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Professor Wagner Soares

Introdução ao Direito
Administrativo

Noções Gerais
RAMOS DO DIREITO
Direito Internacional


Direito Interno (Pátrio)
Direito Público
Direito Privado
Direito Constitucional
Direito Civil
Direito Administrativo
Direito Comercial (Empresarial)
Direito Penal
Direito Trabalhista
Direito Tributário
Indisponibilidade do bem ou do direito
Nível de interesse do Estado ou da Sociedade
Diferentes personalidades do Estado
Estado- Administração

Estado-Político

Estado-Juiz


Servidores
Consumidor
Contribuinte

Cidadão
Eleitor

Jurisdicionado

Caráter do relacionamento com o Estado
Administrado

CONCEITOS
CONCEITOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Hely Lopes Meirelles

Direito Administrativo é o conjunto harmônico de
princípios
jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as
atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e
imediatamente os fins desejados do Estado.

Maria Sylvia Di Pietro

Direito Administrativo é o ramo do direito público que
tem por objeto órgãos,
agentes
e
pessoas
jurídicas
administrativas que integram a Administração Pública, a
atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de
que utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

Celso Antônio Bandeira
de Mello

Direito Administrativo é o ramo do Direito Público que
disciplina o exercício da função administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DO CONCEITO
DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Direito Público

Pertence ao ramo do Direito Público, ou seja, está
submetido, principalmente, à regras de caráter público

Direito não-codificado

Não pode ser reunido em uma única lei e sim em
várias leis específicas, chamadas de legislações esparsas (ex. Lei
de Licitações, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Processo
Administrativo Federal)

Direito Administrativo
Brasileiro é não
contencioso

Considerado não contencioso, ou seja, não existe
a previsão legal de Tribunais e Juízes Administrativos ligados
ao Poder Judiciário, em face do Princípio a Jurisdição Única,
onde a Constituição Federal/88 concede a este
Poder a
atribuição típica de julgar os litígios.

Objeto de Estudo

Organização e estrutura da Administração Pública. Daí
a proximidade com o Direito Constitucional. Ambos estudam o
Estado, o Direito Constitucional se interessa pela estrutura estatal
e pela instituição política do governo, ao passo que o Direito
Administrativo cuida, tão-somente, da organização interna dos
órgãos da Administração, de seu pessoal e do funcionamento de
seus serviços, de modo a satisfazer as finalidades que lhe são
constitucionalmente atribuídas.

Princípios
Constitucionais
e
Infraconstitucionais

Possui regras que se traduzem em Princípios
Constitucionais (que levam este nome por estarem previstos na
própria
C.F./88.
no
art.
37,
caput)
e
Princípios
Infraconstitucionais (previstos nas legislações específicas do tema
Direito Administrativo).

PRINCÍPIO NORTEADOR DE RELAÇÕES
Relações privadas
Relações públicas
LIBERDADE NEGATIVA
DIREITO POSITIVO
Simplesmente porque essa esfera
Por isso – e para assegurar que
de liberdade – de fato, bastante extensa – é por meio da ação estatal o interesse público
claramente delimitada por dois “não”:
seja atingido e a liberdade individual
assegurada o princípio que irá orientar o
 pode-se fazer o que a lei não proibir; e
Direito Público será o de que o Estado:
 pode-se deixar de fazer o que a lei não
 será obrigado a fazer exatamente
obrigar.
aquilo que a lei mandar; e
 só poderá fazer o que a lei
Essa é a regra geral que orienta
expressamente autorizar.
todo o direito privado é, aquele que regula as
relações entre os entes privado sociedade,
como os direitos Civil, Comercial, Penal etc.
A liberdade negativa delimita a esfera de liberdade dos indivíduos na sociedade civil, enquanto
o direito positivo determina a esfera de poder do Estado sobre a sociedade.
Pois bem, a clara separação entre esfera pública e esfera privada é a marca
distintiva das sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas em relação às demais.
Dessa separação fundamental decorrem todas as outras diferenciações relevantes no interior
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dessas sociedades, como a existente entre um Direito Público e um Direito Privado; entre
Estado e sociedade civil; e entre poderes do Estado e direitos do cidadão.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
A 3 Esferas e os 3 Poderes
Poderes 
 Esferas

Executivo
Presidente da
República

União

Ministérios
Governador de Estado

Estados
Secretarias Estaduais
Prefeito Municipal

Municípios
Secretarias Municipais

Legislativo

Judiciário

Congresso Nacional

Tribunais e Juízes
Federais

Senado
Federal
(Senadores da
República)

