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NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

ROTEIRO DE AULA 

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

O Direito é o conjunto de normas de conduta, com força coativa, 
impostas pelo Estado, traduzindo-se em princípios de conduta social 
tendentes a realizar a justiça, assegurando a sua existência e a coexistência 

pacífica dos indivíduos em sociedade. O Direito, para fins didáticos, e como 
ciência jurídica, é dividido inicialmente em ramos. Consoante a sua 

destinação, pode ser interno, internacional, público ou privado. Essa ordem 
jurídica pode ser dividida em duas facetas: ordem jurídica interna, quando 
estabelece os princípios jurídicos vigentes em cada Estado, respeitados os 

limites de sua soberania, e ordem jurídica internacional, quando se 
constitui em regras superiores aceitas reciprocamente pelos Estados, 

visando à harmonia entre as diversas Nações, bem como dos indivíduos que 
as compõem nas suas relações externas. Reconhecem-se dois grandes 

ramos, consoante a sua destinação: 

 

 Ramo do Direito Público: compõe-se predominantemente de 

normas que disciplinam as relações jurídicas, tendo o Estado como parte, 
seja nas questões internas, seja nas internacionais, visando a regular, 

precipuamente, os interesses estatais e sociais, cuidando apenas 
reflexamente da conduta individual. Nessa perspectiva, são ramos do 
Direito Público: o Direito Administrativo, que é o objetivo deste trabalho e 

os Direitos Constitucional, Tributário, Penal, Processual, dentre outros. 

 

 Ramo do Direito Privado: rege as relações entre 
particulares, tutelando, sobretudo, os interesses individuais, de modo a 
assegurar a convivência harmônica das pessoas em sociedade, além da 

fruição de seus bens, pensando nas relações de indivíduo a indivíduo. Esse 
ramo do Direito compõe-se, notadamente, de normas supletivas que podem 

ser modificadas por acordo das partes. São ramos do Direito Privado: o 
Direito Civil e o Direito Comercial ou Direito de Empresa, como preferem 
denominar, após o novo Código Civil, os autores mais modernos. 

 

 ATENÇÃO!!  Regra de direito público ≠ regra de ordem 

pública 
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o Normas de ordem pública são regras imperativas e 

inafastáveis pela vontade das partes1. Entretanto, tais normas não 
podem ser tratadas como sinônimos de regras de direito público, pois 

não são conceitos sobreponíveis, considerando-se que o leque de 
normas de ordem pública é mais amplo do que o de Direito Público. 

Assim, conclui-se que toda regra de direito público é também 
de ordem pública, mas o inverso não é verdadeiro, porque 
também é possível verificar regras inafastáveis pela vontade das 

partes no ramo do Direito Privado. Por exemplo, as normas sobre a 
capacidade das pessoas e os impedimentos para o casamento, além 

de outras, que, apesar de serem normas de ordem pública, compõem 
o ramo do Direito Civil, portanto, Direito Privado. 

O Direito Administrativo é um dos ramos do Direito Público Interno. 

 

 CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

O conceito de Direito Administrativo é objeto de grande divergência 
doutrinária, variando o entendimento adotado pelos autores em razão do 
critério selecionado para caracterizar seu objeto e demarcar sua área de 

atuação. Para conceituá-lo, vários critérios foram utilizados: 

 Escola Legalista ou Exegética (empírica ou caótica) – 

defendia que o Direito Administrativo era somente um estudo de leis. 
Esta corrente não prosperou, tendo em vista que o Direito não se esgota 
na lei; ele é muito mais amplo que a norma posta. 

 

 Escola do Serviço Público – o Direito Administrativo estudava o 

serviço público, entendido como toda atuação do Estado e abrangendo, 
inclusive, a atividade industrial e comercial do Estado. Teoria muito ampla. 

 

                                                           
1 É possível encontrar o conceito de normas de ordem pública no Decreto no 88.777, de 30 de setembro 
de 1983, da Presidência da República, com previsão no art. 2o, item 21, do diploma, classificando-as 
como conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo 
regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de 
convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizada pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou 
condição que conduz ao bem comum. Assim, normas de ordem pública são as cogentes, de aplicação 
obrigatória e independente da vontade das partes. De outro lado, normas de ordem privada ou 
dispositivas são as que vigoram enquanto a vontade dos interessados não convencionar de forma 
diversa, tendo, pois, caráter supletivo. No Direito Civil predominam as normas de ordem privada, 
malgrado existam também normas cogentes, de ordem pública, como a maioria das que integram o 

Direito de Família e alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. 
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 Critério do Poder Executivo – o Direito Administrativo centraliza 

todo o seu estudo na atuação somente do Poder Executivo. Teoria muito 
restrita. 

 

 Critério das Relações Jurídicas – apresenta o Direito 
Administrativo como o conjunto de normas que regem todas as relações 

jurídicas entre a Administração e os administrados. Teoria muito 
ampla. 

 

 Critério Teleológico – o Direito Administrativo é o sistema de 
princípios jurídicos para regular a atividade administrativa do Estado no 

cumprimento de seus fins. Acolhida por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, 
com algumas ressalvas. 

 

 Critério Negativo ou Residual – o Direito Administrativo tem por 
objeto as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, 
excluídas as funções legislativa e jurisdicional. No Direito brasileiro, este 

critério foi adotado por Tito Prates da Fonseca. 

 

 Critério da Distinção entre Atividade Jurídica e Social do 
Estado – o Direito Administrativo é o ramo do Direito Público interno que 
regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos 

órgãos e meios de sua ação em geral, não estudando a atividade social. 
Adotado por José Cretella Júnior. 

