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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
DA ESCOLA DE DIREITO DA FACULDADE PARANAENSE - FAPAR 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da Faculdade Paranaense (FaPar) é 
realizado através de uma pesquisa acadêmica dentro das linhas de pesquisa do Curso 
de Graduação em Direito da Faculdade Paranaense que se materializa na forma de 
uma monografia.  

O processo de orientação inicia-se no primeiro bimestre do sétimo período, quando os 
alunos devem indicar o seu tema (e justificativa), bem como o seu respectivo 
orientador por meio da Ficha de Orientação, a partir do Quadro de Orientadores 
disponível no semestre. 

Ainda no sétimo período os alunos já apresentam o pré-projeto de monografia, 
embora somente sejam vinculados formalmente aos seus orientadores a partir do 
oitavo período.  

No oitavo período os alunos em processo formal de orientação deverão apresentar 
como requisito de Atividades Práticas Supervisionadas o projeto de TCC concluído (1º 
Bimestre) e um capítulo da monografia já desenvolvido (2º Bimestre). 

No décimo período do curso os alunos entregam a versão final do TCC para o aval dos 
Orientadores de conteúdo e metodologia trinta dias antes da data final para o 
depósito. Obtendo o aval, torna-se possível efetuar o depósito do trabalho. 

Após o depósito, os Professores Orientadores de conteúdo encaminham ofício ao 
Coordenador de Monografias indicando a banca de sua preferência, que deverá ser 
marcada em edital observando-se um prazo não inferior a sete dias úteis, na medida 
em que a defesa deve realizar-se em sessão pública. 

O aluno deve obter, necessariamente, a nota mínima sete em ambas as avaliações 
para ser aprovado. 

No décimo período o aluno prepara a sua monografia para publicação. As monografias 
com indicação da banca e que obtiverem acima de nove na avaliação metodológica 
serão publicadas na íntegra na revista eletrônica da FaPar. As demais deverão ser 
transformadas em artigos e alteradas de acordo com a recomendação da banca de 
defesa, contando com a anuência do Orientador de Conteúdo e Metodologia na sua 
versão final para a publicação 
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1 - ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

I - APRESENTAÇÃO DO TEMA 

II - OBJETO E OBJETIVOS 

III - JUSTIFICATIVA 

IV - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

V - METODOLOGIA 

VI - CRONOGRAMA 

VII - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO INICIAL 

VIII - INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 
Modelo de projeto: v. Anexo I 
 
 
2 - ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 
 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Capa (anexo II) 
Folha de rosto 
Termo de aprovação** (anexo III) 
Dedicatória* 
Agradecimentos* 
Epígrafe* 
Sumário 
Lista de Ilustrações*** 
Lista de Tabelas*** 
Lista de Siglas*** 
Resumo 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Glossário* 
Referências Bibliográficas 
Apêndices* 
Anexos*  

Lembre-se que monografia deve ter um mínimo de 50 (o intervalo considerado é da primeira 
página da introdução à ultima página da conclusão) e máximo 80 páginas. 
* Elementos que não são obrigatórios 
** Elemento necessário quando o aluno defende a monografia em banca 
*** Elementos obrigatórios quando ultrapassar 15 itens (ilustrações, tabelas ou siglas) 
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3 - NORMAS PARA FORMATAÇÃO: 
 
 
3.1 - CORPO DE TEXTO 
 
 
3.1.1 – FORMATO DO PAPEL 
 

FOLHA 

A4 (210 x 297mm).  

 
Impresso apenas no anverso da folha. 

MARGENS  

- superior de 3cm; 

- inferior de 2,7cm; 

- esquerdo de 3cm; 

- direita de 2cm. 

 
3.1.2 – PARÁGRAFO 
 

Alinhamento: Justificado 

Nível do tópico: Corpo de Texto 

Recuo da esqueda: 0cm, somente nas citações longas o recuo deve ser de 1,5cm  

Recuo da direita: 0cm 

Especial: Primeira linha 1,5cm nos parágrafos e notas de rodapé 

Espaçamento antes: 0pt 

Espaçamento depois: 0pt 

Espaçamento entre linhas: simples nas citações longas e notas de rodapé, somente o 
corpo de texto fica com 1,5 linha. 
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3.1.3. – FONTE 
 

A letra adotada deve ser a Times New Roman com tamanho 13 ou a Arial com 
tamanho 12 para a digitação de títulos e parágrafos (letra normal).  

