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REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – PARTE I 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 REGIME JURÍDICO ADMINSTRATIVO 

Estabelecidas as noções introdutórias do Direito Administrativo, apontado como 

ramo do direito público interno que se preocupa com a atuação do Estado na 

perseguição do interesse público, reconhecido que o seu objeto é a atividade 

administrativa desse ente, é possível analisar agora os princípios que embasam a 

disciplina. Para o reconhecimento do Direito Administrativo como disciplina autônoma, 

esses princípios não podem ser escolhidos de forma aleatória e também não podem 

ser considerados de forma isolada; é necessária a fixação de um conjunto 

sistematizado de princípios e normas que lhe dê identidade, tornando possível 

diferenciá-lo das demais ramificações do Direito. Os princípios escolhidos para compor 

esse conjunto devem ser peculiares aos seus objetivos e devem especialmente 

guardar entre si uma correlação lógica, uma relação de coerência e unidade, um 

ponto de coincidência, compondo um sistema ou regime: o regime jurídico 

administrativo. 

 

CONJUNTO HARMÔNICO DE PRINCÍPIOS + RELAÇÃO LÓGICA DE COERÊNCIA  

= UNIDADE =  

REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 

 

 Apesar de pacífica a existência de uma unidade sistemática de princípios e 

normas que forma em seu todo o Direito Administrativo, é preciso incrementar os 

estudos para determinar, de modo preciso, quais são os princípios básicos que devem 

ser incluídos nesse conjunto, quais efetivamente se interligam e seus respectivos 

pontos de coincidência e correlação e quais os seus desdobramentos, os subprincípios 

que deles derivam, o que ainda é objeto de muita divergência doutrinária. 

Independentemente dessa discussão, passa-se a tratar dos princípios que envolvem o 

Direito Administrativo, identificando, quando necessário, a correlação entre eles. 

Hoje, com o objetivo de interpretar o ordenamento jurídico vigente definindo 

sua aplicação, a doutrina mais moderna faz distinção entre princípios e regras, o que 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

representa uma importante chave para a solução de problemas centrais na aplicação 

dos direitos fundamentais. 

O atual ordenamento jurídico reconhece que os princípios não são simples 

recomendações, orientações; são normas que obrigam aqueles que a elas estão 

sujeitos. A sua generalidade quanto aos destinatários e ao conteúdo não prejudica a 

sua força coercitiva e assegura maior potencial de durabilidade na regulação da vida 

em sociedade. 

Todavia, o sistema não pode ser baseado somente em princípios, porque a sua 

aplicação a determinado caso concreto depende de atividade interpretativa do agente 

a ele submetido, o que pode comprometer sua segurança jurídica, daí por que se 

depende também da definição das regras. Da mesma forma, somente de regras não 

seria possível a sua manutenção, considerando que o diploma legal teria que ser 

muito minucioso, exaustivo, completo, o que impediria a ponderação dos interesses 

públicos e a evolução ágil da norma compatível com as necessidades e conflitos 

sociais em dado momento histórico. Enfim, hoje o ordenamento jurídico se faz em 

duas bases, duas espécies normativas: princípios e regras. Esse cenário reconhecido 

na doutrina contemporânea de normatividade dos princípios e de importância das 

regras, pacificando a distinção entre ambos e os admitindo como espécies de normas 

jurídicas, a solução de seus conflitos e o critério de ponderação dos interesses decorre 

dos relevantes estudos de Ronald Dworkin1 e Robert Alexy2. Muitos trabalhos e obras 

brasileiras3 já se valeram dessa construção para melhor solucionar os conflitos na 

ordem nacional. 

 IMPORTANTE: REGRAS x PRINCIPIOS 
 PRINCÍPIOS são mandamentos de otimização, normas que 

ordenam a melhor aplicação possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes, portanto, a sua incidência depende de ponderações a serem realizadas 

no momento de sua aplicação. Existindo para o caso concreto mais de um princípio 

aplicável, esses não se excluem. São proposições básicas, fundamentais, típicas, que 

condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. São os 

alicerces, os fundamentos da ciência e surgem como parâmetros para a 

interpretação das demais normas jurídicas. 