 

 Critério da Administração Pública – o Direito Administrativo é o 
conjunto de princípios que regem a Administração Pública. Entendimento 

adotado pelo saudoso Hely Lopes Meirelles, e também por este trabalho. 

 

 

 ATENÇÃO: Para Hely Lopes Meirelles2, o Direito Administrativo 
brasileiro “sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios 

                                                           
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, 

p. 38. 
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jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades 

públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente 
os fins desejados pelo Estado”. Conceito cobrado em provas 

de concursos!!! 

 

o conjunto harmônico de princípios jurídicos – é a sintetização 
de normas doutrinárias do Direito que indica o caráter científico da 
disciplina em exame, sabido que não há ciência sem princípios 

teóricos próprios, ordenados e verificáveis na prática, o que constitui 
o regime jurídico-administrativo. 

REGRAS + PRINCÍPIOS = regime jurídico-administrativo 

o que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas – 
esses princípios disciplinam os atos da Administração Pública 

praticados, nesta qualidade, além da ordenação de sua estrutura e de 
seu pessoal, independentemente de essa atividade administrativa3 

ser exercida pelo Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo. No caso 
destes dois últimos Poderes, a atividade administrativa revela-se 
secundária, paralela e instrumental das suas atividades principais, 

que são a jurisdicional e a legislativa, respectivamente. 

 IMPORTANTE: a atividade administrativa não é 

exercida somente pelo Poder Executivo mas, também, 
pelos Poderes Judiciário e Legislativo quando exercem 
função atípica. 

o tendentes a realizar concreta, direta e 
imediatamente – no que tange à concretude, a atividade 

administrativa afasta a atuação abstrata do Estado, que é 
característica típica de sua função legislativa. Quanto ao 
exercício direto, isto é, a atuação independente de 

provocação, fica afastada a sua função jurisdicional, que 
representa uma atuação indireta, uma vez que a jurisdição é 

inerte. A atuação imediata do Estado, por sua vez, 
corresponde à atividade administrativa por ele exercida, a 

                                                           
3 Celso Antônio Bandeira de Mello alerta que certas atividades recobertas pela função administrativa do 
Estado são excluídas do estudo do Direito Administrativo e ganham uma disciplina própria, como ocorre 
com o Direito Tributário, o Direito Financeiro, o Direito Previdenciário e outros. Essa divisão é atribuída, 
segundo o autor, ao crescimento significativo de normas relativas a esses temas, além da necessidade 
de aprofundamento de seus estudos ante a importância que ganharam na vida social. O autor não 
descarta também influências, ainda que de menor monta, decorrentes do capitalismo agressivamente 
competitivo que se tem hoje e que a autonomia de uma nova disciplina com certeza constituiria um novo 
mercado, novos livros, disciplinas nas faculdades e outros (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de 
direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 38). Pensamento que se entende 
ser adequado. 
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qual não se confunde com a sua função social, que é 

caracterizada como função mediata desse ente. 

o os fins desejados pelo Estado – o Direito 

Administrativo não define os fins do Estado, obrigação esta 
do Direito Constitucional. Ele somente os realiza. 

 

 

 FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Consideram-se fontes de uma determinada disciplina aquelas regras 
ou comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta. Para 

o Direito Administrativo a enumeração das fontes que provocaram a sua 
definição representa um assunto que causa alguma divergência na doutrina, 
sem contar que inúmeros doutrinadores sequer cuidam desse tema. Sendo 

assim, faz-se mister apontar o entendimento da maioria, citando as 
seguintes fontes: a lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os 

princípios gerais do direito. 

a) LEI: compreendida, em sentido amplo, como toda e qualquer 
espécie normativa, significa a norma imposta coativamente pelo Estado, 

isto é, todos os atos decorrentes do poder legiferante e do poder 
normativo dessa pessoa jurídica, representando uma fonte primária de 

qualquer ramo do Direito. 

 IMPORTANTE: o nosso ordenamento jurídico está disposto 
em uma estrutura hierarquizada de normas que, segundo 

entendimento do STF, obedece a uma relação de 
compatibilidade vertical, o que significa que as normas inferiores 

devem ser compatíveis com as superiores e todas elas com a 
Constituição Federal, sob pena de ilegalidade e, 
consequentemente, de inconstitucionalidade. 

 

b) DOUTRINA: pode ser conceituada como a lição dos mestres e 

estudiosos do Direito, formando o sistema teórico de princípios aplicáveis ao 
direito positivo. 

 

c) JURISPRUDÊNCIA: traduz-se na reiteração dos julgamentos dos 
órgãos do Judiciário, sempre num mesmo sentido. A jurisprudência tem 

poderosa influência na construção do Direito, especialmente na do Direito 
Administrativo, que se ressente de sistematização doutrinária e de 
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codificação legal. Ela tem um caráter mais prático e objetivo do que a 

doutrina e a lei, apesar de não estar separada de princípios teóricos, além 
da tendência ao nacionalismo, ao contrário da doutrina, que busca a 

universalização. 

 ANOTE AÍ: 

 tem um caráter mais prático e objetivo do que a doutrina e 
a lei 

 tende ao nacionalismo, ao contrário da doutrina, que tende a 

universalizar-se 

 poderá obrigar, porque após a Emenda Constitucional nº 45, 

poderá ter efeito vinculante (art. 103-A, CF). 