Citações longas, notas de rodapé, tabelas devem ser digitadas em letras Times New 
Roman com tamanho 11 ou a Arial com tamanho 10 (letra menor ou simples). 

Alinhamento do texto deve ser justificado. 

 
3.1.4. – UTILIZAÇÃO DE NEGRITO, ITÁLICO E ASPAS 
 

NEGRITO 

É utilizado para destacar idéias do autor ou dos autores que embasam a construção da 
monografia. Quando o destaque é feito em uma transcrição deve ser informado. 

ITÁLICO 

O itálico é utilizado no registro de palavras e expressões em outro idioma (inclusive o 
latim) e para o registro de títulos no corpo da monografia.  
O itálico não é utilizado para registrar a transcrição. 

ASPAS 

As aspas são utilizadas para o registro das citações curtas (transcrição inferior a cinco 
linhas), conceitos e para registrar ironia (o que não é muito aconselhável no texto 
acadêmico). 

 
3.2 – CITAÇÕES 
 
 
3.2.1 – CONCEITO 
 
As citações são utilizadas para esclarecer, sustentar ou ilustrar o assunto estudado e 
podem ser diretas ou indiretas. A honestidade acadêmica exige que as idéias sejam 
devidamente referenciadas aos seus autores. A cópia sem o registro adequado 
constitui o plágio que é uma falha formal grave e causa a reprovação do aluno. É 
essencial que o aluno desenvolva autonomia intelectual e um texto próprio na 
monografia, por isso é importante evitar as transcrições excessivas. 
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3.2.2. – CITAÇÃO INDIRETA 
 

As citações indiretas (paráfrases e condensações) são registradas em letra e 
espaçamentos normais e não dispensam a nota de rodapé (inclusive com a indicação 
das páginas que permitirão a localização das informações). 

 

3.2.3 – CITAÇÃO DIRETA 
 

As citações diretas devem seguir o seguinte padrão de registro:  

Curtas: transcrição com até cinco linhas deve constar do corpo do texto, com letra e 
espaçamento normais, e estar entre aspas. 

Logas: transcrição que ultrapassar cinco linhas deve iniciar no recuo do parágrafo, 
sem deslocamento da primeira linha, e terminar na margem direita. O 
entrelinhamento é simples, a letra deve ser menor que a do corpo do texto (Arial 10 
ou Times New Roman 11) e uma linha em branco é deixada entre a citação e os 
parágrafos anteriores e posteriores. 

É vedado ao aluno o registro das referências no sistema autor-data. 
 
 
 
3.3 – NOTAS DE RODAPÉ 
 
3.3.1 – REGISTRO DE NOTA DE RODAPÉ  

No rodapé a primeira nota do autor deve ser registrada de forma completa (com o 
registro de todos os elementos de referência e página). 
As demais notas de rodapé do autor devem ser registradas de forma abreviada. As 
notas do autor podem estar intercaladas entre notas de outros autores ou podem 
seguir uma seqüência de citações do mesmo autor e obra no trabalho.  

3.3.2 – EXPRESSÕES UTILIZADAS NO RODAPÉ 

 
Ibid. (ibidem: na mesma obra): do mesmo autor, mesmo documento, mas em 
diferentes páginas. 

Id. (idem: do mesmo autor): do mesmo autor, obra e página. Escreve-se apenas Id., 
sem indicação de página. 

op. cit. (opere citato: na obra citada): é usado quando o autor vai se reportar a um 
documento já citado, mas há outro intercalado. 
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apud (citado por, junto a, em): citação de segunda mão. 

cf. (confer: compare, confira): confrontar, refere-se a. 

et seq. (sequentia: seguinte ou que se segue): quando menciona-se somente a 
primeira página em que aparece a citação, porém refere-se também as demais. 

 
3.3.3 – APRESENTAÇÃO DAS FONTES NUMÉRICAS NO RODAPÉ 

A primeira citação de um autor é feita de maneira completa, as seguintes devem ser 
feitas de forma abreviada.  