Câmara dos
Deputados
(Deputados
Federais)

Assembleia Legislativa Estadual
(Deputados Estaduais)

Supremo Tribunal
Federal (STF)
Tribunal de Justiça
Juízes Estaduais

Câmara Municipal
(Vereadores)

Regime Jurídico Administrativo
A expressão Regime Jurídico da Administração Pública ou Administrativo é utilizada
para designar, em sentido amplo, o regime de Direito Público a que está submetida a
Administração Pública, ou seja, esta tem que observar normas de caráter público, onde o
interesse da coletividade tem que prevalecer como finalidade única dos atos administrativos
praticados pelo Administrador Público.
Estas normas são compostas por direitos (prerrogativas) e deveres (limitação) que
o ordenamento jurídico confere ao Poder Público e que não se estende aos particulares, por
força dos interesses que ela representa quando atua. O particular só será submetido a este
regime quando lhe for delegado o exercício da função administrativa, isto é, quando executar
um serviço público. Ex.: concessionário ou permissionário; cartórios extrajudiciais.

Elementos caracterizadores do Regime Jurídico Administrativo pátrio
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PRINCÍPIOS QUE REGEM O REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO
1. Princípio da supremacia do interesse público: Este princípio confere ao
administrador um conjunto de privilégios jurídicos que o particular não tem, em razão dos
interesses que ele representa, ou seja, interesses da coletividade. A Administração está numa
posição de superioridade (supremacia jurídica), numa relação vertical (desigual) para com o
particular, pois enquanto busca a satisfação dos interesses públicos, o particular busca a
satisfação dos próprios interesses. Já no mundo privado, parte-se da idéia que, formalmente,
as pessoas estão no mesmo plano, isto é, que as relações são horizontais. Há um dogma em
direito administrativo que diz que o interesse público prevalece sobre o particular.
2. Princípio da indisponibilidade do interesse público: Este princípio afirma que
o administrador não pode dispor livremente do interesse público, pois não representa seus
próprios interesses quando atua, devendo assim agir segundo os estritos limites impostos pela
lei. O princípio da indisponibilidade do interesse público aparece como um freio ao princípio da
supremacia do interesse público. O princípio da legalidade surge como um desdobramento do
princípio da indisponibilidade do interesse público. Segundo tal princípio, o administrador não
pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, isto é, deve agir segundo a lei,
só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei, está proibido de
agir.

DIREITOS OU PRERROGATIVAS
Os direitos surgem em decorrência dos interesses que a Administração representa
quando atua. Exemplo de direitos que a Administração Pública tem e o particular não tem:
Os atos administrativos são dotados de auto-executoriedade, isto é, a
Administração pode executar sozinha seus próprio atos, sem autorização prévia do Poder
Judiciário. Ex: O oficial da prefeitura, quando constata um barulho numa danceteria além dos
limites legais, pode lavrar um auto de infração unilateralmente, por força dos interesses que ele
representa. Diferentemente, um particular, na mesma situação, teria que procurar o Poder
Judiciário.
A Administração elabora sozinha os contratos administrativos, tendo o particular
que aderir ao mesmo. Se o particular não cumpre as suas obrigações, a Administração pode
sozinha invocar a exceção do contrato não cumprido. Nos contratos particulares, as partes
participam da sua elaboração e podem invocar a exceção do contrato não cumprido através do
Poder Judiciário. O Poder Público tem uma série de vantagens que o coloca num grau de
superioridade em relação aos particulares. O nome que se dá a esse conjunto de vantagens é
"cláusulas exorbitantes", pois exorbitam o padrão dos contratos particulares, conferindo
vantagens à Administração.