 

DICA IMPORTANTE: atualmente, temos 53 

Súmulas Vinculantes, sendo que a nº 30 está 

suspensa. Em 2014, foram aprovadas 5 novas 
Súmulas Vinculantes e só no primeiro semestre 
16. É preciso fazer a leitura das Súmulas 

Vinculantes.4 

                                                           
4 Nesse mesmo prisma, um outro instrumento novo e muito importante para a jurisprudência nacional, 
também com efeitos vinculantes, com o objetivo de criar um Direito de precedentes, de leading case, é a 
repercussão geral. A repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 
1988, por meio da Emenda Constitucional no 45, conhecida como a “Reforma do Judiciário”, e 
regulamentada no Código de Processo Civil, nos arts. 543-A, 543-B e 543-C. O objetivo dessa 
ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá 
analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro 
recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez 
constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão, e a decisão 
proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos, 
denominado julgamento por amostragem.A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do 
STF, por meio de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de 
reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE, são necessários pelo menos 
oito votos; caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no 
sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As 
abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na 
matéria.Muitos temas de Direito Administrativo estão sendo resolvidos em sede de repercussão geral, o 
que significa a “última palavra sobre o assunto”, o que exige dos aplicadores do Direito cuidados 
especiais e muito estudo. Assim, para facilitar tal tarefa, as principais polêmicas já decididas com o 
reconhecimento da repercussão geral e a correspondente decisão de mérito serão apontadas em cada 
capítulo deste trabalho.No âmbito do Superior Tribunal de Justiça foi instituído o denominado recurso 
repetitivo, que foi introduzido pela Lei nº 11.672, de 08.05.2008. A mudança acresce ao Código de 
Processo Civil o art. 543-C, que estabelece o procedimento para o julgamento em massa de recurso, 
matéria regulamentada pela Resoluçao nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, de 07.08.2008. Trata-se de 
um recurso que representa um grupo de recursos que possuem teses idênticas, ou seja, tem 
fundamento em idêntica questão de direito. Tanto a repercussão geral como os recursos repetitivos 
surgem com objetivo de filtrar recursos nas instâncias superiores e, por conseguinte, atender ao 
princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF, acrescentado pela EC 45/2004) e da 

eficiência da Administração Pública (art. 37, caput).  
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d) COSTUMES: esta fonte, também denominada direito 
consuetudinário, representa a prática habitual de determinado grupo que 

o considera obrigatório. O costume vem perdendo a sua força desde 
1769, com a Lei da Boa Razão, que desautorizou seu acolhimento quando 

contrário à lei, o que foi confirmado no Código Civil de 1916, em seu art. 
1.807, que declarou revogados os usos e costumes concernentes às 
matérias de Direito Civil por ele reguladas. Entretanto, para o Direito 

Administrativo, o costume ainda representa um papel importante, em 
razão da deficiência de legislação, apesar de não substituir a previsão 

legal. A prática administrativa vem suprindo algumas lacunas geradas 
pela falta de codificação nessa área, ficando sedimentada na consciência 
dos administradores e administrados como práticas habituais, tidas como 

obrigatórias.  

 

e) PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO: alguns autores incluem, 
ainda, como fonte desse ramo, os princípios gerais do direito, que são 
critérios maiores, às vezes até não escritos, percebidos pela lógica ou por 

indução. Vale dizer que são normas que representam a base do 
ordenamento jurídico, intrínsecas a essa ordem legal, consideradas como 

orientações necessárias à exigência de justiça. Segundo Celso Antônio 
Bandeira de Mello5, os princípios gerais do direito “são vetores normativos 
subjacentes ao sistema jurídico-positivo, não porém como um dado 

externo, mas como uma inerência da construção em que se corporifica o 
ordenamento”; são teses jurídicas genéricas que informam o ordenamento 

do Estado, conquanto não se achem expressas em texto legal específico. 
Podem-se citar alguns exemplos: ninguém deve ser punido sem ser ouvido, 
não é permitido o enriquecimento ilícito, ninguém se beneficiará da própria 

malícia, além de muitos outros. 

 

 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (OU MECANISMOS DE 
CONTROLE) 

Os sistemas administrativos, também denominados mecanismos de 

controle, compreendem os regimes adotados pelos Estados para a correção 
dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos, praticados pelo Poder Público 

em qualquer de suas áreas de governo. Sob esse rótulo, a doutrina arrola 
dois mecanismos de controle para a Administração Pública: 

                                                           
5MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009, p. 123. 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 SISTEMA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: também 
definido como sistema francês, o qual preconiza a vedação à Justiça 

comum, ou melhor, ao Poder Judiciário, do conhecimento e 
julgamento dos atos da Administração, o que deve ser feito pelos 

próprios órgãos administrativos. Todavia, esse sistema admite 
algumas exceções, hipóteses em que as ações, mesmo sendo de 
interesse da Administração, ficam excluídas da justiça administrativa, 

sendo julgadas pelo Poder Judiciário, como é o caso dos litígios 
decorrentes de atividades públicas, com caráter privado, litígios que 

envolvam questões de estado e capacidade das pessoas, de 
repressão penal, e litígios que se refiram à propriedade privada (esse 
rol é somente exemplificativo). 

 

 SISTEMA DA JURISDIÇÃO ÚNICA: conhecido como sistema inglês 

ou sistema judiciário, o qual estabelece que todos os litígios sejam 
resolvidos pela Justiça comum, pelo Poder Judiciário. 

