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NOÇÕES INTRODUTÓRIAS E REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

ROTEIRO DE AULA 

 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. 

Vários critérios foram utilizados e prevalece o norteamento do 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. 

Para Hely Lopes Meirelles1, o Direito Administrativo brasileiro “sintetiza-se 

no conjunto harmônico de princípios 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 administrativa2 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. 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 38. 
2 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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 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 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. 
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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 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 56 Súmulas 

Vinculantes, sendo que a nº 30 está suspensa. É preciso 
fazer a leitura das Súmulas Vinculantes. 

 

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. 
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Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello3, 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: 

 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 

                                                           
3MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
p. 123. 
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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!!! 

 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 
personalidade4 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.   

                                                           
4A 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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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. 

 

 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: 
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 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: 

 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 

Mello5 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 

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

p. 36. 
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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, expedidos na intimidade 

de uma relação hierárquica, suscetíveis de revisão quanto à 
legalidade, o que não acontece nas hipóteses elencadas6. 

 

 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, 

                                                           
6Idem, p. 37. 
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conforme convenciona parte da doutrina, a expressão Administração 

Pública deve ser grafada com as primeiras letras maiúsculas. 

 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 

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. 

A seguir serão comentados os principais princípios existentes no regime 

jurídico administrativo, alguns implícitos e outros expressos, alguns 

constitucionais e outros legais, todavia, sem o objetivo de esgotar o assunto. 
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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 

 

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 Mello7, 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 

                                                           
7 Curso de Direito Administrativo, cit., p. 46. 
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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. 

A supremacia é considerada um princípio geral do direito8, 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 requisição9 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 

                                                           
8 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. 
9 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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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 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 
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tarefa nada fácil10. 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 Alessi11 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,12 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. 

                                                           
10 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. 
11 ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Bosh Casa Editorial, 1970, p. 197. 
12 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., ob. cit., p. 99-100. 
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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:13 “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.14 

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 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 

                                                           
13 O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 4-5. 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 86. 
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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 

isonomia15. Para Celso Antônio Bandeira de Mello16, 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. 

 

 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. 

 

                                                           
15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 21a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 20 
16 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., op. cit., p. 114. 
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 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, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 

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

 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 O princípio da publicidade nada mais é que a divulgação, tendo como 

finalidade o conhecimento público. Esse princípio tem como base o fato 

de que o administrador exerce função pública, atividade em nome e 

interesse do povo, por isso nada mais justo que o titular desse interesse 

tenha ciência do que está sendo feito com os seus direitos. É relevante 

grifar que a publicidade deve obedecer ao formalismo previsto pela 

lei. 

Além do objetivo principal que é dar conhecimento público dos atos 

praticados pelo agente público, o princípio da publicidade produz outros efeitos:  

 condição de eficácia para os atos administrativos, marcando o início 
de produção de seus efeitos externos 

 termo inicial para contagem de prazos  
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 viabiliza o controle, a fiscalização dos atos praticados pelo Poder 

Público, seja pelos interessados diretos ou pelo povo em geral. São 
meios constitucionais para tanto: os remédios, por exemplo, o 

mandado de segurança, a ação popular, o habeas data; além de 
outros instrumentos, como a ação civil pública, o direito de petição, a 

representação às autoridades competentes e o pedido de 
informações. 

 

ATENÇÃO: PUBLICIDADE ≠ PUBLICAÇÃO: A publicação, enquanto divulgação 
em diário oficial, é somente uma das hipóteses de publicidade; é espécie desse 

gênero e, portanto, não são sinônimos. A publicidade pode acontecer de várias 
maneiras: via cientificação pessoal no próprio processo, por meio do correio, 
divulgação em diário oficial ou jornal de grande circulação, ou até mediante 

sessões realizadas de portas abertas, como na licitação, por exemplo, entre outras 
formas que viabilizam o conhecimento público. 