DEVERES E RESTRIÇÕES
Os deveres também surgem em razão dos interesses que a Administração
representa quando atua. Exemplo de deveres que a Administração tem e o particular não tem:
O particular tem autonomia de vontade, pode contratar quem quiser para a sua
empresa. Já a Administração deve contratar através de concurso público. O empresário pode
contratar os serviços que quiser e pelo valor que quiser. A Administração não tem essa
liberdade, precisa fazer licitação.
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Princípios
Os princípios apontam para o caminho ou o modo a seguir, mesmo quando não há
regra específica para aquele assunto. Servem para a interpretação das demais normas
jurídicas, apontando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os
princípios procuram eliminar lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o ordenamento
jurídico.
Segundo Helly Lopes Meirelles, antes mesmo das normas, o Direito Administrativo
trata dos princípios que norteiam as atividades da Administração Pública. De acordo com o
arcabouço jurídico pátrio, três são as categorias de princípios:
1. Princípios Constitucionais Básicos: taxativos, explícitos na Constituição e
denominados como os princípios da Administração Pública, princípios esses
que devem ser seguidos em todos os órgãos públicos da Administração
Direta e em todas as entidades da Administração Indireta, das três esferas
(União, dos Estados/do Distrito Federal e dos Municípios), de todos os três
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), no caput do Art. 37 da
Constituição Federal de 1988:
Constituição Federal 1988
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
2. Princípios Fundamentais: Encontrados no Decreto Lei n.º 200 de 1967,
considerado o Diploma da Reforma Administrativa.
3. Princípios Constitucionais Implícitos e Infraconstitucionais: Alguns
princípios encontram-se no artigo 37 da Constituição, mas não esgotam a
matéria. Exemplo de princípios que não estão no rol do artigo 37 da
Constituição: O Princípio da isonomia, o Princípio da supermacia do
interesse público, o Princípio da proporcionalidade, o Princípio da finalidade,
o Princípio da motivação. Tendo em vista que o rol do artigo 37 da
Constituição Federal é exemplificativo, os Estados podem criar outros
quando da elaboração da sua Constituição (poder constituinte derivado),
mas observando aqueles previstos na Constituição Federal (art. 25 da CF).
O artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo determina que a
Administração Pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes
do Estado obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse
público.
Os Municípios e o Distrito Federal também têm essa possibilidade quando
da elaboração de suas leis orgânicas, desde que observados os previstos
na Constituição Federal (art. 29 e 32 da CF). O legislador infraconstitucional
também pode estabelecer outros princípios, desde que não exclua aqueles
previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
PRINCÍPIOS DO CAPUT DO ART. 37 DA CF/88
Dica
Mnemônica

L

I

M

P

E

Princípio

Conceito

Legalidade

Para o direito comum, o princípio da
legalidade significa que o cidadão pode fazer tudo
aquilo que a lei não proíba. Para o Direito
Administrativo, a legalidade impõe ao administrador a
obrigação de fazer, ou deixar de fazer, exatamente
aquilo que a lei estabelece de forma determinada.

Impessoalidade

Por este princípio cabe ao administrador
público agir no sentido de atender a todos, sem
preferência ou favorecimento em função de ligações
políticas ou partidárias. Por isso o ato de um
funcionário público representa uma vontade da
administração. O administrador não age em seu próprio
nome, mas em nome do Estado

Moralidade

O princípio da moralidade impõe ao
administrador agir de maneira ética, com probidade,
considerando que o interesse público se sobrepõe ao
interesse particular

Publicidade

Todas as pessoas têm direito de saber o
que a administração faz, por isso os seus atos são
públicos, devem ser publicados nos órgãos oficiais de
divulgação para que tenham validade. A divulgação
dos atos oficiais não deve servir para a promoção
pessoal das autoridades públicas

