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 AULA I: PRINCÍPIOS 

Pilares Para a Existência de um Direito Administrativo: 

 

 

 

1.  Princípios Informativos Do Direito Administrativo:  

PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS 

 

Princípio da Supremacia do interesse 
público sobre o privado 

Base das prerrogativas da Administração Pública. Interesse público primário 
≠ interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse 
público essencial, principal da administração pública. Ex: Preservar a justiça, 
a segurança e o bem estar social. Somente nesses casos a administração 
terá supremacia sobre o particular.  

 

 

 

 

Princípio da Indisponibilidade  
do interesse público  

-Noções (Fora da lei): O administrador não pode dispor do interesse públi-
co, ou seja, saindo dos limites da lei o administrador não pode dispor do 
interesse público;  
-Fundamento (Diferença entre função e direito subjetivo): É indisponível 
porque o administrador público não tem interesse subjetivo sobre o inte-
resse público, este é sim da coletividade; o administrador é o representante 
do interesse público, interesse do povo; 
- Alicerce das sujeições (Limites ao agir: legalidade dir. e gar. Individuais): 
Porque não pertence à Administração, tem limitações ao agir, com base 
predominantemente no princípio da legalidade.  
- Alicerce dos deveres (visão moderna: duplicidade): Os poderes estão 
alicerçados nas prerrogativas, e também nas sujeições, eis que a Adminis-
tração tem o poder em seu favor, mas também o dever de exerce-lo. 
- Alicerce da inalienabilidade dos direitos relacionados ao interesse públi-
co: Noção de bens públicos, indisponibilidade do interesse público.  

 

 

Princípio da Finalidade 

O agir da Administração Pública tem um fim, um objetivo, um interesse 
público. Está na base tanto das prerrogativas quanto das sujeições da Ad-
ministração.  
- Noções (Atingir fins de interesse geral: Legislação atual; Legalidade; 
Celso; Impessoalidade; Hely): A ideia de impessoalidade e legalidade estão 
juntas (Celso). Finalidade seria a mesma coisa que a impessoalidade (Hely), 
ou seja, o agir da administração em favor do interesse público é ao mesmo 
tempo um agir impessoal, na medida em que não favorece ninguém.  
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- Espécies (Diferença entre finalidade abstrata e concreta): Finalidade 
abstrata é a ideia de interesse público, sempre igual. Já a finalidade concre-
ta corresponde à finalidade própria de cada ato da administração.  

o Desvio de finalidade (Diferença de desvio poder; Teoria objetiva 
do desvio): Quando a Administração age, mas não cumpre a finali-
dade, aquela finalidade própria do direito administrativo = Abuso 
do poder.  
Quando a Administração age além da competência legal prevista 
em lei = Excesso de poder. Quando a Administração age dentro da 
competência legal, mas com fim diverso daquele previsto em lei = 
Desvio de poder. Ou seja é diferente do excesso, que ultrapassa a 
lei.  Ex: remoção do servidor público em vez de ser em razão de um 
poder público, desvia para punir.  

- Finalidade privada: A Administração pode sim satisfazer interesse privado 
desde que haja um interesse público concomitante. 

 
2. Princípios Aplicáveis à Administração Pública Explícitos na CF/88: 

PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princípio da Legalidade 
  

- Noções: Do estado de polícia ao estado de direito. Lei como garantia con-
tra o arbítrio; 
- Teoria: Tese da vinculação negativa e positiva à lei: A Administração 
Pública pode fazer tudo o que não está proibido em lei (Tese da vinculação 
negativa). Ou, a tese de que não pode o administrador agir sem previsão 
legal, evitando-se, deste modo, o arbítrio; administrar é aplicar a lei (Tese 
da vinculação positiva à Lei).  
-Tese adotada no Brasil: Tese da vinculação positiva à lei (estrita legalidade: 
lei é o limite e a fonte de atuação); noção de limite do administrador. 
-A administração se submete à lei formal e à lei material: Lei formal signi-
fica aquela derivada de processo legislativo, enquanto a lei em sentido 
material é aquela que é geral e abstrata. É sobretudo uma norma em senti-
do geral e abstrato, que não necessariamente é uma lei. Assim, a Adminis-
tração está obrigada a cumprir também os decretos, as resoluções, feitas 
pela própria Adm. Púb. Legalidade formal ou material, caso não observada, 
invalidará o ato.  
-Visão atual: Princípio da juridicidade e bloco de legalidade: A legalidade 
contemporânea não se restringe à legalidade estrita. Juridicidade é a legali-
dade lato sensu. Significa dizer que a Administração está limitada por todos 
os elementos que compõem o direito, que é mais que a lei. Ex: A jurispru-
dência, a súmula vinculante e os costumes. Normas que formam a noção de 
legalidade formal e material: A CF está dentro do bloco de legalidade que 
obriga o poder público, a Const. Estadual, as leis orgânicas municipais, os 
tratados e acordos internacionais, as resoluções, as portarias, os decretos, 
instruções normativas- atos do executivo formam a legalidade material e 
que obrigam o administrativo da mesma forma. Ainda, as medidas provisó-
rias, as leis delegadas e todas as normatizações de regras aplicáveis à Admi-
nistração Pública, caso não observadas, implicam na invalidação do ato 
administrativo.  
-A noção de que administrar é aplicar o direito (e não somente a lei). 
-Princípio da reserva legal e primazia da lei: A Administração Pública é 
obrigada a cumprir a lei formal (princípio da reserva legal). Tem-se a ideia 
de primazia da lei (num conflito entre o ato administrativo de um lado e a 
lei de outro, a superioridade é da lei).  
 