 

A publicidade, como princípio de Administração Pública, abrange toda a 

atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos, como 

também de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes e 

como garantia de informação. Para fundamentar a obrigatoriedade desse princípio, 

podem ser identificados alguns dispositivos constitucionais: o art. 37, caput, que 

define publicidade como um dos princípios da Administração Pública; o art. 5o, 

inciso XXXIII, que garante o direito à informação; o art. 5o, inciso XXXIV, alínea b, 

que define o direito de certidão; além do art. 5o, inciso LXXII, que institui o 

remédio constitucional denominado habeas data, que garante o direito à obtenção 

e à retificação de informações pessoais. 

O texto constitucional define algumas exceções ao princípio da 

publicidade17, estabelecendo, nesses casos, a garantia do sigilo: 

 art. 5º, X -  que estabelece serem invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, aplicando a quem as violar 
o dever de indenizar por danos materiais e morais causados 

 art. 5º, XXXIII – que garante o direito à informação18, ressalvadas as 

informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. 

                                                           
17 A Lei no 12.550, de 15.12.2011, inseriu no Código Penal o Capítulo V que dispõe sobre “Fraudes em certames de interesse público”. O 

art. 311-A tipifica a conduta de utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a 

credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino 

superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena prevista para este crime é a de reclusão de um a quatros anos e multa.As 

mesmas penas são aplicadas àquele que permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações relativas 

aos certames citados acima. As penas serão de dois a seis anos e multa se da ação ou omissão de publicidade indevida resultar dano à 
Administração Pública.Este novo diploma legal acrescenta mais uma responsabilidade quanto à utilização indevida de informações de interesse 

público. 
18 Esse dispositivo foi regulamentado inicialmente pela Lei no 11.11118, publicada em 06.05.2005, porém, a referida lei foi revogada, em 
18.11.2011, pela Lei no 12.527, que passou a regulamentar o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do 

art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal e alterou a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. O novo diploma legal entrou em vigor 
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 art. 5º LX – que dispõe que a lei poderá restringir a publicidade dos 

atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social 
o exigirem 

 

Muito cuidado, ainda, com o art. 37, § 1o, da CF, que dispõe o seguinte: “A 

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos”. Esse dispositivo deve ser 
observado em duas partes. Em primeiro lugar está o dever de publicidade dos 

administradores públicos, o que deve respeitar objetivos previstos na 
Constituição, para informar, orientar e educar a sociedade. Caso tal dever seja 
descumprido, o agente deve ser responsabilizado, caracterizando, inclusive, 

improbidade administrativa, prevista no art. 11, da Lei no 8.429/92. Na segunda 
parte, o dispositivo veda a promoção pessoal observando diversos princípios 

constitucionais, tais como impessoalidade, moralidade, eficiência e outros. Nesse 
caso, não se pode confundir publicidade com propaganda pessoal, atentando 
para o fato de que o texto constitucional proíbe a publicidade que represente 

propaganda do administrador. Essa disposição faz sentido quando se tem como 
regra o fato de o administrador exercer função pública, portanto, munus publico, 

daí por que todas as suas obras, serviços prestados e atividades desenvolvidas 
não representam nada mais do que a sua obrigação, o seu dever de ser um bom 

administrador. (É preciso lembrar que ele não faz porque é bonzinho e, sim, 
porque ele tem o dever de fazer.) Também ressalte-se que o dinheiro gasto com 
o material publicitário, com a propaganda efetivamente (o outdoor, a faixa, a 

propaganda da TV) é fato decorrente de que ele está somente cumprindo a sua 
obrigação. 

 

CURIOSIDADE: A Lei n. 13.303/2016 que instituiu o estatuto jurídico das 

empresas estatais deu grande destaque a publicidade e transparência dos atos 

praticados pelas empresas, como por exemplo, art. 48 que determina que será 

dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial 

na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas 

empresas. 

Quanto a transparência dedicou-se no art. 8º a elencar requisitos mínimos de 

transparência como por exemplo: elaboração de carta anual com explicação de 

compromissos assumidos para atender as finalidades para as quais foram criadas 

(interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional), demonstrações 

financeiras, carta anual de governança corporativa dentre outras. Estes 

                                                                                                                                                                                        
no dia 16.05.2012. No âmbito do Poder Executivo federal foi editado o Decreto no 7.724, de 16.05.2012 que regulamenta os procedimentos 
para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo.  
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documentos de cumprimento dos requisitos de transparência devem também 

estar publicados na internet de forma permanente e cumulativa. Estas regras 

foram reiteradas com a publicação do Decreto n. 8.945/2016 que regulamenta, no 

âmbito da União, a Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

Este princípio, que ganhou roupagem de princípio constitucional expresso 

por meio da Emenda Constitucional no 19/98, embora já existisse implicitamente na 

Lei Maior, trata-se de uma condição indispensável para a efetiva proteção do 

interesse público. 

A eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos 

de produtividade, de economicidade, com a consequente redução de desperdícios 

do dinheiro público e rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo que, nessa 

situação, o lucro é do povo; quem ganha é o bem comum. 

Para os serviços públicos, já existia previsão expressa em relação à 

necessidade de eficiência no art. 6o da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre 

concessão e permissão de serviços públicos e define o serviço público adequado. 

Nesse caso, a norma constitucional vem para fortalecer essa exigência. Quanto 

aos serviços, o princípio requer um aperfeiçoamento na sua prestação, que tem 

que ser eficaz quanto aos meios para sua implementação e quanto aos 

resultados obtidos, além da necessidade de eficiência qualitativa e quantitativa 

dessas atividades, o que ainda está distante da realidade brasileira. 

A EC no 19, para viabilizar a aplicação do novo princípio expresso, introduziu 

alguns mecanismos no texto constitucional. 

Quanto aos servidores, a eficiência aparece como requisito indispensável para 

a aquisição e perda da garantia de estabilidade, conforme regras do art. 41 da 

Constituição Federal. Hoje, um servidor público, para adquirir a estabilidade, 

precisa ser aprovado em concurso público, nomeado em cargo de provimento 

efetivo, cumprir os três anos de efetivo exercício e ser aprovado em uma 

avaliação especial de desempenho que representa um instrumento para se exigir 

mais dos servidores e com isso haver uma administração mais eficiente. Uma 

vez adquirida a estabilidade, ele poderá perdê-la em razão de decisão judicial 

transitada em julgado, processo administrativo com contraditório e ampla defesa 

ou por meio de um procedimento de avaliação periódica de desempenho, 

consoante regulamentação por lei complementar, o que também representa 

mecanismo para realização da eficiência19. Também representam implantação do 

                                                           
19 Assim, é possível perceber que, para efetivação da eficiência dos servidores públicos, além da condição do concurso público que 
representa uma escolha meritória dos candidatos, têm-se hoje duas avaliações: a avaliação especial de desempenho, como condição para 
aquisição da estabilidade (art. 41, § 4o, da CF) e a avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1o, III, da CF), hipótese que poderá levar o 
servidor à perda do cargo. A avaliação especial de desempenho foi regulamentada pela Lei no 11.784, de 22.09.08 que alterou a Lei 
no 8.112/90, que passa a dispor em seu art. 20, parágrafo primeiro: “§ 1o 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, 
será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para 
essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de 
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princípio da eficiência as regras quanto à racionalização da máquina 

administrativa, definidas no art. 169 da Constituição. Por fim, a EC no 19 

também alterou o art. 37, § 3o, da CF, determinando-o como um instrumento 

para que os indivíduos possam exercer efetivamente sua cidadania e exigir 

eficiência, permitindo que a lei discipline as formas de participação do usuário na 

administração direta e indireta, regule as reclamações relativas à prestação dos 

serviços públicos em geral, garanta o acesso dos usuários a registros 

administrativos e informações sobre atos de governo e regulamente a 

representação contra o exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e 

funções públicas. Esse, com certeza, é um excelente instrumento para a 

efetivação do princípio da eficiência.  

 

 CURIOSIDADE: EC 95/2016 (Teto dos Gastos) –  

Limita por 20 anos os gastos públicos com o objetivo de “equilíbrio das contas 

públicas por meio de um rígido mecanismo de controle de gastos”. De acordo 

com o texto, o teto para 2017, primeiro ano de vigência da PEC, será definido 

com base na despesa primária paga em 2016 (incluídos os restos a pagar), com 

a correção de 7,2%, a inflação prevista para este ano. 

A partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a 

inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). O regime valerá para os orçamentos fiscal e da seguridade social e para 

todos os órgãos e Poderes da República. Dentro de um mesmo Poder, haverá 

limites por órgão. Existirão, por exemplo, limites individualizados para tribunais, 

Conselho Nacional de Justiça, Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União 

(TCU), Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público e 

Defensoria Pública da União. O órgão que desrespeitar seu teto ficará impedido 

de, no ano seguinte, dar aumento salarial, contratar pessoal, criar novas 

despesas ou conceder incentivos fiscais, no caso do Executivo. (informações do 

site do Senado) 

 

 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

Isonomia significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais 

de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Todavia, a 

dificuldade é fixar quais são os parâmetros e definir quem são os iguais ou os 

desiguais e, o que é ainda pior, qual é a medida da desigualdade. 

Com o propósito de facilitar a aplicação desse princípio, verificando se há 

ou não a sua violação, é possível utilizar-se de dois elementos: primeiro, 

identificar qual é o fator de discriminação e, em seguida, verificar se esse fator 

de exclusão está ou não de acordo com o objetivo da norma. Quando o fator de 

discriminação utilizado no caso concreto estiver compatível com o objetivo da 

                                                                                                                                                                                        
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo”. Como é possível perceber, esse dispositivo não resolve de vez a 
situação, ficando essa avaliação ainda condicionada à lei ou regulamento de cada carreira. No que tange à avaliação periódica de 
desempenho a situação ainda é mais grave, porque a matéria depende de lei complementar e até agora não foi regulamentada, apesar de já 
ter projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

norma, não há violação do princípio da igualdade e a exclusão é válida. De outro 

lado, o inverso não é verdadeiro, havendo desobediência à isonomia se a regra 

de exclusão estiver incoerente com a norma. 

Nesse cenário, deve sempre haver pertinência lógica entre o fato 

discriminado e a razão jurídica pela qual a discriminação é feita. Por exemplo, a 

Administração resolveu fazer concurso para salva-vidas, estabeleceu no edital 

que deficientes físicos, de cadeiras de rodas, não poderiam prestar o dito 

concurso. Nessa hipótese, não houve violação à isonomia, já que eles não 

conseguiriam exercer esse tipo de atividade. Nesse diapasão, encontra-se a 

regra do art. 5o, § 2o, da Lei no 8.112/90, o Regime Jurídico dos Servidores da 

União.20 No entanto, se o concurso fosse para o exercício de uma função 

administrativa qualquer, a mesma regra de exclusão de deficientes seria 

atentatória à igualdade constitucional. 

No ordenamento jurídico brasileiro e, especialmente no Direito 

Administrativo, vários institutos representam a aplicação do princípio da 

isonomia. Entre eles estão a licitação e o concurso público, institutos que 

viabilizam a escolha da melhor proposta ou do melhor candidato, 

respectivamente, ao mesmo tempo em que tornam viável a oportunidade de os 

interessados disputarem em igualdade de condições. 

Assim, consideramos que os procedimentos de licitação e concurso, que 

admitem desde o início a criação de critérios distintivos, também estão sujeitos à 

clara exigência de que a discriminação deva ser compatível com os fins e valores 

consagrados no ordenamento. E mais, estabelecidas as regras legitimamente, 

instalado o procedimento, fica proibida qualquer distinção procedimental entre os 

participantes.  

No que tange à acessibilidade aos cargos públicos e ao concurso público, 

as regras visam a dar a todos iguais oportunidades, não se admitindo distinções 

entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nas hipóteses do art. 12, § 3o, da 

CF, nem mesmo as distinções em razão de idade e sexo, regra do art. 39, § 3o, e 

do art. 7o, XXX, da CF, exceto aquelas distinções que a natureza do cargo assim o 

exigir, desde que previstas em lei, o que nesse caso não viola o princípio da 

isonomia. 

 

CURIOSIDADE: 

Plenário declara constitucionalidade da Lei de Cotas no serviço 

público federal 

                                                           
20“Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público:” (...) “§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.” 
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão 

desta quinta-feira (8) o julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) 41 e reconheceu a validade da Lei 

12.990/2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito 

dos Três Poderes. A decisão foi unânime. 