Eficiência

O princípio da eficiência não constava da
redação original da Constituição de 1888. Foi
introduzido em 1998, quando da chamada Reforma do
Estado, que incorporou noções adotadas na iniciativa
privada, como eficiência, eficácia, resultados, controle,
avaliação e cumprimento de metas.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO
Art. 7º A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento
econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas
elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes
instrumentos básicos:
a) plano geral de govêrno;
b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual;
c) orçamento-programa anual;
d) programação financeira de desembôlso.
CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO
Art . 8º As atividades da Administração Federal e, especialmente, a execução dos planos e
programas de govêrno, serão objeto de permanente coordenação.
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§ 1º A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das
chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e
a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo.
§ 2º No nível superior da Administração Federal, a coordenação será assegurada através de
reuniões do Ministério, reuniões de Ministros de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de
incumbência coordenadora a um dos Ministros de Estado (art. 36), funcionamento das Secretarias
Gerais (art. 23, § 1º) e coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares (art. 31).
§ 3º Quando submetidos ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido prèviamente
coordenados com todos os setores nêles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos
administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem
soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do Govêrno. Idêntico
procedimento será adotado nos demais níveis da Administração Federal, antes da submissão dos
assuntos à decisão da autoridade competente.
Art. 9º Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o
objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais.
Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio (alínea b do
§ 1º do art. 10) com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos
federais buscarão com êles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na
mesma área geográfica.
10) com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais
buscarão com êles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área
geográfica.
CAPÍTULO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente
descentralizada.
§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais:
a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do
de execução;
b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente
aparelhadas e mediante convênio;
c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões.
§ 2° Em cada órgão da Administração Federal, os serviços que compõem a estrutura central de
direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de
atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão,
coordenação e contrôle.
§ 3º A Administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, compete, em
princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato
com os fatos e com o público.
§ 4º Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e
princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos
individuais e no desempenho de suas atribuições.
§ 5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de
programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante
convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes.
§ 6º Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e
exercerão contrôle e fiscalização indispensáveis sôbre a execução local, condicionando-se a liberação
dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios.
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle
e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
§ 8º A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse
público e às conveniências da segurança nacional.
CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização
administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. (Regulamento)
Art . 12 . É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às
autoridades da Administração Federal delegar competência para a prática de atos administrativos,
conforme se dispuser em regulamento. (Regulamento)
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Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade
delegada e as atribuições objeto de delegação.
CAPÍTULO V
DO CONTRÔLE
Art. 13 O contrôle das atividades da Administração Federal deverá exercer-se em todos os níveis e
em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:
a) o contrôle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas
que governam a atividade específica do órgão controlado;
b) o contrôle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que
regulam o exercício das atividades auxiliares;
c) o contrôle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos
próprios do sistema de contabilidade e auditoria.
Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e
supressão de contrôles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente
superior ao risco.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS E INFRACONSTITUCIONAIS
Supremacia do Interesse Público: O interesse público têm SUPREMACIA sobre o
interesse individual; Mas essa supremacia só é legítima na medida em que os interesses
públicos são atendidos.
Presunção de Legitimidade: Os atos da Administração presumem-se legítimos,
até prova em contrário (presunção relativa ou juris tantum – ou seja, pode ser destruída por
prova contrária)
Finalidade: Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público
e garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da Administração
Indireta.
Auto-Tutela: A autotutela se justifica para garantir à Administração: a defesa da
legalidade e eficiência dos seus atos; nada mais é que um autocontrole SOBRE SEUS ATOS.
Não será descontinuidade do serviço público:
Serviço público interrompido por situação emergencial (art. 6º, §3º da lei 8987/95):
Interrupção resultante de uma imprevisibilidade. A situação emergencial deve ser motivada,
pois resulta de ato administrativo. Se a situação emergencial decorrer de negligência do
fornecedor, o serviço público não poderá ser interrompido.
·
Serviço público interrompido, após aviso prévio, por razões de ordem técnica
ou de segurança das instalações (art. 6º, §3º, I da lei 8987/95). Serviço público interrompido,
após aviso prévio, no caso de inadimplência do usuário, considerado o interesse da
coletividade (art. 6º, §3º, II da lei 8987/95): Cabe ao fornecedor provar que avisou e não ao
usuário, por força do Código de Defesa do Consumidor. Se não houver comunicação, o corte
será ilegal e o usuário poderá invocar todos os direitos do consumidor, pois o serviço público é
uma relação de consumo, já que não deixa de ser serviço só porque é público.
§ Há várias posições sobre esta hipótese:
Há quem entenda que o serviço público pode ser interrompido nesta hipótese pois,
caso contrário, seria um convite aberto à inadimplência e o serviço se tornaria inviável à
concessionária, portanto autoriza-se o corte para preservar o interesse da coletividade
(Posição das Procuradorias).
O fornecedor do serviço tem que provar que avisou por força do Código de Defesa
do Consumidor, já que serviço público é uma relação de consumo. Se não houver
comunicação o corte será ilegal.
Há quem entenda que o corte não pode ocorrer em razão da continuidade do
serviço. O art. 22 do CDC dispõe que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais
contínuos”. “Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste
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artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na
forma prevista neste Código” (art. 22, parágrafo único do CDC).
Continuidade do Serviço Público: O serviço público destina-se a atender
necessidades sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos
não se permite que seja invocada, pelo particular, a exceção do contrato não cumprido. Os
serviços não podem parar !
Razoabilidade e Proporcionalidade: Os poderes concedidos à Administração
devem ser exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse coletivo, SEM
EXAGEROS.
Segurança Jurídica: Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da
segurança jurídica foi
expressamente previsto como de observância obrigatória pelo
Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de
lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º
da Lei nº 9.784/99:
“Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de: XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento
do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.”
Indisponibilidade ou Poder-dever: A Administração Pública não pode dispor
livremente de um patrimônio que não lhe pertence, pois, na verdade, os bens públicos
pertencem a toda a coletividade, sendo o Estado apenas o seu gestor, exercendo a tutela
destes. Quando o Administrador Público deixa de praticar um ato administrativo previsto em
lei, ele poderá ser punido pela omissão, pois, tinha não só o poder, mas, também o dever da
prática do ato.
Ampla Defesa e Contraditório: O sentido desse princípio, no âmbito da
Administração Pública, é o de oferecer aos administrados a garantia de que não serão
surpreendidos com restrições à sua liberdade, sem as cautelas preestabelecidas para sua
defesa. Tal princípio encontra guarita no art. 5º, inciso LV, da C.F./88, que diz: “aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.”
Motivação e Fundamentação: Trata-se, portanto, de formalidade essencial para
permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, é forma de
salvaguardar os administrados do capricho dos governantes.
Isonomia ou Igualdade: Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da
igualdade impõe à Administração Pública a vedação de qualquer espécie de favoritismo ou
desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Segundo o autor, “não sendo o interesse
público algo sobre que a Administração dispõe a seu talante, mas, pelo contrário, bem de
todos e de cada um, já assim consagrado pelos mandamentos legais que o erigiram à
categoria de interesse desta classe, impõe-se, como conseqüência, o tratamento impessoal,
igualitário ou isonômico que deve o Poder Público dispensar a todos os administrados”.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS E INFRACONSTITUCIONAIS
Dica Mnemônica 