DICA IMPORTANTE: na verdade, o que caracteriza o 

sistema é a predominância da jurisdição comum 

(Poder Judiciário) ou da especial (cortes 
administrativas), e não a exclusividade de qualquer 

uma delas, para o deslinde contencioso das questões 
afetas à Administração. Por isso, não há que se falar 
em sistemas mistos, já que os dois sistemas 

misturam o julgamento pelo Judiciário e pelo órgão 
administrativo, sendo essa mistura uma característica 

natural de qualquer regime. No Brasil, prevaleceu, 
desde o limiar do período republicano, o sistema de 
jurisdição única. Uma exceção veio com a Emenda 

Constitucional nº 7/1977 que introduziu algumas 
regras de contencioso administrativo, as quais não 

chegaram a ser instaladas, tornando-se normas 
inoperantes. 

 

 ESTADO ≠ GOVERNO ≠ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Estado, Governo e Administração são termos que andam juntos e 
muitas vezes confundidos, embora expressem conceitos diversos nos vários 

aspectos em que se apresentam.  

 ATENÇÃO: Não são expressões sinônimas!!! 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 ESTADO – sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial 

soberana; é uma nação politicamente organizada, dotada de 
personalidade jurídica própria, sendo pessoa jurídica de direito 

público que contém seus elementos e três Poderes. Como ente 
personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do direito público 

quanto no do direito privado, mantendo sempre sua personalidade de 
direito público, pois a teoria da dupla personalidade6 do Estado acha-
se definitivamente superada. 

 

 IMPORTANTE: Estado de Direito = Estado juridicamente 

organizado e obediente às suas próprias leis. 

o Elementos do Estado (originários e indissociáveis): 

a) povo: representa o componente humano do Estado; 

b) território: que é a sua base física; 

c) governo soberano: que é o elemento condutor do Estado, 

que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e 
auto-organização emanado do povo.  

DICA IMPORTANTE: não há, nem pode haver 

Estado independente SEM SOBERANIA, isto é, sem 

esse poder absoluto, indivisível e incontrastável 
de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade 

livre de seu povo e de fazer cumprir as suas decisões 
inclusive pela força, se necessário.   

 

o Poderes do Estado: a vontade estatal se apresenta e se 

manifesta por intermédio dos denominados Poderes do Estado, os quais, 
na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de 
Direito, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e 

harmônicos entre si e com funções reciprocamente indelegáveis (CF, art. 
2º). Na verdade esta tripartição dos poderes não gera absoluta divisão de 

poderes e de funções, mas sim distribuição de três funções estatais 
precípuas, mesmo porque o poder estatal é uno e indivisível. 

 

                                                           
6A teoria da dupla personalidade admitia que o Estado tivesse tanto personalidade de direito público, 
quando atuando na área do direito público, quanto de direito privado, quando atuando nas questões 
regidas pelo direito privado. 
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 ATENÇÃO: Poder do Estado ≠ Poder Administrativo 

Os Poderes são elementos estruturais, também 
denominados elementos orgânicos ou organizacionais do 

Estado, com funções próprias. Eles não podem ser 
confundidos com poderes administrativos, que são 

instrumentos ou prerrogativas que a Administração possui 
para a persecução do interesse público, como é o caso do 
poder disciplinar, do poder hierárquico, do poder 

regulamentar e do poder de polícia. 

 

o Funções do Estado: pode-se conceituar função como a 
atividade exercida em nome e no interesse de terceiros, 
lembrando-se de que, se ela for pública, a atividade deverá 

ser prestada em nome e no interesse do povo. Essas 
funções do Estado podem ser divididas em:  

 

a) função típica, aquela pela qual o Poder foi criado, a 
principal ou precípua; e 

b) função atípica, estranha àquela para a qual o poder foi 
criado, função secundária.  

Por exemplo, é função típica do Poder Legislativo legislar, 
exercer a função legiferante, sendo atípica a possibilidade de julgamento 
do Presidente da República em processo de impeachment ou a realização 

de um procedimento licitatório. Da mesma forma, pode-se citar o Poder 
Executivo, que tem como função típica administrar, atuando atipicamente 

quando da edição de medidas provisórias e assim por diante. 

I) Função legislativa: possibilidade de elaboração das leis, 
função normativa que tem como características: 

 ser abstrata, não concreta; 

 estabelecer normas gerais; 

 produzir inovações primárias no mundo jurídico. 

 

II) Função judiciária: judicial ou jurisdicional, que representa 

a aplicação coativa da lei aos litigantes, cujas características são: 
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 estabelecer regras concretas (julga em concreto); 

 não produzir inovações primárias no mundo jurídico; 

 tratar-se de uma função indireta, porque depende de 

provocação; 

 propiciar situação de intangibilidade jurídica, vale dizer, 

impossibilidade de mudança, produzindo coisa julgada, o que não 
acontece nas demais funções. 

 

III) Função administrativa: que apresenta inúmeras 
dificuldades para sua conceituação, em razão da grande heterogeneidade 

das suas atividades. Em resumo, compreende a conversão da lei em ato 
individual e concreto. Desse modo: 

 estabelece regras concretas; 

 não inova o ordenamento jurídico; 

 é direta, porque independe de provocação; 

 pode ser revista pelo Poder Judiciário, não produzindo uma 
verdadeira coisa julgada. 

DICA IMPORTANTE: Além dessas, Celso Antônio Bandeira 

de Mello7 conceitua uma quarta função, a política ou de 

governo, a qual surge da existência de certos atos jurídicos 
que não se alocavam satisfatoriamente em nenhuma das 

clássicas três funções. Por exemplo, a iniciativa de lei do 
Poder Executivo, a sanção e o veto, a declaração do estado 
de sítio e do estado de defesa, a decretação de calamidade 

pública e a declaração de guerra, entre outros. Para 
distinguir essa função política do Estado da função 

administrativa, o autor indica, pelo menos, dois 
fundamentos. A função administrativa caracteriza-se pela 
gestão rotineira dos assuntos da sociedade, agindo de forma 

concreta, prática, direta, imediata, não sendo o caso dos 
atos acima citados, que versam sobre superior gestão da 

vida estatal ou de enfrentamento de contingências extremas 
que pressupõem, acima de tudo, decisões eminentemente 
políticas. E mais, na função administrativa estão em pauta 

comportamentos infralegais ou infraconstitucionais, 

                                                           
7MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2009, p. 36. 
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expedidos na intimidade de uma relação hierárquica, 

suscetíveis de revisão quanto à legalidade, o que não 
acontece nas hipóteses elencadas8. 