 

 

 

                                                             
1DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36 a 43. 
2ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 86. 
3Nesse sentido, alguns trabalhos merecem ser lembrados, com objetivo de aprofundamento: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Malheiros Editores, 9a ed., 2000, p. 256 e 265; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios. Princípio Constitucional 
da Razoabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1a ed. 2002, p. 39-45; ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 4a ed., 2005. p. 18, 19, 52-78; SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 11-14. 
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DICA IMPORTANTE: cada princípio é dotado de determinado 

valor, dimensão de peso, não tendo amplitude fixada de 

antemão, logo, a tensão entre eles admite a adoção do 

critério da ponderação dos valores ou ponderação dos 

interesses aplicável ao caso concreto, devendo a cada caso o 

intérprete verificar o grau de preponderância. Assim, um 

determinado princípio pode prevalecer em uma situação 

específica e ser preterido em outra, o que não significa 

nulidade do princípio afastado, esse continua intacto4.  

 

 REGRAS : caracterizam-se pela concretude; são mandamentos de 

definição que contêm determinações sobre as situações fáticas e jurídicas possíveis e 
cuja amplitude é fixada antecipadamente. São operadas de modo disjuntivo, isto 

é, o conflito entre elas é dirimido no plano da validade, assim, se uma regra 

empregada ao caso é válida, deve-se fazer exatamente o que ela determina, devendo 

ser aplicada como prescreve. Apontada a norma válida para o caso concreto, atribui-

se à outra o caráter de nulidade; segue-se a lógica do tudo-ou-nada. 

A seguir serão comentados os principais princípios existentes no regime jurídico 

administrativo, alguns implícitos e outros expressos5, alguns constitucionais e outros 

legais, todavia, sem o objetivo de esgotar o assunto. Alguns princípios não apontados 

neste momento serão abordados em outros tópicos, observada a pertinência temática. 

O texto constitucional estabelece expressamente, em seu art. 37, caput, alterado pela 

Emenda Constitucional no 19/98, cinco princípios mínimos a que a Administração 

Direta e a Indireta devem obedecer.  

 ANOTA AÍ: “LIMPE” 

L  egalidade 

I   mpessoalidade 

M oralidade 

P  ublicidade 

E  ficiência 

                                                             
4Para entender melhor esse contexto no Direito Administrativo, essa ponderação de interesses avaliando o caso concreto é reconhecida hoje pela 
jurisprudência quando se tem em conflito os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Havendo um ato ilegal, o Administrador e o Poder 
Judiciário têm o dever de retirá-lo do ordenamento jurídico em razão do princípio da legalidade, entretanto, em algumas situações, essa retirada 
compromete gravemente a segurança jurídica do ordenamento, de tal forma que a manutenção do ato causa menos prejuízos que a sua retirada, 
devendo ele ser mantido, prevalecendo o princípio da segurança jurídica, o que não gera nulidade para o princípio da legalidade, que é mantido 
intacto. Alguns autores denominam esse fenômeno de estabilização dos efeitos do ato administrativo ou convalidação dos seus efeitos. O STJ 
proferiu decisão esclarecedora nesse sentido: RMS 24.339/TO, STJ – Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 30.10.2008, 
DJ: 17.11.2008. 
5 Considera-se princípio expresso aquele escrito de forma explícita nas disposições da Constituição ou diploma infraconstitucional. Estando o 
princípio expresso no texto constitucional, ele ostenta a força de norma fundamental do ordenamento jurídico, representa normas que, de forma 
autônoma e imediata, respaldam o exercício dos direitos individuais e fundamentam a legislação infraconstitucional. De outro lado, têm-se os 
princípios implícitos, não escritos, mas igualmente válidos enquanto normas do ordenamento e com a mesma força coercitiva. 
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Além desses, a Administração também é orientada por inúmeros outros princípios 

espalhados pelo texto constitucional. 

DICA IMPORTANTE: Ressalte-se ainda que muitos princípios que serão 

abordados no decorrer deste capítulo estão previstos de forma expressa 

no ordenamento jurídico infraconstitucional, especialmente na Lei 

no 9.784, de 29.01.99, que define o processo administrativo. O seu 

art. 2o enumera os seguintes princípios: legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esse diploma representa 

um marco para o Direito Administrativo, por ter resolvido várias 

divergências presentes na doutrina. LEITURA OBRIGATÓRIA!! 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello6, a caracterização do Direito 

Administrativo e a base de seu regime jurídico se delineiam em função da 

consagração de dois princípios, por ele denominados pedras de toque ou 

supraprincípios: o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público, 

dos quais se extraem inúmeros princípios, dentre eles o princípio da legalidade, que 

também tem como implicações os princípios da finalidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade do Estado, além de outros. 

Seguindo esse pensamento, passa-se ao estudo individualizado dos princípios. 

 

 
 

 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. 

                                                             
6 Curso de Direito Administrativo, cit., p. 46. 
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A supremacia é considerada um princípio geral do direito7, 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). 

