdiCa, P. Alegre, 1949, p. 55.

Cf. Savigny, System des heutigen R.on:ischen l~e?hts, .t. I, Ber~in_, 1840, § 9.
Nossa Introdu~:ão ao estudo do Direito Admmis·trativo ·Brasileiro, P. Alegre,
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~ utilização dos meios adequados à consecução do bem comum
delineia-se e fixa-se através do ordenamento jurídico intrínseco da co.:.
munidade social; a utilidade pública constitui, assim, o fim último e
a matéria-primeira do Direito Administrativo, que "lato sensu" não
é senão, precisamente, o ordenamento jurídico intrínseco da Cidade.
Recebendo, pois, .a contribuição decisiva do Direito Constitucional,
ainda essa, o Direito Administrati·vo a transmuda, ao assimilá-la, como, de resto, ~egundo vimos, acontece a tôdas as demais contribuições,
de que se ennquece.
Ante a originalidade específica do Direito Administrativo e, do
mesmo passo, a variedade dos materiais de que se forma, não ad~ira,
portanto, seja, êle, aqui apontado como direito especial relativamente
ao Direito Político, apresentado em uma concepção mais ampla do
que em sua forma clássica, como a participar simultâneamente do Direito Público e do Direito Privado (1 6 ); e ali o definam como direito
especial, relativamente ao Direito Civil, êste, porém, entendido em sentido largo e genérico, à Jnaneira romana, cl'e sorte a abranger, ao mesmo tempo, matérias de Direito Público e matérias de Direito Privado (1 7 ). Transparece, realmente, nessa inacomodação aparente do
Direito Administrativo aos quadros clássicos do direito positivo, o
vigor de seu conteudo original, em contraste com a proveniência diversa dos materiais nêle coadunados, saídos de todos os ramos do
direito.
Por certo, como direito especial, ao Direito Administrativo não
se exige que se enxerte êle como dependente exclusivo, em um ramo
jurídico preexistent, o qual se. chamaria, então, relativamente àquele,
direito geral. Qualificar-se um ramo do direito como direito especial
indica meramente que tem êle uma formação derivada, simples ou
compósita. E' sempre possível rastrear-lhe a origem anterior, unitária
ou múltipla, dos materiais integra ti vos: "sem per specialia generalibus
insunt" ( 18 ). Se ·se quisesse, não obstante, designar-lhe, ao Direito
Administrativo, como a todo direito especial, um direito comum ou geral por têrmo de contraste, bastaria referi-los ao que Georges Renard
excelentemente denominou "direito comum nacional", êsse, quase in-·
definível, núcleo de individualização das instituições jurídicas de um
povo ( 19 ).
3. Baste-nos, entretanto, reconheçamos que tem a nossa disciplina uma formação derivada; é, fora de dúvida, direito especial.
l\1as pela sua essência mesma, como deixamos entrevisto, o Direito
Administrativo, sem embargo da contribuição privatística que nêle
influi, da sua posição avulsa nos quadros do direito positivo, há de
ser classificado como Direito Público.
(16)
(17)
(18)
(19)

A. Posada, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, 1897, t. I, p. 77.
L. Meucei, Istituzioni di Diritto Ammiiüstrativo, Toi·i:no, 1909, p. 7.
Dig. lib .. L, tit. XVII, de regulis juris antiqui, fr. 147.
I1e Droit, la Logique et le Bon Sens, Paris, 1925, p. 321.
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A impessoalidade na determinação da vontade é o critéri9 que
se nos oferece para essa classificação. Certamente, há no Direito Privado, tal ou qual impessoalidade na determinação da vontade, em tudo quanto respeita à noção de administração, ali também enconttadiça.
Assim, no Direito Civil, a determinação da vontade dos pais, tutores,
curadores, dirigentes de corporações, sociedades e fundações, enquanto aos bens que administram. Essa impessoalidade, porém, pela qual
meramente se reconhece a comunhão, entre o Direito Privado e o
Direito Público, quanto ao conceito de administração, se pode ser
qualificada corno tal "ad intra", face aos círculos de interêsses a que
respeita, mostra-se "ad extra", antes, corno um reflexo da personificação, mais ou menos definida, dêsses mesmos círculos de interêsses perante a sociedade, havida corno um todo, em que se inserem êles
como partes.
No Direito Público, ao revés, depara-se-nos a impessoalidade na
determinação da vontade levada ao máximo. Aqui, o círculo de interêsses, a que a administração respeita, é coe)Çtensivo com a sociedade
mesma, e a limitação nacional inafastável faz dêsse círculo de interêsses, o círculo máximo nas1 sociedades politicamente organizadas. Já
Bártolo sinalava que a apelação interposta de decisão do regente de
comunidade "superiorern nos recognoscens", haveria de ter corno juiz
"ipse populus ... qui ipsurn officialern fecit" (12'0).
Direito Público, de resto, o Direito Administrativo nem por isso
perde a sua independência. E, de outro lado, o mesmo Direito Público
não é algo de substancialmente diverso do Direito Privado. Baldo
disse adrniràvelrnente·: bonurn publicum non ( est) sine priva to,
nec priva tum sine publico" (' 21).
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