 

 GOVERNO – expressão política de comando, de iniciativa, de 
fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica 
vigente. Atua mediante atos de soberania e atos de autonomia, é 

a direção suprema dos negócios públicos, é toda atividade exercida 
pelos representantes do Poder.  

 Em resumo: é uma atividade política e 
discricionária, representando uma conduta 
independente do administrador, como um 

comando com responsabilidade constitucional e 
política, mas sem responsabilidade profissional 

pela execução (o que é natural da 
Administração). 

 

 

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – é todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas. Não pratica atos de governo, e sim de execução, 

com maior ou menor autonomia funcional. Conforme a competência dos 
órgãos e de seus agentes, é o instrumental de que dispõe o Estado para 
colocar em prática as opções políticas do Governo. 

 

 IMPORTANTE: adotam-se dois critérios para conceituar a 

Administração Pública: o formal e o material. 

 

 Critério formal, orgânico ou subjetivo vislumbra a 

Administração Pública como o conjunto de órgãos, a 
estrutura estatal, que alguns autores até admitem como 

sinônimo de Estado, quando pensado no aspecto físico, 
estrutural. Nesse sentido, conforme convenciona parte da 
doutrina, a expressão Administração Pública deve ser grafada 

com as primeiras letras maiúsculas. 

                                                           
8Idem, p. 37. 
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 Critério material ou objetivo, a administração pública 
deve ser entendida como a atividade administrativa 

exercida pelo Estado ou, ainda, função administrativa. Nessa 
aplicação, a expressão administração pública deve ser grafada 

com as letras iniciais minúsculas, seguindo a convenção 
doutrinária. 

 

 

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – PARTE I 

ROTEIRO DE AULA 

 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
O princípio da supremacia determina privilégios jurídicos e um patamar 

de superioridade do interesse público sobre o particular. Em razão 

desse interesse público, a Administração terá posição privilegiada em face 

dos administrados, além de prerrogativas e obrigações que não são 

extensíveis aos particulares. 

A supremacia é considerada um princípio geral do direito9, inerente a 

qualquer sociedade, como condição de sua existência e como pressuposto 

lógico do convívio social. Esse princípio não está escrito, de forma expressa, 

no texto da Constituição, embora se encontrem inúmeras regras 

constitucionais que a ele aludem ou impliquem manifestações concretas 

dessa superioridade do interesse público. Esse princípio não está escrito, de 

forma expressa, no texto da Constituição, embora se encontrem inúmeras 

regras constitucionais que a ele aludem ou impliquem manifestações 

concretas dessa superioridade do interesse público. Empregando essa ideia, 

o constituinte introduziu alguns dispositivos que permitem ao Estado 

adquirir a propriedade do particular, independentemente da sua vontade, 

tendo como fundamento uma razão de interesse público, instituto esse 

denominado desapropriação (uma forma de aquisição originária da 

propriedade). 

                                                           
9 Nesse contexto, é importante grifar que a utilização desse princípio só será legítima quando aplicada como instrumento para o 
alcance de interesses coletivos, não se admitindo a sua utilização para satisfazer apenas interesses ou conveniências tão só do 

aparelho estatal e, muito menos, dos agentes governamentais. 
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Podem-se apontar, ainda, regras sobre requisição10 de bens do 

particular quando estiver presente um iminente perigo como é o caso do 

art. 5o, inciso XXV, da CF, além de disposições de proteção ao meio 

ambiente, relações de consumo, entre outras. A superioridade do interesse 

público em face do interesse privado encontra-se ainda nos demais 

institutos de intervenção na propriedade, além da desapropriação e da 

requisição, como é o caso da servidão administrativa, da limitação 

administrativa e do tombamento. Esse princípio também pode ser 

identificado em quase todos os institutos do Direito Administrativo, iniciando 

com as prerrogativas do regime público de algumas pessoas jurídicas, como 

é o caso das autarquias que apresentam privilégios tributários e 

processuais, proteção especial quanto aos seus bens e o regime de 

precatório para pagamento de seus débitos judiciais, além de outros. Para 

os atos administrativos, é possível verificar essa supremacia em seus 

atributos, considerando que eles gozam de presunção de legitimidade, de 

autoexecutoriedade e de imperatividade, sendo, respectivamente, morais, 

legais e verdadeiros até que se prove o contrário, podendo ser praticados 

independentemente da autorização do Poder Judiciário e impostos 

coercitivamente à coletividade. Alerte-se ainda que a Administração tem 

também a possibilidade de revê-los quando necessário. Também se verifica 

a supremacia quando do estudo dos contratos administrativos e de suas 

peculiares cláusulas exorbitantes, que permitem à Administração modificar 

ou rescindir unilateralmente um contrato, bem como a possibilidade de 

fiscalização da sua execução, a aplicação de penalidades ao contratado e a 

ocupação provisória de seus bens (regra prevista no art. 58 da Lei 

no 8.666/93).  