Podem-se apontar, ainda, regras sobre requisição8 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.NTambém 

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).  

 

                                                             
7 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. 
8 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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 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 

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 fácil9. 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 Alessi10 

                                                             
9 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.  
10ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Bosh Casa Editorial, 1970, p. 197. 
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esclarecendo que os interesses secundários do Estado “só podem ser por ele 

buscados quando coincidentes com os interesses primários”. 

 

 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,11 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:12 “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.13 

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, 

                                                             
11 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., ob. cit., p. 99-100. 
 
12 O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 4-5. 
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 86. 
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subsistirão 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. 

 

 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público 

deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando esse impedido de 

considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. A 

impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve aplicar 

aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, representando, 

nesse aspecto, uma faceta do princípio da isonomia14. Para Celso Antônio Bandeira 

de Mello15, o princípio da impessoalidade “traduz a ideia de que a Administração tem 

de tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. 

Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades 

pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa. E 

completa: “o princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou 

isonomia”.  

O princípio da impessoalidade também pode ser analisado sob dois aspectos 

diferentes: primeiro, quanto ao dever de atendimento ao interesse público, tendo o 

administrador a obrigação de agir de forma impessoal, abstrata, genérica, 

protegendo sempre a coletividade; segundo, que a atividade administrativa exercida 

por um agente público seja imputada ao órgão ou entidade e não ao próprio agente, 

o que será visto oportunamente, pois a vontade do agente se confunde com a da 

pessoa jurídica, formando uma única vontade, o que se conclui na chamada teoria 

da imputação. 

A Constituição Federal conta com algumas regras que representam 

aplicações concretas desse princípio, a exemplos, o art. 37, inciso II, que institui a 

exigência de concurso público para o exercício de cargos ou empregos públicos; e o 

art. 37, inciso XXI, que ordena a aplicação do procedimento licitatório como 

instrumento eficaz para que a Administração celebre o melhor contrato possível, 

além de outros. 

                                                             
14 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 21a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 20 
15 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., op. cit., p. 114. 
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 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

O princípio da moralidade exige que a Administração e seus agentes atuem 

em conformidade com princípios éticos aceitáveis socialmente. Esse princípio 

se relaciona com a ideia de honestidade, exigindo a estrita observância de padrões 

éticos, de  

boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina 

interna na Administração Pública. 

Enquanto previsão expressa, esse princípio representa uma novidade da 

Constituição de 1988, art. 37, caput, caracterizando-se como uma evolução do 

princípio da legalidade, como proposição que se encontra na base do ordenamento 

jurídico, apesar de não ter conteúdo definido, preciso; representa um conceito 

jurídico indeterminado, vago. Esse fato constitui um obstáculo para o Poder 

Judiciário aceitar a possibilidade de invalidação de um ato por lesão apenas à 

moralidade administrativa. A maioria dos julgados a admite como uma agravante da 

ilegalidade, e não como vício autônomo. 

 

 IMPORTANTE: MORALIDADE COMUM x MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA 

O princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moralidade 

comum. Enquanto a última preocupa-se com a distinção entre o bem e o mal, a 

primeira é composta não só por correção de atitudes, mas também por regras de 

boa administração, pela ideia de função administrativa, interesse do povo, de bem 

comum. Moralidade administrativa está ligada ao conceito de bom administrador. 

 

A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da moralidade, determinou a 

necessidade de sua proteção e a responsabilização do administrador público amoral 

ou imoral. Para tanto, encontram-se no ordenamento jurídico inúmeros mecanismos 
para impedir atos de imoralidade como, por exemplo, regras sobre improbidade 

administrativa, no art. 37, § 4o, da CF e na Lei no 8.429/92; os crimes de 

responsabilidade do Presidente da República e de outros agentes políticos, art. 85, V, 

da CF; os remédios constitucionais, principalmente a ação popular, prevista no art. 5o, 

LXXIII, também da CF; a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

no 101/00), além de outros instrumentos. Por fim, infringi-lo implicará violação ao 

próprio Direito, às regras constitucionais, configurando uma ilicitude sujeita à 
invalidação. 