 
 

O ato da Administração não pode favorecer, nem prejudicar ninguém. O 
agir é impessoal como regra. Entretanto, quando houver uma razão de 
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Princípio da Impessoalidade 

interesse público, aí pode haver a diferenciação, ou seja, o favorecimento 
eventual de alguém. Ex: concurso público, licitação.  
- Noções: Atos sem levar em conta questões de natureza pessoal como 
regra. Como exceção para satisfazer interesse público cabe: Restrições 
licitação e vaga 20 % para portadores de necessidades especiais. 
-Facetas do princípio da impessoalidade (Isonomia; Finalidade; Imparciali-
dade). Interrelação entre princípios. O princípio da isonomia está relacio-
nado com a impessoalidade, na medida em que um dos aspectos da impes-
soalidade é a isonomia. Não obstante, a ideia de finalidade também está 
vinculada ao princ. da impessoalidade: O agir da Administração tem que 
estar vinculado a um fim público. A noção de que o agir da administração 
tem que ser alicerçado em fins objetivos (imparcial). 
-Limites à propaganda oficial: Art. 37, § 1º, CF e art. 19, § 1º, CF. 
-Atuação dos agentes é imputada ao estado e não à pessoa física do agen-
te (impessoalidade).  
 

 
 
 
 
 
Princípio da Moralidade 

-Noções: Agir ético, honesto, leal, boa-fé, com probidade, standards com-
portamentais desenvolvidos na administração e socialmente aceitos: cos-
tumes administrativos. 
- Autonomia em relação à legalidade: A administração invalidará os atos 
que, mesmo legais, afrontem a moralidade Ex: Contratação de parentes.  
- A invalidação é controlável pelo Poder Judiciário. A súmula vinculante nº 
13 do STF: Nepotismo (proibição de nomeação de parentes até o 3º grau/ 
nepotismo cruzado: a troca de favores entre autoridades).  Exceção: Para os 
cargos de secretário municipais, estaduais ou ministros pode!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princípio da Publicidade 

- Noções: A publicidade é inerente à própria noção de administração públi-
ca (sigilo é exceção). 
-Focos de atuação:  
1) Transparência: 

o Acesso às informações (art. 5, XXXIII, CF e regulamentado mais re-
centemente pela lei 12. 527/11); a) pessoal, geral/sociedade ou 
coletiva/grupos. 

o Exceção: Em hipótese de segurança da sociedade e do Estado e de 
privacidade. Ex: Batida num morro, não vai publicizar, pois é da 
segurança da sociedade. Risco à saúde e risco à segurança da po-
pulação estão cobertos pelo sigilo. Atos de investigação, de inteli-
gência também poderão estar dentro da ideia de sigilo.  