O julgamento teve início em maio, quando o relator, ministro Luís 

Roberto Barroso, votou pela constitucionalidade da norma. Ele 

considerou, entre outros fundamentos, que a lei é motivada por um 

dever de reparação histórica decorrente da escravidão e de um 

racismo estrutural existente na sociedade brasileira. Acompanharam 

o relator, naquela sessão, os ministros Alexandre de Moraes, Edson 

Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux. 

Na sequência do julgamento na sessão desta quinta (8), o ministro 

Dias Toffoli lembrou, em seu voto, que quando exercia a função de 

advogado-geral da União, já se manifestou pela compatibilidade de 

ações afirmativas – como a norma em questão – com o princípio da 

igualdade. Para o ministro, mais do que compatível com a 

Constituição, trata-se mesmo de uma exigência do texto maior, em 

decorrência do princípio da isonomia prevista no caput do artigo 5º. 

Esse entendimento, inclusive, prosseguiu o ministro, está em sintonia 

com a jurisprudência do STF, que já confirmou a constitucionalidade 

da instituição da reserva de vaga para portador de deficiência física, 

bem como a constitucionalidade do sistema de cotas para acesso ao 

ensino superior público. 

O ministro explicou, contudo, que seu voto restringe os efeitos da 

decisão para os casos de provimento por concurso público, em todos 

os órgãos dos Três Poderes da União, não se estendendo para os 

Estados, Distrito Federal e municípios, uma vez que a lei se destina a 

concursos públicos na administração direta e indireta da União, e 

deve ser respeitada a autonomia dos entes federados. 

O julgamento do Supremo na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 186, quando foi confirmada a 

constitucionalidade do sistema de cotas raciais para ingresso nas 

universidades públicas, foi citada pelo ministro Ricardo Lewandowski 

em seu voto. Ele recordou que em sua gestão à frente do Conselho 
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Nacional de Justiça (CNJ), foi editada a Resolução 203/2015, que 

reservava 20% de vagas para os negros no âmbito do Poder 

Judiciário. A resolução levou em conta, segundo ele, o primeiro censo 

do Judiciário realizado pelo Conselho, que apontou que apenas 1,4% 

dos juízes brasileiros se declararam negros, e apenas 14% pardos, 

dados que divergiam dos números do censo demográfico brasileiro de 

2010, do IBGE, segundo o qual o percentual da população brasileira 

que se declarou negra foi de 7,6% e parda 43,1%. 

O ministro Marco Aurélio revelou que, nos anos de 2001 e 2002, 

quando ocupou a presidência do STF, e diante de quadro que persiste 

até os dias atuais, determinou que fosse inserida em edital para 

contratação de prestadores de serviço a exigência de reserva de 30% 

das vagas para prestação de serviços por negros. Para o ministro, 

uma sociedade justa e solidária repousa no tratamento igualitário, 

mas é notória a falta de oportunidade para os negros, frisou o 

ministro, concordando que as estatísticas sobre a questão são 

vergonhosas. 

O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, iniciou seu voto 

citando a história do advogado Luiz Gama (1830-1882), que ficou 

conhecido como advogado dos escravos, para demonstrar “como tem 

sido longa a trajetória de luta das pessoas negras em nosso país na 

busca não só de sua emancipação jurídica, como ocorreu no século 

XIX, mas de sua emancipação social e de sua justa, legítima e 

necessária inclusão”. 

Ao defender as políticas de inclusão, o decano salientou que de nada 

valerão os direitos e de nenhum significado serão revestidas as 

liberdades se os fundamentos em que esses direitos e liberdades se 

apoiam, além de desrespeitados pelo Poder Público ou eventualmente 

transgredidos por particulares, também deixarem de contar com o 

suporte e o apoio de mecanismos institucionais, como os 

proporcionados pelas políticas de ações afirmativas. 

Para o ministro, “sem se reconhecer a realidade de que a Constituição 

impõe ao Estado o dever de atribuir a todos os que se situam à 

margem do sistema de conquistas em nosso país a condição essencial 

de titulares do direito de serem reconhecidos como pessoas 

investidas de dignidade e merecedoras do respeito social, não se 

tornará possível construir a igualdade nem realizar a edificação de 

uma sociedade justa, fraterna e solidária, frustrando assim um dos 
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objetivos fundamentais da República, a que alude o inciso I do artigo 

3º da Carta Política”. 