 

 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 

Embora o princípio da supremacia do interesse público favoreça a 

Administração com um patamar de superioridade em face dos 

administrados, também lhe exige maiores cuidados e obediência a inúmeras 

formalidades, tendo em vista que essa atuação deve ocorrer nos limites da 

lei, não podendo esse interesse ser livremente disposto pelo administrador. 

Assim, o princípio da indisponibilidade serve para limitar a atuação do 

agente público, revelando-se um contrapeso à superioridade descrita no 

princípio da supremacia, podendo se afirmar que, em nome da 

                                                           
10 Requisição consiste em uma forma de intervenção na propriedade, instrumento através do qual o Estado poderá utilizar a 
propriedade do particular em razão da presença de um iminente perigo, restringindo, assim, o caráter exclusivo do direito de 
propriedade. Trata-se de uma restrição temporária, com a possibilidade de indenização ulterior, se houver dano. 
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supremacia do interesse público, o Administrador pode muito, pode 

quase tudo, mas não pode abrir mão do interesse público. 

Os bens, direitos e interesses públicos são confiados ao administrador 

para gestão, nunca para sua disposição. O administrador tem o dever de 

guarda, aprimoramento e conservação, lembrando-se de que a atividade 

administrativa é um munus publico, é encargo, é obrigação para os 

administradores. Na verdade, o Administrador exerce uma função, o que 

significa uma atividade em nome e interesse de outrem, por isso não há 

autonomia da vontade nem liberdade irrestrita. Há uma finalidade 

previamente estabelecida e, no caso de função pública, há submissão da 

vontade pré-traçada na Constituição Federal ou na lei, além do dever de 

bem curar o interesse alheio: o interesse público. 

 IMPORTANTE – Conceito de Interesse Público: Considerando que, 
segundo a doutrina majoritária no Brasil, o Direito Administrativo tem como 
base os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, 

é indispensável conceituar a expressão interesse público, o que 
representa uma tarefa nada fácil11. A expressão interesse público 

representa uma categoria contrária ao interesse privado, individual; 
consiste no interesse do todo, do conjunto social. As provas de concursos 
costumam questionar a distinção entre interesse público primário e 

secundário. 
 

 interesse público primário – considera-se o resultado da soma 
dos interesses individuais enquanto partícipes de uma sociedade, 
também denominados interesses públicos propriamente ditos. 

 interesse público secundário - consiste nos anseios do Estado, 
considerado como pessoa jurídica, um simples sujeito de direitos; são 

os interesses privados desse sujeito. Ressalte-se que o Estado, da 
forma como foi concebido no ordenamento jurídico brasileiro, só 
poderá defender seus próprios interesses privados (interesses 

secundários) quando não existir conflito com os interesses públicos 
primários. Nesse sentido, brilhantes são as palavras de Renato 

Alessi12 esclarecendo que os interesses secundários do Estado “só 
podem ser por ele buscados quando coincidentes com os interesses 
primários”. 

 

                                                           
11 A dificuldade de conceituar o interesse público gerou abusos por alguns administradores públicos e por essa razão há hoje 
doutrina minoritária resolve reunir esforços para desconstruir o princípio da supremacia do interesse público, como sendo a base do 

autoritarismo retrógrado, ultrapassado. Não se trata de desconstruir a supremacia do interesse público, mas sim, de reconstruir a 

noção, contextualizá-la devidamente na atual ordem constitucional, é fazer respeitá-la, buscando o verdadeiro interesse público. Para 
aprofundamento sugerimos a leitura do texto da Professora Alice Gonzales Borges Supremacia do Interesse Público: Desconstrução 

ou Reconstrução? Disponível em nosso site www.marinela.ma em Leituras Complementares.  
12ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Bosh Casa Editorial, 1970, p. 197. 
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 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

É a base do Estado Democrático de Direito e garante que todos os 

conflitos sejam resolvidos pela lei. Para Celso Antônio Bandeira de Mello,13 

enquanto o princípio da supremacia do interesse público e da sua 

indisponibilidade é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade 

juridicamente organizada, “o da legalidade é específico do Estado de 

Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria, 

por isso, considerado princípio basilar do regime jurídico-administrativo”. 

Para definir a legalidade, aplicando-se o ordenamento jurídico 

vigente, devem ser analisados dois enfoques diferentes. De um lado, tem-

se a legalidade para o direito privado, onde as relações são travadas por 

particulares que visam aos seus próprios interesses, podendo fazer tudo 

aquilo que a lei não proibir. Por prestigiar a autonomia da vontade, 

estabelece-se uma relação de não contradição à lei. 

De outro lado, encontra-se a legalidade para o direito público, em que 

a situação é diferente, tendo em vista o interesse da coletividade que se 

representa. Observando esse princípio, a Administração só pode fazer aquilo 

que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um critério de 

subordinação à lei. Nesse caso, a atividade administrativa deve não 

apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser 

exercida nos termos da autorização contida no sistema legal. 

Com o objetivo de definir legalidade, seguindo esse mesmo enfoque, 

pode-se citar a frase lapidar de Seabra Fagundes:14 “Administrar é aplicar a 

lei, de ofício”. Dessa maneira, a validade e a eficácia da atividade 

administrativa ficam condicionadas à observância da norma legal. Significa 

dizer que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, 

sujeito aos mandamentos legais e às exigências do bem comum, e deles 

não pode afastar-se ou desviar-se, sob pena de praticar ato inválido e 

expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.15 

Entretanto, é necessário grifar que a exata compreensão do princípio 

da legalidade não exclui o exercício de atuação discricionária do 

administrador, levando-se em consideração a conveniência e a 

oportunidade do interesse público, o juízo de valor da autoridade e a sua 

liberdade. Por ser materialmente impossível a previsão de todos os casos, 

além do caráter de generalidade e de abstração próprios da lei, subsistirão 

                                                           
13 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., ob. cit., p. 99-100. 
 