Hei Cara! Fica Esperto: PISA na RAM para sair do SPC
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Superioridade do Interesse Público
Presunção de Legitimidade
Continuidade do Serviço Público
Razoabilidade e Proporcionalidade
Ampla Defesa e Contraditório
Motivação e Fundamentação dos Atos Administrativos
Poder-Dever ou Indisponibilidade do Interesse Público
Isonomia ou Igualdade
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Autotutela
Especialidade
Finalidade
Controle Judicial
Especialidade

Repositório legal
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica;
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;"
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
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Limites de Remuneração do Servidorismo Público
(Teto Remuneratório)
Executivo
União

Legislativo

Judiciário

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Desembargador do
Tribunal de Justiça
Estados e DF

Governador

Deputado Estadual
90,25% do salário do
Ministro do STF

Municípios

Prefeito

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI."
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;'
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas
em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
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permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica,
externa e interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública.
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento.
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas.
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral.
§ 10. vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
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DIPLOMA DA REFORMA ADMINISTRATIVA
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967.
Dispõe sôbre a organização da Administração Federal,
Texto compilado
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º, do Ato
Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de
Estado.
Art. 2º O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua
competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a
Administração Federal.
Art. 3º Respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição e observadas as disposições legais,
o Poder Executivo regulará a estruturação e o funcionamento dos órgãos da Administração Federal.
Art. 3º Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 46,
inciso II e IV, da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento
do órgãos da Administração Federal. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969)
Art. 4° A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Emprêsas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)
§ 1° As entidades compreendidas na Administração Indireta consideram-se vinculadas ao Ministério
em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.
Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério
em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. (Renumerado pela Lei nº
7.596, de 1987)
§ 2º Equiparam-se às Emprêsas Públicas, para os efeitos desta lei, as Fundações instituídas em
virtude de lei federal e de cujos recursos participe a União, quaisquer que sejam suas finalidades.
(Revogado pelo Decreto-Lei 900, de 1969)
§ 2 º As fundações instituídas em virtude de lei federal ou de cujos recursos participe a União
integram também a Administração Federal indireta, para os efeitos de: (Redação dada pelo Decreto-Lei
nº 2.299, de 1986) (Revogado pela Lei nº 7.596, de 1987)
a) subordinação aos mecanismos e normas de fiscalização, controle e gestão financeira; (Incluído
pelo Decreto-Lei nº 2.299, de 1986)
b) inclusão de seus cargos, empregos, funções e respectivos titulares no Plano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei n º 5.645, de 10 de dezembro de 1970. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.299, de
1986)
§ 3 º Excetuam-se do disposto na alínea b do parágrafo anterior as fundações universitárias e as
destinadas à pesquisa, ao ensino e às atividades culturais.(Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.299, de
1986) (Revogado pela Lei nº 7.596, de 1987)
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União ou de suas entidades da Administração Indireta, criada
por lei para desempenhar atividades de natureza empresarial que o Govêrno seja levado a exercer, por
motivos de conveniência ou contingência administrativa, podendo tal entidade revestir-se de qualquer
das formas admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei para o exercício de atividade de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da Administração
Indireta.
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II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica
que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº
900, de 1969)
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969)
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e
de outras fontes. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)
§ 1º No caso do inciso III, quando a atividade fôr submetida a regime de monopólio estatal, a
maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente.
§ 2º O Poder Executivo enquadrará as entidades da Administração Indireta existentes nas
categorias constantes dêste artigo.
§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a
inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes
aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. (Incluído pela Lei nº 7.596,
de 1987)
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:
I - Planejamento.
II - Coordenação.
III - Descentralização.
IV - Delegação de Competência.
V - Contrôle.
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Caderno de Questões

