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RESUMO  

Este presente trabalho visa analisar os atos da administração pública frente ao 
princípio da Razoabilidade, através de uma análise bibliográfica, tendo em vista a 
crescente utilização de normas abertas, fazendo com que o agente use da 
notoriedade para enquadrá-las ao caso concreto, sob justificativa de melhor atender 
às conveniências da administração e às necessidades coletivas. Mais adiante, 
destaca-se o caráter sancionador do Direito Administrativo, pois se trata do setor que 
mais acarreta prejuízos aos administrados, haja vista as diversas decisões 
desconexas, incongruentes e desprovidas de fundamentação. Conclui-se 
destacando a importância do respeito ao princípio da Razoabilidade que, quando 
somando a outros princípios, poderá chegar efetivamente à finalidade da lei. A 
importância do princípio da Razoabilidade no Direito Administrativo mostra-se ainda 
mais evidente quando se põe em pauta a face sancionadora que este exerce frente 
aos administrados, que diversas vezes ocorre por meio de dispositivos abertos e 
abstratos, utilizando da discricionariedade para tanto. 
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INTRODUÇÃO  

A Administração Pública, ao buscar cumprir com suas premissa comumente 

conhecida de atender aos anseios e necessidades da sociedade gerenciando 

interesses da coletividade, alicerçada em suas prerrogativas, está diretamente 

limitada a determinadas restrições as quais foram construídas e desenvolvidas ao 

longo do tempo pelo poder legislativo e pela doutrina, as quais algumas estão 

incorporadas no nosso ordenamento jurídico (MELLO, 2006) 

Segundo Cardoso (2007), dentre as restrições estão presentes os princípios 

gerais da Administração Pública e outros princípios, como da Razoabilidade. 

Este busca harmonizar o ordenamento e extinguir lacunas, como qualquer outra 

ideia de princípios, os quais “são as proposições básicas, fundamentais, típicas que 

condicionam todas as estruturações subseqüentes”.  

Ainda, o princípio da Razoabilidade direciona as ações dos aplicadores da lei e 

todos que estão direta ou indiretamente ligados à Administração Pública em 

qualquer ente federativo, isto é, aplicam-se à União, Estados Membros, Distrito 

Federal, Municípios, em todas as Agências Reguladoras, Sociedades de Economia 

Mista, Fundações Públicas, Autarquias, Agências Executivas, Empresas Públicas, 

compreendendo toda a universalidade de seus agentes públicos (lato senso) que 

desempenham função pública (CUNHA, 2009) 

Corroborando neste sentido, Resende (2009) de que a Razoabilidade é um 

conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste 

em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e 

coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios 

empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que 

envolvem a pratica do ato. 

Tendo em conta os princípios gerais da Administração Pública, no caput do artigo 

37 da Constituição Federal estão listados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e, por último, eficiência, o qual foi 

acrescentado por emenda (FARIA, 2001) 
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Contudo, não podemos nos esgotar somente a estes, haja vista que outros 

diversos princípios não constam no texto normativo, tais como o princípio da 

supremacia do interesse público, princípio da finalidade e o princípio da 

Razoabilidade, o qual trataremos neste artigo; além de outros que poderão ser 

elaborados pelo poder legislativo infraconstitucional, seja por leis orgânicas, ou por 

outra forma legal do poder constituinte derivado (FIGUEIREDO, 2008) 

. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral o levantamento bibliográfico sobre 

o princípio da Razoabilidade explorando sua aplicabilidade no Direito Administrativo, 

parte de seu entendimento na esfera doutrinária e no ordenamento jurídico, e qual a 

relevância deste princípio dentro da esfera administrativa. 

O princípio da Razoabilidade sinaliza que o administrador não pode atuar 

segundo seus valores pessoais, optando por adotar providências segundo o seu 

exclusivo entendimento, devendo considerar valores comuns a toda coletividade 

(OLIVEIRA, 2006) 

Ao analisar os diversos princípios vitais para a garantia da ordem pública, 

depara-se com o princípio da Razoabilidade. 

Escreve  Di Pietro (2001) que: 

 

O princípio da Razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade 

entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que 

alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios 

pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em 

que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante 

do caso concreto. (DI PIETRO, 2001, p.80) 

 

 Da mesma forma, na esfera do Direito Administrativo, serve como limite ao 

propor que os agentes públicos, em toda sua desenvoltura na atividade da 
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administração pública, poderão somente realizar o que está disposto em lei em 

sentido amplo, ou seja, desde lei ordinária até a constituição.  

Enquanto o cidadão tem o direito de realizar tudo aquilo que a lei não proíbe, a 

administração poderá realizar somente aquilo que está disposto e autorizado em lei, 

o que acaba por dar maior seguridade aos administrados uma vez que se o que foi 

executado estiver em desacordo com a lei será inválido, suscetível à apreciação do 

poder judiciário.  

Pela doutrina, A administração pública não pode atuar contra legem ou praeter 

legem, só pode agir secundum legem”, isto é, a administração não poderá atuar nem 

na contramão, nem no sentido de complementar a lei, mas sempre segundo a lei. 

 Neste prisma, constata-se que a administração pública, ao exercer suas 

funções, deve primar pela Razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas 

condutas, fazendo com que o princípio seja utilizado como vetor para justificar a 

emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera administrativa 

ao destinatário (PAULO, 2010) 

A importância do princípio da Razoabilidade no Direito Administrativo mostra-

se ainda mais evidente quando se põe em pauta a face sancionadora que este 

exerce frente aos administrados, em que diversas vezes ocorre por meio de 

dispositivos abertos e abstratos, utilizando da discricionariedade para tanto 

(CARDOSO, 2007). 