- iniciam com o indicativo numérico; 

- o indicativo numérico é separado da nota com um espaço; 

- são escritas com letra e entrelinhamento menor do que o texto; 

- a primeira linha deve seguir o recuo do parágrafo e a segunda linha e as seguintes 
respeitam a margem esquerda; 

- devem começar e terminar na mesma página em que a nota foi inserida. 

3.3.4 – PARA NOTAS INTERCALADAS 

SOBRENOME, Nome. Op. cit., p.x. 

(Quando o autor tem apenas uma obra citada na monografia) 

SOBRENOME, Nome. Primeira palavra do título*..., p. x. 

(Quando o autor tem mais de uma obra citada na monografia) 
*A primeira palavra do título deve ser destacada (o destaque deve ser o mesmo que o 
aluno escolheu para registrar os títulos das obras em seu trabalho) 

3.3.5 – PARA NOTAS EM SEQUÊNCIA  

Idem: o mesmo autor, obra e página da nota anterior. (Idem.) 

Ibidem: mesmo autor e obra, mas a página citada é diferente da nota anterior. 
(Ibidem, p. 11.) 

As expressões Idem e Ibidem podem ser registradas em sua versão abreviada (id. ou 
Ibid.,) mas o aluno deve manter a uniformidade no registro quando escolhe uma das 
formas 
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4 – REFERÊNCIAS 
 
4.1 – LIVRO:  

AUTORIA.* Título: subtítulo.* Edição.* Local: Editora, ano.* Descrição física.* 

EXEMPLOS: 

AFFORNALLI, Maria Cecília Naréssi Munhoz. Direito à própria imagem. Curitiba: 
Juruá, 2003. 

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Código civil interpretado conforme a constituição da 
república. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

RAMINA, Larissa. Direito internacional convencional: tratados em geral, tratados em 
matéria tributária e tratados de direitos humanos. Ijuí: Unijuí, 2006.  

4.1.2 – PARTES DE LIVRO: 

AUTORIA DA PARTE DA OBRA.* Título da parte. In: AUTORIA DA OBRA.* Título da 
obra.* Local: Editora, ano.* página inicial-final da parte.  

EXEMPLO: 

BRITTO, Carlos Ayres. Apresentação. In: GABARDO, Emerson. Eficiência e 
legitimidade do Estado. São Paulo: Manole, 2003. p. XV-XIX. 

4.1.3 – CAPÍTULO DE LIVRO: 

AUTORIA DA PARTE DA OBRA.* Título da parte. In: AUTORIA DA OBRA.* Título da 
obra.* Local: Editora, ano.* página inicial-final da parte.  

EXEMPLOS: 

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O Direito administrativo e a administração pública. 
In: _____. Direito administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 16-
36. 

KÖCHE, José Carlos. Ciência e Método: uma abordagem histórica. In:_____. 
Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 19. 
ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 41-88. 
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4.1.4 – ARTIGOS DE LIVRO: 

 

AUTORIA DA PARTE DA OBRA.* Título da parte. In: AUTORIA DA OBRA.* (Função 
editorial). Título da obra.* Local: Editora, ano.* página inicial-final da parte.  

EXEMPLOS: 

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional e Direitos 
Fundamentais Sociais: Uma abordagem democrática no discurso Constitucional Atual. 
In: FONSECA, Ricardo Marcelo. (Org.). Discurso e direito: discursos do direito. 
Florianópolis: Boiteux, 2006. p. 173-197. 

FISCHER, Octávio Campos. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 
Direito Tributário. In: ____. (Org.). Tributos e direitos fundamentais. São Paulo: 
Dialética, 2004. p. 279-294. 

GABARDO, Emerson. A Responsabilidade objetiva do Estado em face aos princípios da 
eficiência e da boa-fé. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício. (Coords.). Direito 
público moderno: homenagem especial ao professor Paulo Neves de Carvalho. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 259-298. 

ROBL FILHO, Ilton Norberto; CORTIANO JUNIOR, Eroulths. O Ensino do Direito Civil: 
Breve Ensaio sobre o Direito das Sucessões. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz 
Edson. (Orgs.). Diálogos sobre direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 651-
666. 