Noções Gerais - Princípios
Cespe – 2007 – PGE-PA - Auxiliar
01. A doutrina aponta como princípios do regime jurídico administrativo a supremacia do interesse
público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. .
(

) Certo

(

) Errado

Cespe – 2009 – MPOG
02. Os princípios básicos da administração pública não se limitam à esfera institucional do Poder
Executivo, ou seja, tais princípios podem ser aplicados no desempenho de funções administrativas
pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo.
(

) Certo

(

) Errado

CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase
03. Acerca dos princípios de direito administrativo, assinale a opção incorreta.
a) Tanto a administração direta quanto a indireta se submetem aos princípios constitucionais da
administração pública.
b) O rol dos princípios administrativos, estabelecido originariamente na CF, foi ampliado para contemplar
a inserção do princípio da eficiência.
c) O princípio da legalidade, por seu conteúdo generalizante, atinge, da mesma forma e na mesma
extensão, os particulares e a administração pública.
d) Embora vigente o princípio da publicidade para os atos administrativos, o sigilo é aplicável em casos
em que este seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
CESPE - 2007 - MPE-AM - Promotor de Justiça
04. Acerca da principiologia do direito administrativo, assinale a opção correta.
a) Explícita ou implicitamente, os princípios do direito administrativo que informam a atividade da
administração pública devem ser extraídos da CF.
b) Os princípios que regem a atividade da administração pública e que estão expressamente previstos
na CF são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
c) A lei que trata dos processos administrativos no âmbito federal previu outros princípios norteadores da
administração pública. Tal previsão extrapolou o âmbito constitucional, o que gerou a
inconstitucionalidade da referida norma.
d) O princípio da legalidade no âmbito da administração pública identifica-se com a formulação genérica,
fundada em ideais liberais, segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.
e) Os princípios da moralidade e da eficiência da administração pública, por serem dotados de alta carga
de abstração, carecem de densidade normativa. Assim, tais princípios devem ser aplicados na estrita
identificação com o princípio da legalidade.

CESPE - 2008 - TJ-RJ - Analista Judiciário
05. Acerca dos princípios informativos do direito administrativo, assinale a opção correta.
a) A previsibilidade no emprego do poder, por instituições e órgãos, previamente estabelecidos, não
decorre do princípio da segurança jurídica.
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b) Pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação aliunde, ou seja, a mera referência, no
ato, à sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, como forma de
suprimento da motivação do ato.
c) O princípio da ampla defesa e do contraditório tem sua aplicação, no âmbito administrativo, limitada
aos processos administrativos punitivos.
d) A publicidade é elemento formativo do ato administrativo, uma vez que, sem ela, o ato não chega a se
formar e, por isso, não pode gerar efeitos.
e) A violação ao princípio da finalidade não gera o chamado abuso de poder, que é aplicado nos casos
em que o ato administrativo é praticado por agente incompetente.

CESPE - 2009 - PC-RN - Escrivão de Polícia Civil
06. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos princípios da
administração.

a) O princípio da indisponibilidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve
dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.
b) O princípio da continuidade do serviço público tem caráter absoluto, o que permite a administração,
em qualquer hipótese, utilizar os equipamentos e instalações de empresa que com ela contrate, para
assegurar a continuidade do serviço.
c) O núcleo do princípio da publicidade é a procura da economicidade e da produtividade, o que exige a
redução dos desperdícios do dinheiro público, bem como impõe a execução dos serviços com presteza e
rendimento funcional.
d) O princípio da supremacia do interesse público tem como objetivo impor ao administrador público não
dispensar os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, pois além de verificar os
critérios de conveniência e oportunidade, deve distinguir o que é honesto do que é desonesto.
e) Pelo princípio da autotutela, a administração pública controla seus próprios atos, com a possibilidade
de revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recursos ao Poder Judiciário.

