
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
 Supremacia do Interesse Público 

 
- É um princípio implícito na CF, e embora não esteja expresso, decorre dos princípios do 
regime democrático e do sistema representativo.  
 
- Ao lado do princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, é um dos pilares do regime 
jurídico-administrativo, e em havendo casos de conflito entre o interesse público e o 
particular, prevalece o primeiro. Embora o interesse público sobreleve-se aos particulares, 
há de se observar que a constituição impõe formas e limites de atuação ao Estado, como o 
princípio do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da proporcionalidade 
entre outros. 
 
- O Princípio da Supremacia do Interesse Público não está presente em toda e qualquer 
atuação da Adm. Púb., mas apenas nos atos em que ela manifesta seu poder de império 
(poder extroverso), são os atos que a Administração impõe coercitivamente ao 
administrado obrigações, restrições ou condições ao exercício do direito privado. Por outro 
lado, em atos de gestão ou de mero expediente não há incidência direta desse princípio, 
por não implicar obrigações ou restrições ao administrado. 
 
- São exemplos de prerrogativas da Adm. Pub. decorrentes do Princ. da Supremacia do 
Interesse Público: 

- intervenção na propriedade privada (desapropriação; requisição; 
tombamento, ...) 

- cláusulas exorbitantes em contratos administrativos 
- diversas formas de exercício do poder de polícia; 
- presunção de legitimidade dos atos administrativos. 

 
 
 Indisponibilidade do Interesse público 

 
- Significa que, sendo interesses qualificados como da coletividade – internos ao setor 
público – não se encontram livres à disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. 
O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no 
sentido de que lhe incumbe apenas curá-los. 
 
- Por não poder dispor dos interesses públicos conferidos a sua guarda, os poderes 
conferidos à Adm. Púb. tem o caráter de poder-dever; são poderes que ela não pode deixar 
de exercer sob pena de responder pela sua omissão (ex: a autoridade não pode renunciar 
ao exercício de competências que lhe foram outorgadas; não pode deixar de punir quando 
constatada a prática de ilícito administrativo; não pode deixar de exercer o poder de polícia 
para coibir os direitos individuais conflitantes com o bem estar social). 
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 Princípio da Legalidade 

 
- Este princípio constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, 
isto por que a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da 
atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em 
benefício da coletividade. 
 - No âmbito das relações particulares prevalece a autonomia de vontade, que lhes 
permite fazer tudo o que a lei não proíbe; 
- Para a Adm. Púb. o princípio da legalidade permite apenas que seja feito o que esteja 
expressamente previsto na lei.  Em decorrência disso, a Adm. não pode, por simples ato 
administrativo, criar obrigações ou restrições aos administrados.  
- A atividade normativa administrativa típica não pode inovar no ordenamento, não sendo 
possível criar direitos ou obrigações novos, que não estejam previstos em lei. Há de se 
observar, contudo, a possibilidade do Poder Executivo expedir atos que inaugurem o direito 
positivo, situações estas expressamente previstas no texto constitucional, como nos casos 
de Medida Provisória e Lei Delegada. 
 

 Princípio da Moralidade 
 
- A moral administrativa é requisito de validade do ato administrativo, e não do aspecto 
atinente ao mérito. Um ato contrário à moral, não será sujeito a uma análise de 
oportunidade e conveniência, mas a uma análise de legitimidade, ou seja, um ato contrário 
à moral será nulo e não meramente inoportuno ou inconveniente. 
 
- Portanto, um ato administrativo imoral não deverá ser revogado, e sim declarado nulo. 
 
- Também haverá ofensa à moralidade administrativa, no caso do administrado se 
relacionando com a Adm. Púb., em consonância com a lei, mas em desatenção à moral, 
aos costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade. 
 
- A imoralidade administrativa acarreta a invalidade do ato administrativo, que pode ser 
decretada pela própria Adm. ou pelo Poder Público, quando provocado. A apreciação 
judicial da imoralidade ficou consagrada pelo dispositivo concernente à ação popular: 
 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
 

E implicitamente pelos Art’s. 15, V, 37, §4º e 85, V: 
 

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão 
só se dará nos casos de: 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.” 

 
“Art. 37 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.” 
 
