
 
 
 
Princípios de Direito Administrativo 
 
Os princípios administrativos representam limitações à atividade 
administrativa. Os princípios são criados a favor do particular e não da 
Administração. 
Todos os princípios estão fundamentados em duas noções centrais, 
chamadas supra princípios, quais sejam: Supremacia do Interesse Público (os 
poderes da Administração são representados por esse supra princípio) e 
Indisponibilidade do Interesse Público (este princípio reflete os direitos 
conferidos aos administrados) 
 
- A S.I.P e a I.I.P são noções RELATIVAS, pois só existe Supremacia do 
Interesse Público Primário (interesse da coletividade); o Interesse Público 
Secundário (interesse patrimonial do Estado) não tem supremacia. 
 
- O Interesse Público Primário é quantitativamente maior que o Secundário; 
 
- A Arbitragem em contratos administrativos “viola” o princípio da 
Indisponibilidade do interesse público, no entanto, temos duas exceções, os 
dois únicos contratos administrativos que a permitem são: concessão de 
serviço público e parceria público privada (estes, portanto, são os únicos 
contratos que admitem o uso de arbitragem). 
 
- Pelo fato do Direito Administrativo não ser codificado, seus princípios 
adquirem maior relevância. 
 
 
 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
O Art. 37, caput, prevê 5 princípios, porém não são os únicos. 
(LIMPE)  lembrar: o princípio da eficiência foi acrescentado pela Emenda 19. 
 - Além destes 5, existem outros cinco princípios constitucionais do direito 
administrativo 
 

 Art. 5ª, LXXVIII – princípio da celeridade processual, que também vale 
para o administrativo; 

 Art. 37, §3º - princípio da participação; 

 Art. 5º, LIV – devido processo legal; (devido processo legal Formal – diz 
respeito aos ritos, p. ex. para contratar alguém, preciso fazer concurso; 
Devido processo legal Material – aqui não se enfatiza o rito, mas a 
legalidade/direito) 

 Art. 5º, LV – contraditório e ampla defesa; 
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1)LEGALIDADE: (art. 2º da lei 9.784 – cada inciso deste dispositivo conceitua 
um princípio, p. ex. I – legalidade, II – finalidade, III - impessoalidade IV – 
moralidade, ...)  
Atuação conforme a lei e o Direito. Hoje, cumprir a legalidade não é apenas 
ater-se à lei, mas também a outras fontes normativas, é o chamado BLOCO DE 
LEGALIDADE, que abrange a LO, LC, CF, MP, Tratados Internacionais, Atos 
Administrativos normativos, como, por exemplo, decretos e regulamentos. 
(além de cumprir a lei deve-se obedecer ao direito, e por isso dizem que o 
correto seria chamar “Princípio da Juridicidade”) 
 
Atenção !!! Os atos administrativos extraem sua validade das leis, e não 
diretamente da CF, pois se assim fosse, os atos seriam ditos políticos. 
Todos os atos administrativos estão abaixo da lei, mas nem todos os Atos 
Administrativos ocupam a mesma posição. 
 
 
Legalidade Privada – o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe 
             ≠ 
Legalidade Pública: o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. Não 
basta que exista uma proibição legal. Inexistindo previsão legal, o agente está 
proibido de agir. 
 
Para o particular o silêncio da lei implica uma permissão; 
Para o agente público ocorre o contrário, se a lei não disser nada, ele está 
proibido. 
 
 TEORIA DA SUPREMACIA ESPECIAL 

 
Esta teoria tem como pressuposto a idéia de 02 tipos de relações jurídicas 
entre a Administração e os indivíduos. 
A) A primeira relação jurídica é a de supremacia ou sujeição geral. 
- com base nesse tipo de relação jurídica a Administração só pode criar 
deveres e proibições com expressa previsão legal. 
 
B) A segunda relação jurídica é a de supremacia ou sujeição especial. 
- são relações em que ocorre uma maior proximidade entre a administração e o 
particular, essa maior proximidade se dá normalmente porque o particular 
ingressa na Administração Pública. Neste caso a Administração pode criar 
deveres e proibições sem base direta na lei. Essa é a principal diferença. 
São exemplos: usuário de biblioteca pública; aluno de universidade estatal. 
 