 

4.2 – ARTIGO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO: 

 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, ano da 
revista, número do volume, número do fascículo, pagina inicial-final do artigo, data. 

EXEMPLOS: 

GOMES, Eduardo Biacchi. A Defesa dos interesses do Brasil na Alca: aspectos positivos 
e negativos da integração hemisférica. Cadernos da Escola de Direito e Relações 
Internacionais da UniBrasil, Curitiba, v. 3, n. 3, p. 19- 28, jul./dez. 2003. 

SCHULMAN, Gabriel. Convergências e Divergências entre Direito, Estado, Economia e 
Contratos. Revista Jurídica Themis, Curitiba, v. 17, p. 127-142, 2006. 
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4.3 – PUBLICAÇÃO PERIÓDICA: 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Título do fascículo, suplemento ou número especial (quando 
houver). Local: Editora, ano da revista, número do volume, número do fascículo, 
data. número total de páginas do fascículo, suplemento ou número/edição especial. 
Nota indicativa do tipo de fascículo.  

EXEMPLO:  

ADVOGADOS: MERCADO & NEGÓCIOS. Remuneração na advocacia. São Paulo: Minuano, 
a. 5, n. 25, set. 2009. 66 p.  

ENSINO SUPERIOR. São Paulo: Segmento, a. 10, n. 131, ago. 2009. 50 p. 

 
 

4.4 – TESE, DISSERTAÇÃO OU MONOGRAFIA: 

 

AUTORIA. Título. Local, ano. número de folhas. Tese, Dissertação, Monografia (Grau e 
Área) - Unidade de Ensino, Instituição.  

EXEMPLOS: 

LOPES, Andréa Roloff. Alexandre Rodrigues Ferrreira e a viagem filosófica: 
economia e ciência na Amazônia colonial. Curitiba, 1998. 123 f. Dissertação (Mestrado 
em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do 
Paraná. 

MALISKA, Marcos Augusto. O Direito à Educação na Constituição Federal de 1988. 
Curitiba, 2000. 243 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal do Paraná. 

 
4.5 – SENTENÇAS, DECISÕES OU ACÓRDÃOS DE CORTES E TRIBUNAIS: 
 

NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Nome da corte ou tribunal. Ementa ou 
acórdão. Tipo e número do recurso. Partes litigantes (agravo, apelação, embargo, 
habbeas corpus). Relator: nome. Data. Dados da publicação que divulgou o acórdão, 
decisão ou sentença.  
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EXEMPLOS: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de consignação em pagamento. Recurso 
Especial n. 24. CIA. Real de Crédito Imobiliário e Ari Villas Boas. Relator: Minitro: 
Garcia Vieira. 07 fev. 1990. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=1989000
81594&dt_publicacao=05-03-1990&cod_tipo_documento=1>. Acesso em: 23 jan. 2009. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 2.337-
3/SC. Governador do Estado de Santa Catarina e Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina. Relator: Ministro: Celso de Mello. 21 jun. 2002. Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 3, n. 11, p. 263-274, jan./mar. 
2003. 

  

4.6 - PARECER, RESOLUÇÃO OU INDICAÇÃO 

 

AUTORIA (Instituição ou Pessoa). Tipo (parecer, resolução, indicação), número e data. 
Ementa. Relator ou consultor: Nome. Dados da publicação que a divulgou. (Livro, 
revista ou internet). 

EXEMPLO:  

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA n. 319 de 04 de 
dezembro de 2002. Dá nova redação a dispositivos da Resolução CONAMA n. 273, de 
29.11.2000, que dispõe sobre prevenção e controle da poluição em postos de 
combustíveis e serviços. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 19 
dez. 2002. Seção 1. p. 190-191. 

 
4.7 – ARTIGO DE JORNAL 
 

AUTORIA DO ARTIGO. Título do artigo. Título do jornal. Local de publicação, data 
(dia, mês, ano). número ou título do caderno, seção, suplemento, etc., página(s) do 
artigo referenciado, número de ordem da(s) coluna(s).  