 

 Súmula Vinculante nº 13: A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 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, 
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compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

(Precedentes ADC 12, RE 579.951, ADI 1521 e MS 23.718) 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

EMENTA DA ADC Nº 12 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA 

RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO 

NORMATIVO QUE “DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES 

POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES 

INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não 

atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de 

confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as 

mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios 

da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das 

alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio 

federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a 

submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem 

uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o 

caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos 

Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que 

esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios “estabelecidos” 

por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada 

procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a 

função de chefia do substantivo “direção” nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato 

normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do 

Conselho Nacional de Justiça. (ADC 12, STF – Tribunal Pleno, Relator(a):  Min. Carlos 

Britto, Julgamento: 20.08.2008, DJ: 18.12.2009) 

 

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 

8.736/2009 DO ESTADO DA PARAÍBA QUE INSTITUI PROGRAMA DE INCENTIVO AOS 

PILOTOS DE AUTOMOBILISMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. I - A Lei estadual 8.736/2009 singulariza de tal modo 

os beneficiários que apenas uma única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos 

valores destinados ao programa de incentivo fiscal, o que afronta, em tese, o princípio 

da impessoalidade. II - Medida cautelar concedida para suspender, com efeito ex 

nunc, até o julgamento final da ação a Lei 8.736, de 24 de março de 2009, do Estado 

da Paraíba.(ADI 4259 MC, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 23/06/2010, DJ 20.08.2010)   

 

Repercussão Geral: Vedação ao Nepotismo e Aplicação aos Três Poderes  

EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI 

FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. 

RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 

7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é 

ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a 

prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, 

caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente 

provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, 

ocupante, de cargo em comissão. (RE 579951, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJ: 24.10.2008)  

 

PRINCIPIO DA MORALIDADE 

EMENTA Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Competência reconhecida para fiscalizar os princípios que regem a Administração 

Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal. Cessão de servidor 

público. Ausência dos pressupostos legais objetivos. Prevalência de interesse público 

sobre o privado. Impropriedade do debate. Impossibilidade de dilação probatória. 

Segurança indeferida. 1. Competência do Conselho Nacional do Ministério Público para 

promover a fiscalização dos princípios constitucionais da Administração Pública, 

consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal, entre eles o princípio da 

moralidade, que rege a vedação ao nepotismo. 2. É inexequível a precisão dos 

interesses públicos e privados envolvidos, ressalvando-se, ademais, a obrigatoriedade 

de o Poder Público pautar seus atos pelo respeito aos princípios da administração 

pública, em especial, no caso dos autos, aos da legalidade e da impessoalidade (art. 
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37, caput, da CF/88). 3. A edição de atos regulamentares ou vinculantes por 

autoridade competente para a orientação da atuação dos demais órgãos ou entidades 

a ela vinculados quanto à configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em 

cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, 

da CF/88. 4. Segurança indeferida.(MS 31697, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe: 02/04/2014) 

 

"Não há empecilho constitucional à edição de leis sem caráter geral e abstrato, 

providas apenas de efeitos concretos e individualizados. Há matérias a cujo respeito a 

disciplina não pode ser conferida por ato administrativo, demandando a edição de lei, 

ainda que em sentido meramente formal. É o caso da concessão de pensões especiais. 

O tratamento privilegiado a certas pessoas somente pode ser considerado ofensivo ao 

princípio da igualdade ou da moralidade quando não decorrer de uma causa 

razoavelmente justificada. (...) No caso, tanto a petição inicial quanto os atos 

decisórios das instâncias ordinárias se limitaram a considerar ‘imoral’ a lei que 

concedeu pensão especial a viúva de prefeito falecido no exercício do cargo por ter ela 

conferido tratamento privilegiado a uma pessoa, sem, contudo, fazer juízo algum, por 

mínimo que fosse, sobre a razoabilidade ou não, em face das circunstâncias de fato e 

de direito, da concessão do privilégio. Com maior razão se mostrava indispensável um 

juízo sobre o elemento subjetivo da conduta, para fins de atribuir responsabilidade 

civil, relativamente aos demandados que exerciam o cargo de vereador, investidos, 

constitucionalmente, da proteção de imunidade material (= inviolabilidade) pelos 

votos proferidos no exercício do mandato (CF, art. 29, VIII). Se é certo que tal 

imunidade, inclusive para efeitos civis, é assegurada até mesmo em caso de 

cometimento de crime, não se há de afastá-la em casos como o da espécie, que de 

crime não se trata e em que sequer a intenção dolosa foi aventada." (RE 405.386, 

rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, julgamento em 26-2-2013, Segunda Turma, DJE de 

26-4-2013.) 

