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Olá, tudo bem? Espero que sim!
Na aula de hoje, veremos um assunto praticamente certo em todas as provas
da nossa disciplina: Princípios Administrativos.
Além disso, veremos as disposições relacionadas com o Regime Jurídico Administrativo, conhecendo, assim, os conceitos iniciais acerca do Direito Administrativo.
Grande abraço e boa aula!
Diogo
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PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
1. Origem e Conceito de Direito Administrativo
A origem do Direito Administrativo, bem como a sua definição como um ramo
autônomo do Direito, está intimamente ligada à Revolução Francesa, ocorrida em
1789, com os ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”. Com o acontecimento, passou-se a exigir do Poder Público não apenas a manutenção da integridade
da população, mas também o oferecimento de uma série de direitos e serviços à
coletividade, dando ensejo ao surgimento do Estado Democrático de Direito.
Nos dias atuais, o conceito de Direito Administrativo não é unânime entre os
principais autores administrativistas pátrios. José dos Santos Carvalho Filho assim
o define:
O conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as
relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a
que devem servir.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro adota um conceito baseado nas atividades desenvolvidas pela administração pública, salientando que o Direito Administrativo, em
nosso ordenamento, não pode compreender as atividades contenciosas do Estado.
O contencioso administrativo, conforme veremos oportunamente, traduz-se na
possibilidade de tribunais administrativos tomarem decisões com a característica
do trânsito em julgado. Em nosso ordenamento jurídico, entretanto, tal sistema
não prevalece, sendo que apenas o Poder Judiciário possui a característica de “dizer o direito” sem a possibilidade de a decisão – após o esgotamento de todas as
instâncias judiciais – ser contestada.
Vejamos o conceito da mencionada autora:
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O ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas
administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza
pública.

Por fim, vamos também nos valer do conceito de Hely Lopes Meirelles, que inclui
os princípios jurídicos dentro do campo de atuação do Direito Administrativo:
O conceito de Direito Administrativo Brasileiro, para nós, 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.

Da análise dos três conceitos expostos, consegue-se vislumbrar que o Direito Administrativo é:
a) ramo autônomo do Direito;
b) pertencente ao Direito Público;
c) destinado a regular as atividades da administração pública;
d) destinado a estabelecer a relação entre o Poder Público e os administrados;
e) formado por princípios e normas próprias.

2. Objeto do Direito Administrativo
Ao contrário de diversos outros ramos do direito, que são codificados e possuem
um diploma legal como fonte de referência, com o Direito Administrativo isso não
ocorre. Assim, pode-se dizer que o Direito Administrativo é formado, essencialmente, de elementos doutrinários e jurisprudenciais, ainda que existam,
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em nosso ordenamento jurídico, diversas leis que tratam de assuntos estritamente
ligados a esse ramo.
Por se tratar de um ramo jurídico formado, basicamente, por elementos formulados pelos autores administrativistas, nada mais natural do que o seu objeto modificar-se substancialmente com o passar do tempo, uma vez que as
necessidades da sociedade e os direitos por ela exigidos não são uniformes no
tempo, exigindo, por isso mesmo, uma constante modificação das prerrogativas
e sujeições conferidas ao Estado.
Basicamente, o Direito Administrativo preocupa-se em regular as seguintes relações jurídicas:
a) A relação entre o Estado e os administrados;
b) As relações internas entre os órgãos e entidades que compõem a administração
pública;
c) As relações decorrentes de todas as pessoas que desempenham alguma atividade voltada à coletividade (independentemente de se tratar de uma pessoa jurídica
de direito público ou de direito privado) e os efeitos resultantes dessa atuação;
d) Os direitos e vantagens conferidos aos agentes públicos que desempenham
alguma atividade estatal, independentemente de estarem regidos pelas disposições de algum estatuto funcional ou pelas normas da CLT.
O objeto do Direito Administrativo, conforme mencionado, não se trata de algo
estanque no tempo. Dessa forma, de acordo com o autor Diógenes Gasparini, sete
diferentes correntes tentaram, ao longo dos anos, explicar qual o objeto do Direito Administrativo.
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2.1. Critério Legalista
De acordo com o critério legalista (também conhecido como escola legalista),
o Direito Administrativo compreenderia apenas as leis de um determinado
ordenamento jurídico. Salienta-se que o vocábulo lei compreendia todas as
normas que tinham como objetivo regulamentar as relações jurídicas firmadas entre o Estado e os particulares.
Por outro lado, estariam foram do objeto do critério legalista a doutrina e a jurisprudência. Em outras palavras, as decisões dos tribunais e as teses defendidas
pelos autores administrativistas não entrariam no objeto do Direito Administrativo.