EXEMPLOS: 

PRONER, Carol. A Formação do Império Americano. O Estado do Paraná, Curitiba, 06 
ago. 2006. Direito e Justiça, p.16.  

RAMINA, Larissa. E as veias da América Latina permanecem abertas... Gazeta do 
Povo, Curitiba, 6 set. 2009. p. 2. 
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4.8 – VERBETES DE ENCICLOPÉDIA OU DICIONÁRIO 

 

VERBETE. In: AUTORIA. Título da obra. Local: Editora, ano. volume. página inicial-
final da parte. 

EXEMPLOS: 

DEMOCRACIA. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de política. Trad.: Carmen C. Varriale; et al. 12. ed. Brasília: UnB, 2002. 
v. 1. p. 319-329. 

HISTÓRIA. In: OUTHWITE, Willian; et al. Dicionário do pensamento social do século 
XX. Trad.: Renato Lessa; Wanderley Guilherme dos Santos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
1996. p. 356-368. 

MONOGRAFIA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da 
língua portuguesa. 2. ed. 2. tir. Curitiba: Positivo, 2004. p. 1354. 

 

4.9 – FONTE ELETRÔNICA (ON LINE): 

 

AUTORIA. Título: subtítulo. Fonte (se for publicado). Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: data (dia, mês, ano).  

EXEMPLOS:  

DOTTA, Alexandre Godoy. A educação como um bem público tutelado pelo Estado 
mediante as políticas públicas de avaliação da qualidade. Disponível em: 
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/539_871.pdf>. 
Acesso em: 12 jan. 2009. 

NEVES, Ozias Paese. Revista Civilização Brasileira (1965-1968): uma cultura de 
esquerda no cenário político ditatorial. Disponível em: 
<http://revista.unibrasil.com.br/index.php/retdu/article/viewFile/54/87>. Acesso 
em: 24 ago. 2008. 

SCHIER, Paulo Ricardo. A Comissão parlamentar de inquérito e o âmbito de 
limitação competencial de sua atuação. Disponível em: 
<http://www.unibrasil.com.br/publicacoes/direito/01/F.PDF>. Acesso: em: 12 maio 
2006.  
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4.10 – ENTREVISTA 
 

AUTORIA (entrevistado). Ementa da entrevista. Local, data. 

EXEMPLOS:  

4.10.1 – ENTREVISTA NÃO PUBLICADA 

GROISMAN, Serginho. Entrevista concedida pelo apresentador para os alunos da 
Escola de Comunicação da UniBrasil. Curitiba, 06 jun. 2008. 

 

4.10.2 – ENTREVISTA PUBLICADA: 

NISBETT, Richard. A inteligência pode ser construida. Isto É, São Paulo, n. 2078, 09 
set. 2009. p. 06-11. Entrevista concedida a Cilene Pereira. 

 
 
4.11 – OBRA INÉDITA 

AUTORIA. Título. Nota indicativa do documento (palestra, notas de aulas e outros). 

EXEMPLOS: 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. A Alca e o futuro do Brasil. Palestra proferida na 
Escola de Direito e Relações Internacionais das Faculdades Integradas do Brasil - 
UniBrasil. Curitiba, 28 ago. 2003. 

LEITE FILHO, Ivo João Urbano; et al. Direito Público: fundamentos, princípios e 
contradições. No prelo. 

SILVA, Helena Maria da. O pensamento jurídico na América Latina. Palestra 
proferida na Escola de Direito e Relações Internacionais das Faculdades Integradas do 
Brasil - UniBrasil. Curitiba, 15 maio 2006. 
 
 
 
4.12 – LEIS OU DECRETOS 
 

NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Título e número da lei ou decreto, data. 
Ementa. Dados da publicação que divulgou o documento.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Estado Moderno nasceu para exercer determinadas atividades e entre 

estas está o serviço público – atividade que tem como fim imediato a satisfação de 

interesses públicos, definidos como tais no ordenamento jurídico, e que se submete 

a um regime jurídico específico de Direito Público. 

Tal regime jurídico específico é o consagrado no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 

8.987 de 1.995, que preenche o conceito jurídico indeterminado de serviço 

adequado, previsto no artigo 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal. 