 

"Lei 8.736/2009 do Estado da Paraíba que institui programa de incentivo aos pilotos 

de automobilismo. (...) A Lei estadual 8.736/2009 singulariza de tal modo os 

beneficiários que apenas uma única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos 

valores destinados ao programa de incentivo fiscal, o que afronta, em tese, o princípio 

da impessoalidade. Medida cautelar concedida para suspender, com efeitoex nunc, até 

o julgamento final da ação a Lei 8.736, de 24-3-2009, do Estado da Paraíba." (ADI 

4.259-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23-6-2010, 

Plenário, DJE de 20-8-2010.) 
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"Administração pública. Vedação nepotismo. Necessidade de lei formal. 

Inexigibilidade. Proibição que decorre do art. 37, caput, da CF. (...) Embora restrita ao 

âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática 

do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. A vedação do nepotismo não exige a 

edição de lei formal para coibir a prática. Proibição que decorre diretamente dos 

princípios contidos no art. 37, caput, da CF. Precedentes. Recuro extraordinário 

conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado 

com agente político, ocupante de cargo em comissão." (RE 579.951, Rel. 

Min.Ricardo Lewandowski, julgamento em 20-8-2008, Plenário, DJE de 24-10-

2008, com repercussão geral.) No mesmo sentido: ADI 3.745, rel. min. Dias 

Toffoli, julgamento em 15-5-2013, Plenário, DJE de 1º-8-2013. 

 

Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade Subsidiária. Artigo 71, 

§ 1º, da Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC 16. Administração Pública. Dever de 

fiscalização. responsabilidade do Município. Afronta à Súmula Vinculante 10. 

Inocorrência. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Administração tem o 

dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de 

serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos 

empregados vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa in 

eligendo ou in vigilando. 2. A aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, 

declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, 

não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios 

constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade 

administrativa. 3. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com 

fulcro no contexto fático-probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo 

manejo da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985-AgR, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 

DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013. 4. A ausência de juízo de 

inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação 

à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 5. A impugnação específica da decisão agravada, 

quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. 

Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda 

Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 

DJe 7/5/2013. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(Rcl 19845 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015) 
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO 

À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A 

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DOS PODERES AGRAVO. REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Decisão 

agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação 

da alegada lesão à ordem e à economia públicas. II – O Supremo Tribunal Federal 

pacificou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o 

exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 

Precedentes. III – A contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra, 

inclusive para o desempenho de atividades finalísticas da administração pública, pode 

ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos constitucionais inseridos no 

caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano inverso. Precedente. IV – Alegações 

suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via 

processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na 

origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de liminar. V – 

Agravo regimental ao qual se nega provimento.(SL 885 AgR, Relator(a):  Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) 

 

EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de 

configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. 

Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as 

possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos 

critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, 

quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante 

do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de 

parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de 

parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa 

nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a 

autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula 

Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência 
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de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público 

ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a 

escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada 

a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no 

processo de seleção. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 19529 AgR, Relator(a):  Min. 

DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1.CESPE - TCE/RN  

As prerrogativas do poder público sobre os particulares, decorrentes da supremacia do 
interesse público, são integralmente afastadas quando a administração, 

eventualmente, se nivela, sob algum aspecto, a entidade sob regime de direito 

privado. 

ERRADA 

 

2.FCC – TRT 4ª REGIÃO (adaptada) 

O princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado materialmente 

superior aos demais, pois para esses é parâmetro de aplicação, na medida em que a 

solução mais adequada é sempre aquela que o privilegia. 

ERRADA 

 

3.TRT - 16ª REGIÃO (MA) -  Juiz do trabalho 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

I. A Constituição Federal elenca, em rol exaustivo, os princípios regentes da 

Administração Pública. 

II. Como expressão da supremacia do interesse público sobre o privado, a 

Administração Pública pode constituir terceiros em obrigações a partir de atos 

unilaterais. 

III. Como corolário do princípio da legalidade, a atividade administrativa consiste na 
produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada do Direito, 

agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis. 
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IV. O princípio da legalidade pode sofrer restrições, como ocorre no estado de defesa 

e de sítio. 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

LETRA C 

 

4.CEPERJ – 2015 - Prefeitura de Saquarema – RJ - Gestor Público 

Um princípio que é considerado “princípio geral de direito inerente a qualquer 

sociedade” não está incluído nem se radica em nenhum dispositivo da carta maior da 
república. É este princípio aquele que dá suporte, por exemplo, à função social da 

propriedade. 

Este princípio é o: 

a) da ordem pública. 

b) do planejamento das ações públicas. 

c) da legalidade. 

d) da supremacia do interesse público sobre o privado. 

e) da necessidade superior de harmonia social. 

LETRA D 
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