14 O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 4-5. 
15 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 86. 
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inúmeras situações em que a Administração terá de se valer da 

discricionariedade para efetivamente atender à finalidade legal e, como 

consequência, cumprir o princípio da legalidade. 

 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE x PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL 

não se pode confundir princípio da legalidade, que significa submissão à 

Constituição e às leis, com princípio da reserva de lei, que se limita à 

forma de regulamentação de determinadas matérias, para a qual a 

Constituição indica uma espécie normativa específica, por exemplo, a 

relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa é matéria reservada à lei complementar (art. 7o, inciso I, da CF). 

Em resumo, reserva de lei significa preservar a matéria “x” a ser 

disciplinada pela espécie normativa “y”. Dizendo de outra forma, consiste 

na escolha da espécie normativa para uma determinada matéria. 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

SÚMULA E CARÁTER PEDAGÓGICO 

"A Súmula Vinculante 21 foi manifestamente afrontada pela decisão 
reclamada. Na votação da Proposta de Súmula Vinculante 21, a qual deu 

origem à referida súmula, o Min. Dias Toffoli assim se manifestou: '(...) 
Essa súmula mostra o caráter extremamente pedagógico, para o 
Estado brasileiro e para a administração pública, da utilidade da 

súmula vinculante contra a administração pública; grande relevo, 
pois alcança a defesa da cidadania e da Constituição, que busca 

garantir o exercício do recurso, independentemente da necessidade 
de depósito prévio'. O objetivo da Súmula Vinculante 21 é extinguir a 
exigência de depósito como requisito de admissibilidade de recursos 

administrativos. Nesse sentido, o Recurso Extraordinário 388.359, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22.6.2007. A circunstância de o recurso 

ser interposto antes da edição do enunciado com força vinculante por este 
Tribunal não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da exigência 

de depósito prévio para interposição de apelos administrativos. Ademais, a 
decisão reclamada é a que foi proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes-PE 

contrariamente ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Registro 
que referida decisão é posterior à edição da Súmula Vinculante 21.  Ante o 

exposto, com base na jurisprudência pacífica da Corte, conheço da 
reclamação e julgo-a procedente (...)." Rcl 10.938, Relator Ministro 
Gilmar Mendes, Decisão Monocrática, julgamento em 

4.3.2011, DJe de 22.3.2011. 
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EMENTA: APOSENTADORIA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO 
SEM VÍNCULO EFETIVO. FALTA DE NORMA ESPECÍFICA 

REGULAMENTADORA. 1. Servidor público é gênero do qual faz parte o 
ocupante de cargo em comissão, e tanto se aposentam os nomeados em 

caráter efetivo quanto os nomeados em comissão. 2. Na hipótese, 
inexistindo, no plano local, norma alguma regulando 
especificamente o regime previdenciário dos ocupantes de cargo em 

comissão sem vínculo com a administração – diferentemente do que 
ocorre no âmbito federal, em que há a Lei nº 8.647/93 –, 

preenchidos os requisitos necessários à inatividade nos termos da 
lei vigente à época e inexistindo distinção entre nomeação em 
caráter efetivo e nomeação em comissão, tem o servidor direito de 

se aposentar conforme o regime dos ocupantes de cargo efetivo. 3. 
Em caso de omissão da lei, decide-se o caso, ainda assim, de acordo 

com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. 4. Recurso 
especial do qual se conheceu e ao qual se deu parcial provimento. (REsp 
762.988/MG, STJ – Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, julgamento: 

17.06.2008, DJe: 29.09.2008) 

  

PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – 
INTERESSE PRIVADO – PROPORCIONALIDADE 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DETERMINAÇÃO 

DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
PREDETERMINADA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS. 

POSSIBILIDADE. 1. O princípio constitucional da supremacia do 
interesse público, como modernamente compreendido, impõe ao 

administrador ponderar, diante do caso concreto, o conflito de 
interesses entre o público e o privado, a fim de definir, à luz da 

proporcionalidade, qual direito deve prevalecer sobre os demais. 2. 
A liberdade de escolha da instituição bancária que o servidor receberá sua 
remuneração não pode se contrapor ao princípio da eficiência, que exige do 

Administrador soluções que alcancem os resultados almejados do modo 
menos oneroso ao aparelho estatal. 3. Inviável possibilitar que cada 

servidor escolha o banco que melhor atenda seus interesses, inclusive 
escolhendo praça e agência, pois tal medida inviabilizaria a Administração 
Pública em sua tarefa de emitir, em tempo hábil, as devidas ordens de 

pagamento. 4. O fato de o recorrente receber os vencimentos em instituição 
indicada pela Administração não lhe tolhe o direito de escolher outra que 
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ofereça melhores vantagens, pois a conta-salário é isenta de tarifas e deve 

permitir a transferência imediata dos créditos para outras contas bancárias 
de que o beneficiário seja titular, nos termos das Resoluções no 3.402/2006 

e no 3.424/2006, editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio do 
Conselho Monetário Nacional. 5. Recurso ordinário improvido (RMS 

27.428/GO, STJ – Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento: 
03.03.2011, DJe 14.03.2011) (grifos da autora). 

 

 SÚMULAS VINCULANTES RELACIONADA A DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 Súmula vinculante nº 2: É inconstitucional a lei ou ato 

normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e 

sorteios, inclusive bingos e loterias. 