2)PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - imparcialidade 
A Administração deve ter um “agir” impessoal. 
“objetividade na defesa do interesse público” 
Dupla proibição: proibição de tratamento privilegiado: trata o individual 
melhor do que o coletivo 
 

  proibição de tratamento discriminatório: trata o individual   
pior do que o coletivo. 
 



Atenção: quando o agente público atua, sua atuação é imputada à 
Administração. É um agir atribuído ao Estado. Por essa razão, o STF não 
admite ação direta de indenização da vítima contra a pessoa física do agente. 
 
Temos um sub-princípio: 
Vedação de promoção pessoal (Art. 37, §1º da CF): as propagandas do 
governo não poderão ter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal. 
O Direito brasileiro tem as seguintes regras sobre propagandas do governo: 

 a) contratação de serviço de publicidade depende de licitação (Art. 1º da 
lei n. 8.666) 
b) é vedada a contratação direta de serviços de publicidade por notória 
especialização ( Art. 25, II, da lei n. 8.666) 
c) Lei 12.232/2010 (disciplina a contratação pelo governo de agências de 
publicidade): 

c.1) a contratação deve ser, necessariamente, da agência. Não 
pode contratar o “marketeiro” pessoa física. 
c.2)a licitação terá inversão das fases naturais. 
 

5 fases naturais (8.666): 
1.Instrumento convocatório 
2.Habilitação 
3.Classificação 
4.Homologação  
5.adjudicação 

Inversão das fases* 
1.Instrumento convocatório 
2.Classificação 
3.Habilitação 
4.Homologação  
5.adjudicação 

*Três leis admitem essa inversão: Pregão, Concorrência que antecede a concessão de serviço 
público, e no rito da Lei 12.232/10 (contratação de agências de publicidade) 

 
 

3)PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
Lei 9.784/99 
Não basta cumprir a lei, sendo necessário cumprir valores como: a ética, o 
decoro, a lealdade, a probidade e a boa-fé (que é a OBJETIVA. O que importa 
é a conduta/comportamento do agente, e não sua intenção). 
 
Súmula Vinculante n. 13. Nepotismo  é proibida a contratação de cônjuge, 
companheiro e parente até o terceiro grau (a proibição não vale para primos) 
 
A proteção da Moralidade pode ser protegida no ordenamento brasileiro por 
dois instrumentos processuais: a Ação Popular (proposta pelo cidadão) e a 
Ação de Improbidade Administrativa (pode ser proposta pelo MP ou por Pessoa 
Jurídica Interessada. Atenção: quando esta ação é proposta pela PJ 
Interessada, o MP deverá atuar na condição de custus legis ). O MP sempre 
estará presente na Ação de Improbidade Administrativa. 

- Prazo para propositura da Ação de improbidade Administrativa: 5 
anos. ( Ver Art. 23, da lei n. 8.429/92) 
- A ação de improbidade é sempre proposta perante um juiz de 1ª 
instância (não há foro por prerrogativa de função, porém, os Ministros 
do STF são julgados no próprio Tribunal) 
 



 
LEMBRAR: os prazos no Direito Administrativo, são quase sempre 
qüinqüenais. 
 
 
4)PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
 
É um dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Pode-se entender 
também como a proibição de atos secretos. A divulgação deve ser oficial, ou 
seja, pelo meio estabelecido no ordenamento, qual seja, os Diários Oficiais. 

- Forma de publicidade: 
a)geral: publicação no Diário Oficial (publicação de decreto; 
publicação de edital de concurso) 
b)individual: comunicação do interessado (concessão do 
período de férias do servidor não precisa ser publicada no 
Diário Oficial) 
 

Existe uma divergência na doutrina sobre qual a natureza jurídica da 
publicação dos atos gerais no Diário Oficial: para Hely Lopes Meirelles é uma 
condição de eficácia (corrente majoritária); para Bandeira de Mello é um 
elemento de existência.  
 

Lembrar que o princípio da publicidade possui duas exceções, 
pois é proibida a divulgação quando colocar em risco a intimidade dos 
envolvidos, ou a segurança da coletividade do Estado. 

 

 
CONTINUA... 