No entanto, para que o referido regime jurídico seja observado na 

prestação do serviço público e, conseqüentemente, que o serviço adequado seja 

prestado, independentemente de quem o preste, é necessário que haja o controle 

na prestação dessa atividade. 

Considerando que só há sentido haver o controle dos atos administrativos 

porque o Estado tomou para si o poder de prestar determinadas atividades e que o 

regime jurídico de serviço público é direito fundamental, o controle do regime 

jurídico de serviço público é uma forma de garantia e concretização dos direitos 

fundamentais e é aqui que reside a sua importância. 

Dessa forma, mostra-se relevante o levantamento das formas de controle 

da administração pública na prestação de serviço público, das conseqüências da 

omissão desse controle para a democracia e para os direitos fundamentais e das 

alternativas que sobram ao cidadão quando há a referida omissão. 

Ademais, tendo em vista que os poderes estatais devem ser pressionados 

para prestar o serviço público adequado, bem como realizar o devido controle para 

que assim ocorra, que se deve fazer diminuir a descrença no que tange aos 

mecanismos de controle sobre a Administração para que os cidadãos sejam 

incentivados a agir na busca da prestação do serviço público adequado, revela-se 

de grande relevância um estudo mais aprofundado sobre o tema em questão, 

considerando, principalmente, que o contexto atual demanda a melhoria e a maior 

efetividade dos mecanismos de controle já existentes – e até mesmo a criação de 

novos – para que sejam satisfeitas as condições que estabelecem os princípios do 

regime jurídico de serviço público.  



2 OBJETO E OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar a revisão bibliográfica sobre o tema, analisando a respectiva 

evolução doutrinária, jurisprudencial e normativa, aprofundando o estudo sobre a 

importância do controle do regime jurídico de serviço público como garantia 

fundamental. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

• analisar os modelos de Estado e suas respectivas formas de controle da 

administração pública; 

• realizar um panorama geral do controle da administração pública; 

• realizar um panorama do serviço público e de seu regime jurídico; 

• relacionar o controle da administração pública e do serviço público com a 

concretização dos direitos fundamentais, bem como a consagração da 

democracia;  

• demonstrar a importância do controle do regime jurídico de serviço público 

como garantia fundamental. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos e debates sobre o tema do controle da prestação do serviço 

público em face de seu regime jurídico têm como fim a melhoria e a maior 

efetividade dos mecanismos de controle já existentes – e até mesmo a criação de 

novos – para que sejam satisfeitas as condições que estabelecem os princípios do 

regime jurídico de serviço público, pois (i) os poderes estatais são pressionados 

para que assim ocorra, (ii) fazem diminuir a descrença no que tange aos 

mecanismos de controle sobre a Administração e, com isso, (iii) os cidadãos são 

incentivados a agir na busca da prestação do serviço público adequado.  



Portanto, considerando o contexto atual da prestação do serviço público e 

do regime jurídico de tal atividade, vislumbra-se a necessidade de se refletir sobre 

o seu respectivo controle no meio acadêmico. 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Por ser muito específico o tema do controle do regime jurídico de serviço 

público como garantia fundamental e contar, portanto, com poucas obras que 

abordem o assunto, o presente trabalho apresentará e problematizará, entre 

outros, os conceitos dos modelos de Estado, de controle da Administração Pública, 

de serviço público e de garantias e direitos fundamentais expressos pela doutrina.  

No que tange aos modelos de Estado, será utilizado o livro de Jorge 

MIRANDA, Teoria do Estado e da Constituição1, que trata da localização histórica 

do Estado e do Direito Público do Estado Moderno europeu. 

Faz-se necessário trabalhar com o conceito de serviço público de Celso 

Antônio Bandeira de MELLO: 

 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 
administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo 
ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador 
de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído em favor dos 
interesses definidos como públicos no sistema normativo.2 (grifos do autor).  
 

A partir do citado conceito, pode-se abstrair que a noção de serviço público 

é composta necessariamente de um elemento material, que versa sobre o 

oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da 

coletividade em geral e fruível singularmente pelos administrados, e um elemento 

formal, que é a submissão de tal atividade a um regime jurídico específico de 

Direito Público (já que se fala “sob um regime de Direito Público (...) instituído em 

favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo” e não 

simplesmente sob o regime de Direito Público). 