 

 Súmula vinculante nº 3: Nos processos perante o Tribunal de Contas 

da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão 

puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 

interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

 

 Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o 

salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 

decisão judicial. 

 

 Súmula vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no 

processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

 

 Súmula Vinculante 6: Não viola a Constituição o estabelecimento de 

remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de 

serviço militar inicial. 

 

 Súmula vinculante nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de 

resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 

própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
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e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 

Estado. 

 

 Súmula Vinculante 12: A cobrança de taxa de matrícula nas 

universidades públicas viola o disposto no art.206, IV, da Constituição 

Federal. 

 

 Súmula vinculante nº 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício 

de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 

administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 

mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

 

 Súmula Vinculante 15: O cálculo de gratificações e outras vantagens 

do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o 

salário mínimo. 

 

 Súmula vinculante nº 16: Os artigos 7º, IV e 39 parágrafo 3º (redação 

dada pela EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração 

percebida pelo servidor público. 

 

 Súmula vinculante nº 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º 

do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os 

precatórios que nele sejam pagos. 

 

 Súmula vinculante nº 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão 

dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo 

ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da 

Constituição Federal. 
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 Súmula vinculante nº 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou 

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso 

administrativo. 

 

 Súmula Vinculante 23: A Justiça do Trabalho é competente para 

processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do 

direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 

 Súmula vinculante nº 27: Compete à justiça estadual julgar causas 

entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a 

ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente. 

 

 Súmula Vinculante 28: É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 

 

 

 Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, 

as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria 

especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, 

até a edição de lei complementar específica. 

 

 Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia. 

 

 Súmula Vinculante 38. É competente o Município para fixar o horário 

de funcionamento de estabelecimento comercial. (conversão da Súmula 645 

do STF) 

 

 Súmula Vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre 

vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de 

bombeiros militar do Distrito Federal. (conversão da Súmula 647 do STF) 
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 Súmula Vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. (conversão da Súmula 670 do STF) 

 

 Súmula Vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de 

vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de 

correção monetária. (conversão da Súmula 681 do STF) 

 

 Súmula Vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de 

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a 

carreira na qual anteriormente investido. (conversão da Súmula 685 do 

STF) 

 

 Súmula Vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico 

a habilitação de candidato a cargo público. (conversão da Súmula 686 do 

STF) 

 Súmula Vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da 

competência legislativa privativa da União. 

 Súmula Vinculante 47 : Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a 

expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem 

especial restrita aos créditos dessa natureza. (aprovada em 27.05.2015) 

 Súmula Vinculante 51. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores 

militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores 

civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações 

decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas 

legais. (conversão da Súmula 672 do STF - aprovada em 18.06.2015) 

 Súmula Vinculante 52 - Ainda quando alugado a terceiros, permanece 

imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo 

artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor 

dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram 

constituídas. (Conversão da Súmula 724 –aprovada em 18.06.2015) 
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ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. (TRT 8R - 2014 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Juiz do Trabalho) 

Analise as assertivas (adaptada) 

 O princípio da impessoalidade destina-se a proteger simultaneamente o 
interesse público e os interesses privados, na medida em que traz a ideia de 

que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 
discriminações, benéficas ou nocivas, coibindo a interferência de simpatias 

ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas na atuação 
administrativa, impedindo que o ato administrativo tenha um beneficiário, 
ante a prevalência do interesse público.  

GABARITO: ERRADA 

 

2. (FCC - 2014 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho 
(adaptada)) 

Por força do princípio da legalidade, atos praticados de forma inválida 

devem ser anulados, independentemente das consequências decorrentes da 
anulação.  

GABARITO: ERRADA 

 

3. TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Juiz do Trabalho  

Nos termos da Constituição Federal, a administração pública direta 
e indireta obedecerá aos seguintes princípios. Aponte a alternativa 

incorreta:  

a) Legalidade e publicidade. 

b) Eficiência e moralidade. 

c) Celeridade e impessoalidade. 
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d) Publicidade e legalidade. 

e) Moralidade e publicidade. 

Letra C 

 

4. TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz do Trabalho  

O princípio da supremacia do interesse público, embora tradicionalmente 
consagrado na doutrina administrativista, vem sendo criticado como 
princípio na atualidade, sendo um dos fundamentos da crítica o fato de que 

a supremacia do interesse público não poderia ser invocada por si só, na 
condição de princípio, para restringir direitos fundamentais consagrados 

constitucionalmente em situação na qual a restrição não encontre amparo 
normativo-constitucional.  

GABARITO: CORRETA 

 

5. MPT - Procurador 

Os princípios que regem a administração pública - legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - são aplicáveis 
inclusive às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, 

estaduais e municipais.  

GABARITO: CORRETA 

 

6. CESPE – TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do Trabalho 

O princípio da legalidade estrita significa que a administração não pode 

inovar na ordem jurídica por simples ato administrativo, salvo se, em razão 
do poder de polícia, houver necessidade de impor vedações ou compelir 

comportamentos, casos em que a atividade administrativa prescinde de 
determinação legal.  

GABARITO: ERRADA 

 

7.  TRT - 6ª Região (PE) - Juiz do Trabalho 
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I . De acordo com o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 

fazer o que a lei permite. A Constituição Federal de 1988 confere garantia a 
esse princípio, consagrando a inafastabilidade do Poder Judiciário diante de 

ameaça de lesão, ou lesão, mesmo que decorra dos atos da Administração 
Pública.  

 
II. O princípio da impessoalidade molda os atos administrativos de sorte 
que não venham a prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. O 

princípio se aplica tanto para o administrado como para a própria 
Administração.   

GABARITO: As duas assertivas são corretas. 
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