Com base não só nos fundamentos já trazidos por todos os ministros, 

mas também no princípio do direito à busca da felicidade, o ministro 

se manifestou pela constitucionalidade de medidas compensatórias 

como a inserida na lei em questão. 

Ao também reconhecer a constitucionalidade da norma em debate, a 

ministra Cármen Lúcia salientou que muitas vezes o preconceito – 

contra negros ou contra mulheres, entre outros – é insidioso e existe 

de forma acobertada, e outras vezes é traduzido em brincadeiras, 

que nada mais são do que verdadeiras injúrias, que indignam. Para a 

presidente do Supremo, ações afirmativas como a que consta da Lei 

12.990/2014 demonstram que "andamos bem ao tornar visível o que 

se passa na sociedade". 

 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram ampliados, saindo 

do âmbito do Direito Processual para o Direito Administrativo, considerando que 

a Constituição os estabelece hoje expressamente para o processo administrativo. 

O art. 5o, LV, do texto constitucional estabelece que em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

 O princípio da ampla defesa é inerente ao direito de ação, à tutela do 

Estado. Representa uma consequência do devido processo legal, porém tendo 

bases e regras específicas. 

Esse princípio deve assegurar à parte a garantia de defesa, conferindo ao 

cidadão o direito de alegar e provar o que alega, podendo se valer de todos os 

meios e recursos disponibilizados para a busca da verdade real, proibindo-se, 

taxativamente, qualquer cerceamento de defesa. Garantir à parte o prazo é o 

mínimo para o exercício desse direito, apesar de não configurar violação ao 

princípio a sua não participação. Para sua verdadeira aplicação, algumas regras 

devem ser observadas: 

a) o caráter prévio da defesa: é a anterioridade da defesa em 

relação ao ato decisório, exigindo-se procedimentos e penas 

predeterminados, para que a parte saiba exatamente como e do que 

deve se defender; 

b) o direito à informação geral decorrente do contraditório, o acesso 

ao processo, além do direito de cópias desde que as despesas corram 

a cargo do interessado; 

c) o direito de solicitar a produção de provas, vê-las realizadas e 

interferindo efetivamente no convencimento do julgador;  
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d) a defesa técnica: seria aquela realizada pelo representante legal 

do interessado, o advogado, que contribui substancialmente para o 

equilíbrio e a legalidade do processo, mas tem presença facultativa.  

 ATENÇÃO: Súmula Vinculante no 5 do STF, que diz: 
“A falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição” 
 

e) o direito de interpor recurso administrativo, 

independentemente de previsão explícita em lei, com a aplicação da 

parte final do art. 5o, inciso LV, que garante esse direito, além do 

exercício do direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, alínea a, 

todos da CF.21  

 

Está consagrada a exigência de um processo formal regular, realizado 

conforme a previsão legal, não podendo a Administração Pública proceder contra 

alguém, atingindo os seus interesses e direitos sem oferecer-lhe contraditório e 

ampla defesa, sem obediência aos ditames constitucionais. 

Aplicando o princípio do contraditório, a Administração Pública está 

obrigada a dar ciência da existência do processo e de seu conteúdo ao 

interessado. Trata-se de um elemento essencial do processo, com fulcro em uma 

base lógica que exige a bilateralidade da relação jurídica processual e em uma 

base política que garante que ninguém pode ser julgado, sem antes ser ouvido. 

Para ser dada plenitude e efetividade a esse princípio, não basta apenas 

intimar a parte para manifestar-se, ouvi-la e permitir a produção e alegação de 

provas; é preciso deixar que a mesma influa no convencimento do julgador. 

Enfim, como corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se 

colocar a parte socialmente mais fraca em condições de paridade inicial frente à 

parte mais forte e impedir que a igualdade de direitos se transforme em 

desigualdade de fato, por causa da inferioridade cultural ou econômica de uma 

delas. 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa também estão previstos 

de forma expressa no art. 2o da Lei no 9.784/1999. 