                                                 
1 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed., São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 612. 



Assim, como entende a doutrina majoritária atualmente, ao lado de outras 

atividades do Estado – como o poder de polícia e o fomento – encontra-se o serviço 

público: uma atividade que tem como fim imediato a satisfação de interesses 

públicos, definidos como tais no ordenamento jurídico, e que se submete a um 

regime jurídico específico de Direito Público. 

Conforme bem coloca Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, 

 

(...) o regime dos serviços públicos apresenta características funcionais próprias, que o 
estremam do regime comum dos serviços privados, sintetizada em oito princípios jurídicos 
informativos dos serviços públicos: a generalidade, a continuidade, a regularidade, a 
eficiência, a atualidade, a segurança, a cortesia e a modicidade, que, em conjunto, 
atendem ao conceito jurídico indeterminado constitucional de serviço adequado (art. 175, 
parágrafo único, IV, CF), tal como constante da Lei nº 8.987, de 15 de fevereiro de 1995 
(art. 6º, § 1º) e também expresso como direito do consumidor, na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1.990 (art. 6º, X).3 
 

Submetendo-se a um regime específico de Direito Público, a prestação do 

serviço público deve ser controlada para que sejam satisfeitas as condições que 

estabelecem os princípios de seu regime jurídico. 

Segundo Odete MEDAUAR, o tema do controle sobre as atividades da 

Administração Pública se relaciona com a visibilidade ou transparência no poder 

estatal, com a democracia e com a corrupção. Chega a afirmar que menor seria a 

corrupção se os mecanismos de controle sobre a Administração fossem mais 

efetivos4. 

A mesma autora defende a importância dos controles institucionalizados, 

bem como dos controles não-institucionalizados. Os primeiros, que são os inseridos 

no processo do poder, dos quais decorrem uma providência do agente controlador, 

possui insuficiências e inefetividades no Brasil, sendo necessário que as técnicas e 

as atividades fiscalizadoras se aprimorem a fim de haver um melhor desempenho 

da Administração. Os últimos, também chamados de controles sociais, por gerarem 

repercussões, contribuem para o melhor desempenho da Administração. 

Existem várias classificações para o controle da Administração e, quanto ao 

critério do agente controlador, o controle pode ser interno – “quando o agente 

                                                 
3 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, p. 426-427. 
4 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7. ed., São Paulo: RT, 2003, p. 405-

406. 



controlador integra a própria Administração (...), exercido pela própria 

Administração sobre seus órgãos e suas entidades da Administração indireta”5 – ou 

externo – “(...) é efetuado por órgão, ente ou instituição exterior à estrutura da 

Administração (...), situando-se nesta espécie o controle realizado por instituições 

políticas, por instituições técnicas e por instituições precipuamente jurídicas.”6 

Dessa forma os controles interno e externo são espécies de controle da 

Administração. 

O controle sobre a Administração possui ainda modalidades: 

 

a) quanto ao aspecto em que incide: a1) controle de legalidade, visando à legalidade em 
geral ou à legalidade contábil-financeira; a2) controle de mérito; a3) controle da “boa 
administração” (eficiência, produtividade, gestão); 
b) quanto ao momento em que se exerce: b1) controle prévio, por realizar-se antes da 
eficácia da medida ou decisão; b2) controle concomitante, que se efetua durante a 
realização da medida ou ato; b3) controle sucessivo ou a posteriori, realizado após a 
edição do ato ou adoção da medida; 
c) quanto à amplitude: c1) controle de ofício, por iniciativa do próprio agente; d2) 
controle por provocação, quando pessoas, entidades, associações, solicitam a atuação do 
agente controlador; d3) controle compulsório, que se realiza necessariamente no momento 
oportuno, em atendimento a normas que o disciplinam. 7 
 

No entanto, cumpre frisar que, pelo fato de ser a responsável pela 

atividade, estando diretamente vinculada a esta, exercendo controle direto e 

constante sobre o executor do serviço público, a intervenção da Administração 

Pública “(...) é maior do que a aplicação de medidas decorrentes do poder de 

polícia...”8.  