CESPE - 2008 - TJ-RJ - Técnico de Atividade Judiciária
07. Assinale a opção correspondente ao princípio constitucional segundo o qual o ato administrativo visa
a proteção do interesse público ou de determinada coletividade.
a) legalidade administrativa
b) impessoalidade
c) publicidade
d) eficiência
e) moralidade administrativa

CESPE - 2005 - TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa
08. Acerca do Estado, do governo e da administração pública, assinale a opção correta.
a) Atualmente, considera-se que a característica essencial dos Estados é a separação dos poderes. Em
virtude dessa separação, cada um dos órgãos com funções executivas, legislativas e judiciárias é
especializado em suas funções e não pratica atos com natureza própria dos demais ramos.
b) Do ponto de vista subjetivo, a administração pública não se compõe apenas dos órgãos do Poder
Executivo.
c) Nos moldes das teorias publicistas historicamente consolidadas, a Federação brasileira é constituída
apenas pelos seguintes componentes: União, estados-membros e Distrito Federal.
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d) O que caracteriza o governo e a administração pública é a produção de atos políticos e a atuação
politicamente dirigida, traduzida em comando, iniciativa e fixação de objetivos do Estado.
e) A Presidência da República, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), o Banco do Brasil S.A.
(sociedade de economia mista federal), os ministérios do Poder Executivo, a Fundação Nacional do Índio
(fundação pública federal) e a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal) são, tecnicamente,
exemplos de órgãos da chamada administração pública federal.
GABARITO