2.2. Critério do Poder Executivo
Por intermédio do critério do Poder Executivo, o objeto do Direito Administrativo
compreenderia as leis e demais normas destinadas a regulamentar as atividades do Poder Executivo. Tal critério considerava que apenas existia atividade
administrativa no âmbito da estrutura do Poder Executivo, não adentrando no seu
conceito as funções desempenhadas, em caráter atípico, pelos Poderes Legislativo
e Judiciário.

2.3. Critério do Serviço Público
A escola do serviço público surgiu na França, em meados de 1873, a partir do
momento em que o Conselho Francês passou a prever a competência dos Tribunais
Administrativos para julgar as causas decorrentes da má prestação dos serviços
públicos à sociedade.
Assim, quando houvesse uma má prestação dos serviços públicos pelo Estado, não era o Poder Judiciário o responsável pelo julgamento dos litígios
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instaurados, mas, sim, os Tribunais Administrativos. Com a decisão desses
tribunais, não havia a possibilidade de a causa ser levada à análise do Poder Judiciário, motivo pelo qual é correto afirmarmos que as decisões dos Tribunais Administrativos possuíam a característica de transitar em julgado.
Como principais expoentes desta corrente, temos os autores Duguit e Bonnand,
que consideravam o serviço público como todas as atividades positivas prestadas pelo Poder Público à sociedade, independentemente do regime jurídico (de
Direito Público ou de Direito Privado) a que elas estavam regidas.
De acordo com o critério do serviço público, o Direito Administrativo regularia apenas as normas referentes a esses serviços, não compreendendo as
atividades administrativas negativas (limitadoras de direito) desempenhadas pelo
Estado, tal como as decorrentes do poder de polícia ou da intervenção.

2.4. Critério das Relações Jurídicas
Pelo critério das relações jurídicas, o Direito Administrativo é reconhecido como
o conjunto das relações travadas entre a administração pública e os particulares.
Tal critério revela-se insuficiente na medida em que outros ramos do direito, tal
como o tributário e o constitucional, se preocupam com essa mesma relação. Da
mesma forma, não há como negar que o Direito Administrativo se preocupa em
reger as relações internas no âmbito da administração pública, algo que, de acordo
com o critério em estudo, não seria seu objeto.

2.5. Critério Teleológico
O critério teleológico foi proposto pelo professor italiano Vitório Emanuelle Orlando, que afirmava que o objeto do Direito Administrativo era “o sistema dos
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princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus
fins”.
Como o próprio nome dá a entender, o sentido ou critério teleológico preocupa-se exclusivamente com o estudo das atividades destinadas ao atendimento de um fim específico. No caso, o objeto do Direito Administrativo estaria
ligado, apenas, àquilo que fosse destinado à sua finalidade, que é a de manter o
bem-estar da coletividade. Todas as demais atividades, por exclusão, estariam
fora do campo de atuação do Direito Administrativo.

2.6. Critério Negativo
De acordo com o critério negativo, o objeto do Direito Administrativo seria encontrado por exclusão, ou seja, após a retirada das atividades legislativa e
judicial. Logo, o objeto do Direito Administrativo seria visualizado como todas as
atividades destinadas ao alcance dos fins públicos, com exclusão das atividades de elaboração das leis (legislativa) e das atividades de julgamento
dos conflitos com trânsito em julgado (judiciária).