Em relação a relevância dos princípios consagradores do regime jurídico de 

serviço público, faz-se importante citar a ilustre passagem do autor Juarez FREITAS 

os princípios fundamentais do Direito Administrativo: “A ênfase conferida aos 

princípios há de ser vista como um convite ao aprimoramento do controle em suas 

várias modalidades. Decididamente, tais princípios não devem ser pronunciados em 

vão, de forma ostentatória, circunstancial ou secundária. Ao revés, precisam ser 

entendidos como nortes superiores, vitais e vitalizantes (...)”9. 

                                                 
5 Ibidem, p. 406-407. 
6 Ibidem, p. 407. 
7 Idem. 
8 Ibidem, p. 339. 
9 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 2. 

ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.15. 



Portanto, para assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado 

e a indisponibilidade do interesse público, bem como para satisfazer as condições 

que estabelecem os princípios do regime jurídico do serviço público, a 

Administração Pública deve controlar a prestação dos serviços públicos e tal 

controle se configura numa garantia fundamental ao regime jurídico de serviço 

público. 

Romeu Felipe BACELLAR FILHO explica as funções das garantias 

fundamentais: “As garantias constitucionais apresentam, por sua vez, dupla 

funcionalidade. Atuando, subjetivamente, na tutela de direitos dos administrados, 

comportam-se como “garantia dos administrados”; e, objetivamente, ao prevenir e 

remediar violações do direito objetivo vigente, como “garantias da legalidade”.”10. 

Aprimorando a matéria, José Afonso da SILVA classifica as garantias dos 

direitos fundamentais em garantias gerais e garantias constitucionais e ensina sobre 

as últimas: 

 

(...) consistem nas instituições, determinações e procedimentos mediante os quais a 
própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos 
direitos fundamentais. São, por seu lado, de dois tipos: (a) garantias constitucionais 
gerais, que são instituições constitucionais que se inserem no mecanismo de freios e 
contrapesos dos poderes e, assim, impedem o arbítrio com o que constituem, ao mesmo 
tempo, técnicas de garantia e respeito aos direitos fundamentais; são garantias gerais 
precisamente porque consubstanciam salvaguardas de um regime de respeito à pessoa 
humana em toda a sua dimensão; (b) garantias constitucionais especiais, que são 
prescrições constitucionais estatuindo técnicas e mecanismos que, limitando a atuação dos 
órgãos estatais ou de particulares, protegem a eficácia, aplicabilidade e a inviolabilidade 
dos direitos fundamentais de modo especial são técnicas preordenadas com o objetivo de 
assegurar a observância desses direitos considerados em sua manifestação isolada ou em 
grupos.11 
 

Diante do exposto, a revisão bibliográfica sobre o tema neste trabalho será 

realizada com as obras supracitadas, entre outras, de maneira a apresentar 

conceitos e problematizá-los a fim de que se possa trabalhar de maneira mais 

aprofundada. 

 

5 METODOLOGIA 

                                                 
10 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. São Paulo: Max 

Limonad, 2003, p. 61. 
11 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed., São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 188-189. 



 

O presente trabalho utilizará o método lógico-dedutivo, baseando-se na 

construção doutrinária, jurisprudencial e normativa, sendo analisada a referência 

do instituto do controle em relação ao serviço público em face dos princípios que 

integram o regime jurídico da referida atividade. 

A pesquisa bibliográfica sobre o tema, por meio de artigos jurídicos, 

doutrina, revistas jurídicas, jurisprudência, normas constitucionais e 

infraconstitucionais será o método de procedimento específico do trabalho em 

questão. 

 

 

6 CRONOGRAMA 
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O
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Definição Problema X X X X X       
Elaboração do Pré-Projeto   X X X       
Entrega do Pré-Projeto      X      
Elaboração do Projeto      X X     
Entrega do Projeto        X    
Coleta de Fontes X X X X X X X X X X X 
Elaboração Monografia   X X X X X X X X X 

PERÍODO DE EXECUÇÃO – 2009 

ATIVIDADES 

JA
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M
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Coleta de Fontes X X X X   X X X   
Elaboração Monografia X X X X   X X X   
Entrega Monografia     X       
Defesa      X      
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