“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 
contra: 
V - a probidade na administração;” 

 
 
 
 



 
 

 Princípio da Impessoalidade 
 
- O princípio da impessoalidade deve ser estudado sob duas óticas: 
 
1º - A Adm. Púb. não pode atuar de modo a beneficiar ou prejudicar 
determinadas pessoas, mas sim, buscar atender o interesse público. Desta 
forma é proibido perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou 
prejudiciais aos administrados. 
 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
este fim. 
 

2º - Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, 
mas à entidade a que ele está vinculado. Veda-se que o agente público valha-se das atividades 
desenvolvidas pela Administração para obter promoção pessoal. (Vedada a pessoalização das 
realizações da Administração) 
 

Art. 37. 
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 

O Art. 2º, parágrafo único, inciso III, da lei n. 9.784/99 contém implicitamente o 
princípio da impessoalidade em suas duas acepções: 
 

“objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades” 
 

 
 Princípio da Publicidade 

 
- Também possui dupla acepção: 
 
a) exigência da publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos 
administrativos gerais que devam produzir efeitos externos ou onerem a 
patrimônio público. 
 
b) exigência de transparência da atuação administrativa 

- essa acepção deriva do princípio da indisponibilidade do interesse 
público, e diz respeito à exigência de que seja possibilitado, da forma 
mais ampla possível, o controle da Adm. Púb. pelos administrados. 
 

 Princípio da Eficiência 
 
- Introduzido no caput do Art. 37, CF, por meio da EC nº 19/98; 
 
- Dois aspectos: 
 
a) relativamente à forma de atuação do agente público, espera-se o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, a fim de obter os melhores 
resultados. Como exemplo desta primeira modalidade temos a exigência de 
avaliação especial de desempenho de servidor público para a aquisição de 
estabilidade. 
 



b) quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração 
pública, exige-se que este seja o mais racional possível, no intuito de alcançar 
os melhores resultados na prestação de serviços públicos. 

 
 Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

 
- Não se encontram expressos na Constituição; 
 
- Na Lei nº 9.784/99 os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
encontram-se expressos. 
 
- O princípio da razoabilidade tem por escopo aferir a compatibilidade entre os 
meios empregados e os fins visados na prática de um ato administrativo, de 
modo a evitar restrições aos administrados inadequadas, desnecessárias, 
arbitrárias ou abusivas por parte da Administração; 
 
- Embora a razoabilidade e a proporcionalidade sejam princípios utilizados para 
controlar a discricionariedade administrativa, não se trata de controle de mérito 
administrativo. Vale dizer, o ato que fira a razoabilidade ou proporcionalidade é 
um ato ilegítimo (e não meramente inconveniente ou inoportuno) e deve ser 
anulado. 
 
- A EC 45/2004, acrescentou o inciso LXVIII no art. 5º da CF, assegurando a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Trata-se da razoabilidade 
no prazo de tramitação dos processos judiciais e administrativos. 
 

 Princípio da Autotutela 
 
- O princípio da autotutela, decorrente do princípio da legalidade, está 
consagrado na Súmula 473, “literis”: 

 
473 – A Administração pode anular seus próprios atos quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 
 

- O poder de autotutela possibilita à Adm Púb. controlar seus próprios atos, 
apreciando-os quanto ao mérito e quanto à legalidade. 
 

 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos 
 
- Os serviços públicos, como seu nome indica, são prestados em prol do 
interesse da coletividade, e portanto, não podem ser interrompidos. 
 
- A observância desse princípio é obrigatória não só por toda a Administração 
como também para os particulares contratados para a prestação de serviços 
públicos, como é o caso das Concessionárias e Permissionárias, que não 
podem alegar a exceção do contrato não cumprido caso a concedente 
descumpra algum termo do contrato. Neste caso, o particular só poderá 
rescindir o contrato mediante sentença judicial transitada em julgado. 
 
- Decorrência relevante deste princípio é o fato da CF tratar a greve dos 
servidores públicos, não como uma norma auto-exercitável, mas como um 
direito a ser exercido nos termos e limites de lei específica. 
 



- Esse princípio faculta à Administração utilizar os equipamentos e instalações 
da empresa que com ela contrata, para assegurar a continuidade do serviço; 
 
- Também decorre desse princípio a possibilidade de encampação da 
concessão de serviço público. 
 