Caderno de Questões (1)
01
Certo

02
Certo

03
C

04
A

05
B

06
E

07
B

08
B

Comentários
Questão 01
Correto. A supremacia do interesse público orienta o chamado regime jurídico
administrativo. De acordo com esse princípio, a Administração Pública goza de poderes,
prerrogativas (cláusulas exorbitantes, poder de polícia, poder expropriatório, presunção de
veracidade e legitimidade etc) a fim de que bem possa atuar em defesa do interesse
coletivo. Já a indisponibilidade do interesse público vincula-se à imposição de restrições,
limitações ou deveres especiais para a Administração, de modo que ela não pode
abdicar, renunciar, negociar, fazer concessões acerca do interesse público, salvo quando há
lei autorizando.
Questão 02
Correto. A Constituição Federal, no seu art. 37, caput, dispõe que a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Dessa forma, todos os Poderes devem obediência aos
princípios da Administração Pública.
Questão 03
No Direito privado, de acordo com o princípio da legalidade, ao particular é permitido
fazer tudo o que a lei não proíbe. No âmbito do Direito Administrativo, pela doutrina tradicional,
existe uma subordinação da ação do administrador, em função do que estabelece a lei, de
forma que ele só pode agir nos moldes e limites estabelecidos pela legislação.
Questão 04
A assertiva A está correta na medida em que afirma que a fonte por excelência dos
princípios administrativos é a Constituição. Isso é claro... Mesmo outros princípios que venham
a ser criados por legislação infraconstitucional devem "beber" da fonte que é a própria CF/88.
Há, nela, princípios explícitos - o famoso LIMPE - e os implícitos - os quais, como o nome
sugere, não são expressos, prescindindo, ademais, de expressa previsão por qualquer lei,
inclusive pela lei do Processo Administrativo Federal, pelo simples fato de que são
IMPLÍCITOS... Assim, resta claro que outras leis podem até alargar o rol de princípios
expressos da Administração Pública, a par dos já previstos na CF/88, mas esta traz, sem
dúvidas, em seu bojo, normas gerais como a probidade, a razoabilidade, por exemplo, embora
não o faça expressamente.
A assertiva B, de sua parte, coloca que os princípios que regem a atividade da
administração pública e que estão expressamente previstos na CF são os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ocorre que não SÃO APENAS esses.
Na falta do princípio da eficiência, a afirmação categórica "são os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade" se mostra incompleta.
Questão 05
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B - Macete pra gravar: Aliunde = Ali onde? Em outro documento.
"Aliunde é um advérbio latino que significa “de outro lugar”. Assim, a motivação aliunde
é aquela que não está expressa no próprio texto do ato administrativo, mas em um parecer
anterior, informações ou decisões proferidas em outras ocasiões (em outro documento). Nesse
caso, em vez de apresentar, por escrito e detalhadamente, os pressupostos de fato e de direito
que justificaram a edição do ato, o administrador restringe-se a fazer uma referência a
motivações já existentes e que se ajustam ao ato que está sendo editado (no campo destinado
à motivação do ato, por exemplo, o agente público simplesmente escreve “conforme motivação
constante no parecer X”, “na decisão Y” etc.).
A possibilidade de motivação aliunde está prevista no artigo 50, § 1º, da Lei 9.784/99,
ao declarar que “a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”."
D - A publicidade é requisito de existência do ato administrativo, mas não é elemento
nem requisito de formação do ato.
Questão 06
a) O princípio da indisponibilidade objetiva a igualdade de tratamento que a
administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação
jurídica. ERRADO - A questão traz o princípio da Isonomia.
b) O princípio da continuidade do serviço público tem caráter absoluto, o que permite a
administração, em qualquer hipótese, utilizar os equipamentos e instalações de empresa que
com ela contrate, para assegurar a continuidade do serviço. ERRADA - O princípio da
continuidade do serviço público NÃO têm caráter absoluto. Podemos reparar tal assertiva com
base no art. 6º, § 3º da Lei 8.987/95 (Concessão e Permissão da prestação de Serviços
Públicos) Art.6...§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
c) O núcleo do princípio da publicidade é a procura da economicidade e da
produtividade, o que exige a redução dos desperdícios do dinheiro público, bem como impõe a
execução dos serviços com presteza e rendimento funcional. ERRADA - Traz a questão o
princípio da eficiência
d) O princípio da supremacia do interesse público tem como objetivo impor ao
administrador público não dispensar os preceitos éticos que devem estar presentes em sua
conduta, pois além de verificar os critérios de conveniência e oportunidade, deve distinguir o
que é honesto do que é desonesto. ERRADA - Traz a questão o princípio da Moralidade
e) Pelo princípio da autotutela, a administração pública controla seus próprios atos, com
a possibilidade de revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recursos
ao Poder Judiciário. CORRETA.
Questão 07
O princípio da impessoalidade pode ser analisado sob dois aspectos diferentes: 1º quanto ao dever de atendimento ao interesse público, tendo o administrador a obrigação de
agir de forma impessoal, abstrata, genérica, protegendo sempre a coletividade; e 2º - que a
atuação do agente público deve basear-se de forma impessoal, não podendo considerar
terceiros de sua preferência, mas primar pelo princípio da isonomia.
Vejam que a questão tratou acerca do primeiro aspecto. O principio da impessoalidade
traduz a ideia de que toda a atuação da administração deve visar ao interesse publico, deve ter
como finalidade a satisfação do interesse publico. A impessoalidade da atuação administrativa
impede, portanto, que o ato administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de
terceiros, devendo ater-se a vontade da lei. Qualquer ato praticado com objetivo diverso da
satisfação do interesse publico será nulo por desvio de finalidade.
Questão 08
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a) FALSA - Os poderes do Estado têm funções típicas, isso é um fato, contudo nada
impede que os poderes exerção funções atípicas.
b) CORRETA - pelo principio subjetivo entidades administrativas também fazem parte
da Administração Pública; A Administração Pública em sentido SUBJETIVO (sujeito) considera
os sujeitos que exercem a atividade administrativa, ao passo que a administração pública em
sentido OBJETIVO consiste na própria atividade administrativa, consiste, portanto, no exercício
da designada função administrativa.
Administração Pública em sentido subjetivo, segundo José dos Santos Carvalho Filho: “
A expressão pode significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a
incumbência de executar as atividades administrativas”.
É muito comum achar que Administração Pública e Poder Executivo são conceitos
sinônimos. Essa noção, entretanto, não é verdadeira. Existe Administração Pública nos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, uma vez que os três poderes de forma típica (no
caso do poder executivo) ou de forma atípica (no caso dos poderes legislativo e judiciário)
cumprem funções administrativas.
c) FALSA - o município também faz parte da organização politica brasileira;
d) FALSA;
e) FALSA - BB e CE não são órgãos.
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