O princípio da Razoabilidade propicia, portanto, a fiscalização da obediência a 

todos os demais princípios e regras albergadas pelo sistema. Assim, quando o 

aplicador da norma elege prioridades sem atentar para os vetores indicativos do 

sistema, está incorrendo em comportamento ilícito por desobediência ao princípio da 

Razoabilidade (FARIA, 2001) 

Desta forma, esta competência discricionária vem sendo utilizada, no 

desempenho da função pública, como forma de melhor atender as conveniências da 

administração e as necessidades coletivas. Serve como um poder instrumental, o 

qual consiste na liberdade de ação dentro de critérios estabelecidos pelo legislador 

(MELLO, 2006) 



ARTIGO 

 
 

 
 

Através do princípio da Razoabilidade, interpreta-se uma dada circunstância 

jurídica sob os aspectos qualitativos, tais como, social, econômico, cultural e político, 

sem se afastar dos parâmetros legais. Desta forma, o administrador atinge os fins 

pretendidos pela lei, utilizando-se dos meios que mais se adequam ao caso 

concreto, agindo com Razoabilidade em seus atos, de modo que sejam moderados, 

aceitáveis e desprovidos de excessos. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os princípios constitucionais apresentam-se como ferramenta de natureza 

pública, indispensáveis para a realização da justiça. Por ser obrigatória a aplicação 

dos princípios, as comissões processantes precisam afirmar os seus valores no 

processo disciplinar (PIRES, 2015) 

O princípio da Razoabilidade tem como principal objetivo proibir o excesso, com 

a finalidade de evitar as restrições abusivas ou desnecessárias realizadas pela 

Administração Pública. Esse princípio envolve outros princípios como o da 

proporcionalidade, assim as competências da Administração Pública devem ser 

feitas proporcionalmente, sendo ponderado, segundo as normas exigidas para 

cumprimento da finalidade do interesse público e ainda o princípio da legalidade que 

tendem a reforçar mais o texto das normas e a palavra da lei. 

 O princípio da Razoabilidade é referenciado, de forma implícita, em normas 

constitucionais e, de forma explícita, na lei que rege a Administração, devem, 

portanto, nortear as atividades do Poder Executivo, principalmente de suas 

Corregedorias (ALEXANDRINO, 2011) 

Com o advindo da Lei 9784/99, que passou a obrigar a administração a 

respeitar a seguinte relação, qual seja: Legalidade, finalidade, motivação, 

Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Com espeque nos princípios, a autoridade julgadora deve eleger a solução 

necessária, mais coerente, mais adequada, mais prudente, mais apropriada para o 

caso concreto de seu julgamento (BARROSO, 2009). 
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CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da Razoabilidade não se encontra expressamente previsto na 

constituição. Na verdade ele é um dos princípios gerais de Direito, usado 

praticamente em todas as áreas da ciência jurídica.  Em virtude disso os órgãos 

disciplinares devem acolher este princípio, conforme previsão legal, mostrando-se 

sensíveis a ele, para a aplicação de penalidades. 

Desta forma, a atuação do agente público deve seguir fielmente muitos 

princípios mas em especial ao da Razoabilidade, tendo em vista a sua importância 

para a garantia da ordem democrática, vez que ensejam a possibilidade de 

concretização de justiça social e dos valores a elas inerentes. 

 Ademais, não impendem em nada a atuação estatal e nem dificulta o 

alcance coletivo, pois apenas servem como norte para uma atuação coesa, moderada 

e de bom senso por parte dos executores da vontade do Estado. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXANDRINO, M. P. V.  Resumo Direito Administrativo Descomplicado. 4ª Ed. 
Editora Método. São Paulo, SP. 2011.Disponível em:< 

http://pt.slideshare.net/CeciliaVasconcelos18/resumo-de-direito-administrativo-
descomplicado-marcelo-alexandrino> Acesso em: 12 out 2015. 
 
BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas 
Normas Constitucionais. 9ª Ed. Editora. Renovar. Rio de Janeiro, RJ.  2009. 
 
CARDOSO, H. A. Os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e 
Legalidade na Atuação da Administração Pública. 
< http://www.advogado.adv.br/artigos/2007/helioapolianocardoso/principios.htm>. 
Acesso em: 12 out de 2015.  

CUNHA J. D. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Rio de Janeiro, RJ. Editora 
Podium, 2009. 

DI PIETRO, M. S.Z. Direito Administrativo. Editora Atlas, 15ª Edição. São Paulo, 
2001. Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-principio-da-

http://www.advogado.adv.br/artigos/2007/helioapolianocardoso/principios.htm


ARTIGO 

 
 

 
 

Razoabilidade-expresso-na-constituicao-federal-a-partir-da-emenda-452004-e-sua-
importancia-em-f,38065.html  Acesso em: 12 out. De 2015. 

FARIA, E. F. Curso de Direito Administrativo Positivo. 4ª Edição. Belo Horizonte: 
Editora Del Rey, 2001. 

FIGUEIREDO, L. V. Curso de Direito Administrativo. 9ª Ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. 

LIMA, M. R. O. Devido Processo Legal. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1999. 

MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 21ª Ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006. 

OLIVEIRA, J. R. P. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no 
Direito Administrativo Brasileiro. 1ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

PAULO. V. Direito constitucional descomplicado. 5º Ed. rev. E atualizada. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2010. 

PIRES, S. P. D. Princípio da proporcionalidade versus Razoabilidade. Revista 
Âmbito Jurídico Nº 132 - Ano XVIII - JANEIRO/2015 - ISSN - 1518-0360. Disponível 
em:<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_juridica>Acesso 
em: 12 de out, 2015. 
 

RESENDE, A.J.C. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. 
Revista do Legislativo. Abril, 2009. 
 