2) divulgação oficial: Atos gerais e externos: Divulgação oficial no Diário 
Oficial.  ATO GERAL é aquele q não se direciona a nenhuma pessoa deter-
minada e EXTERNO é aquele que gera efeitos fora da administração, por-
tanto, obrigatoriamente tem que estar no Diário Oficial. Ex: edital de con-
curso.  Atos onerosos, em que a Administração tem que gastar, e a ideia de 
determinação legal, se a lei determina, mesmo que não seja oneroso, nem 
configure hipótese de atos gerais e externos, não se questiona que deve 
estar também no diário oficial.  
-Condição de eficácia dos atos administrativos: O princípio da publicidade 
se não observado, gera a ideia de afronta à noção de eficácia e não de inva-
lidação do ato administrativo. Preenche os requisitos legais, mas não tem 
potencialidade de gerar efeitos.  
-Espécies: Publicidade provocada e de ofício:  A publicidade de ofício é 
aquela do diário oficial, que a própria Administração sem ninguém pedir 
põe no Diário Oficial de Justiça. Publicidade provocada: Quando alguém 
provocar, solicitar o conhecimento sobre determinado ato, a Administração 
obrigatoriamente deve dar acesso ao conteúdo.  
-Mecanismos para exigir a publicidade (Habeas data e Mandado de Segu-
rança): Habeas data é a ação processual e constitucional por intermédio da 
qual o cidadão solicita informações suas, instrumento através a Adm. vai 
fazer a retificação de dados pessoais. O mandado de segurança, por sua 
vez, é outro mecanismo processual e constitucional através do qual se 
solicita informações sobre terceiros, atos que não lhe digam diretamente 
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sobre sua pessoa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princípio da Eficiência 

-Noções (EC nº 19/1988- Reforma Administrativa- Superação da adminis-
tração burocrática/Estado Gerencial): A Administração Pública busca ser 
mais eficiente, alicerçada nos valores da iniciativa privada.  
-Dificuldade de conceituação: Norma em branco.  
-Aspectos da eficiência: É finalidade da administração, inerente ao agir em 
prol do interesse público 
-Visão Econômica: Noção de custo/benefício (princ. economicidade: quanti-
tativo e qualitativo): Está alicerçada no binômio custo-benefício: Com o 
menor custo possível a Adm. deve agir na obtenção dos maiores benefícios.  
-Visão Social: Amenizar o aspecto econômico. Não se pode analisar um ato 
administrativo somente sob o aspecto econômico.  
-Conteúdo: Desburocratização, transparência, imparcialidade, boa adminis-
tração.  Desburocratização: superar o estado burocrático. Noções de trans-
parência e de imparcialidade: não pode ser um ato sigiloso. Imparcial. A 
ideia de boa administração (princípio referido por diversos autores). Boa 
administração quer dizer administração voltada para a qualidade, eficiência 
do agir com base na vertente italiana.  
-Foco de aplicação: a) atuação adequada do agente; b) estrutura da admi-
nistração; c) responsabilização do agente público. Atuação do agente públi-
co com perfeição, com presteza, a noção de rendimento funcional. Quando 
o agente público não observar a lei, será responsabilizado, sem que o ato 
seja invalidado. 
- Não pode contrariar a lei (Celso e Di Pietro): Sob pena de risco à seguran-
ça jurídica. Restrição da discricionariedade (atos da administração em que a 
lei dá uma opção, aí poderia haver a incidência do princípio da eficiência 
para limitar a opção). 

 

3. Princípios aplicáveis à Administração Pública implícitos na CF/88:  
 

PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS 

Princípio da Motivação 
-Noções: Justificativa. Razões de fato e de direito que dão causa à realização 
do ato.  
-Princípio basilar: Art. 50, lei 9.784/99. Exceção: Nomeação e exoneração 
não precisam ter motivação. 
-Momento da motivação: Prévia ou concomitante à realização do ato.  
-Requisitos da motivação: A motivação adequada é aquela que é clara, 
suficiente, congruente (ou seja, que demonstra a relação entre o fato e o 
direito aplicado).  
-Teoria dos motivos determinantes: É a teoria que vai dizer o fato objeto de 
justificativa. A validade do ato administrativo se vincula aos motivos indica-
dos como seu fundamento.  

Princípio da Segurança Jurídica 
-Noções: Princípio que está implícito na Constituição Federal, com previsão 
expressa na legislação infraconstitucional – art. 54, da Lei 9.784/99. Noção 
de estabilidade ou previsibilidade do agir administrativo.  
- Fator de moderação do princípio da legalidade: É autônomo, basta por si 
só para invalidar um ato, ainda que o ato seja ilegal ou legal. Depois de 5 
anos não pode anular o ato ilegal.  
- Espécies: Aspecto objetivo da segurança jurídica: Coisa julgada, ato jurídi-
co perfeito e noção básica de direito adquirido. Aspecto subjetivo da segu-
rança jurídica: Ideia de previsibilidade. O princípio da segurança no aspecto 
subjetivo está relacionado ao princípio da proteção à confiança.  

 