 

 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

                                                           
21 Nesse aspecto, é importante lembrar a inconstitucionalidade do depósito prévio como condição para o direito de recurso. A matéria já foi 
reconhecida pelo STJ na Súmula no 373, de 30.03.2009, que dispõe: É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso 
administrativo. No mesmo sentido a matéria foi decidida pelo STF em sede de repercussão geral (AI 698.626) e na Súmula Vinculante no 21, 
que define: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso 
administrativo.Importante conferir ainda a Súmula Vinculante nº 03 cujo texto garante: “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”. 
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- inclina-se à justificação teleológica dos atos administrativos, ou seja, ao fim 

social a que se destinam, visando a realização do Direito, tendo um justo 
equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.     Este 

princípio diz que não pode o Administrador a pretexto de cumprir a lei agir de 
forma despropositada ou tresloucada, deve manter um certo padrão do razoável. 

 

 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

- exige equilíbrio entre o sacrifício imposto ao interesse de alguns e a vantagem 

geral obtida, de modo a não tornar excessivamente onerosa a prestação.  Alguns 
autores entendem que este princípio está embutido na razoabilidade. 

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. 

 

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 
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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) 

 

 

 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 
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escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 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. 

 

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

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso 

administrativo. 
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 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. 

 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. 

 Súmula Vinculante 41:O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. 

 Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção 

monetária. 

 Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que 

propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
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destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 

anteriormente investido. 

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

habilitação de candidato a cargo público. 

 Súmula Vinculante n. 52: A competência da Justiça do Trabalho prevista no 

art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das 
contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das 
sentenças que proferir e acordos por ela homologados. 

 Súmula Vinculante n. 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos 
servidores inativos. 

 

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 
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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 

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 
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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. 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.) 
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"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.) 

 

"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 
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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) 

 

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 
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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 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 

QUESTÃO 01 – 2018 

Banca: CESPE Órgão: PC-MA Prova: Escrivão da Polícia Civil 

A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível, com a 

finalidade de obter o melhor resultado, atendo ao princípio da 

a) eficiência 

b) legalidade 

c) impessoalidade 

d) moralidade 

GABARITO: LETRA A 

 

QUESTÃO 02 – 2017 

Banca: FCC Órgão: PC-AP Prova: Agente de Polícia 

Considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da 

Administração Pública: 

I. Viola o princípio da ........... o ato administrativo incompatível com padrões 

éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

II. Atende ao princípio da ........... o agente público que exerce suas atribuições do 

melhor modo possível, para lograr os melhores resultados para o serviço público. 

III. Viola o princípio da ........... o ato administrativo praticado com vistas a 

prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. 

Os trechos acima transcritos tratam, respectivamente, dos princípios da 

a) I – moralidade, II – eficiência e III - razoabilidade 

b) I - moralidade, II – eficiência e III – impessoalidade 

c) I – moralidade, II – razoabilidade e III - impessoalidade 

d) I – dignidade da pessoa humana, II – eficiência e III – igualdade 
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e) I – dignidade da pessoa humana, II – razoabilidade e III – igualdade 

GABARITO: LETRA A 

 

QUESTÃO 03 – 2016 

Banca: FUNCAB Órgão: FUNASG Cargo: Advogado 

Com relação ao conceito de Direito Administrativo, assinale a opção que congrega 

de forma correta os elementos que o compõem. 

a) Direito Administrativo é o ramo do Direito Público que estuda princípios e 

normas reguladores do exercício da função administrativa. 

b) Direito Administrativo é um conjunto de princípios e normas que não alberga a 

noção de bem de domínio privado do Estado. 

c) Direito Administrativo sintetiza-se no conjunto harmônico de normas e 

princípios que regulam exclusivamente as relações jurídicas administrativas entre 

o Estado e o particular. 

d) O conceito de Direito Administrativo compreende apenas a regência de 

atividades contenciosas entre órgãos públicos, seus servidores e administrados. 

e) Direito Administrativo pode ser traduzido pelo conjunto de normas e princípios 

que organizam a relação jurídica exclusivamente entre os próprios componentes 

da Administração Pública. 

GABARITO: LETRA A 
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