2.7. Critério da Administração Pública
De acordo com este critério, o objeto do Direito Administrativo seria o conjunto de princípios e normas que regem a administração pública e a relação
desta com os administrados. Tal critério possui como um de seus principais defensores Hely Lopes Meirelles, que apresenta a seguinte definição:
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, direito e imediatamente os fins desejados pelo Estado.
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Tal critério, salienta-se, é o atualmente utilizado pela doutrina majoritária. Dessa forma, podemos inferir que o Direito Administrativo possui como objeto a regulação de toda e qualquer relação travada entre o Poder Público e seus administrados, bem como as relações internas da administração pública e os diversos direitos
e vantagens atribuídos aos agentes públicos que compõem a atividade estatal.
Critério legalista

O objeto é o conjunto de leis de um determinado
ordenamento jurídico.

Critério do Poder Executivo

O objeto é o conjunto de leis e demais normas
destinadas a regulamentar as atividades do
Poder Executivo.

Critério do serviço público

O objeto é o conjunto de atividades classificadas
como serviços públicos.

Critério das relações jurídicas

O objeto é o conjunto das relações travadas
entre a administração pública e os particulares.

Critério teleológico

O objeto é o sistema dos princípios que regulam
a atividade do Estado para o cumprimento de
seus fins.

Critério negativo

O objeto é encontrado por exclusão, ou seja,
após a retirada das atividades legislativa e judicial.

Critério da administração
pública

O objeto é o conjunto de princípios e normas
que regem a administração pública e a relação
desta com os administrados.

3. Fontes do Direito Administrativo
Basicamente, o Direito Administrativo divide-se em quatro fontes: as leis, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Tais fontes, a depender da influência
que exercem sobre a atividade administrativa, podem ser classificadas em primárias e secundárias.
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3.1. Leis
A lei é a fonte primária do Direito Administrativo e, por isso mesmo, a mais importante delas. Em virtude de estarmos em um Estado democrático de Direito, toda
manifestação de vontade da administração pública deve estar amparada por uma
lei que a autorize ou determine.
Devemos ficar atentos a que o vocábulo “lei”, enquanto fonte, abrange não
apenas a lei em sentido estrito, mas também todas as normas aptas a inovar no ordenamento jurídico, tais como a Constituição, as leis delegadas,
as leis complementares e as Emendas Constitucionais. Compreende, ainda,
os regulamentos administrativos, os estatutos funcionais, os regimentos internos,
as instruções e os tratados internacionais firmados pela República Federativa do
Brasil.
Nota-se que a lei, como fonte do Direito Administrativo, deve ser interpretada
em sentido lato, amplo, de forma a abranger todos os diplomas expedidos pelo
Poder Público e que versem, no todo ou em parte, sobre normas regidas por tal
ramo do direito.
Se analisarmos os tratados internacionais, iremos identificar uma série deles
estabelecendo normas da nossa matéria, tal como ocorre com a Convenção das
Nações Unidas sobre a corrupção, que estabelece a todos os seus signatários (dentre eles o Brasil) a obrigatoriedade da adoção de diversos mecanismos de controle
sobre as atividades da administração pública. Da mesma forma ocorre com um
regimento, com uma instrução, com um estatuto e com todas as normas que disciplinem assuntos regidos pelo Direito Administrativo.
É importante diferenciarmos a lei em sentido lato da lei em sentido estrito, também conhecida como lei formal. A lei em sentido lato compreende, como
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demonstrado, todas as normas que versem, no todo ou em parte, por normas do
Direito Administrativo. A lei em sentido estrito, por outro lado, compreende apenas
as normas que inovam no ordenamento jurídico, sendo dotadas de generalidade
e abstração.
A característica da generalidade afirma que tais normas alcançam um número
indeterminado de administrados. Já de acordo com a abstração, as leis em sentido
estrito não se aplicam exclusivamente a um caso concreto, mas a todas as hipóteses que se enquadrarem nas situações nela previstas.

3.2. Doutrina
A doutrina é o conjunto de teorias e teses criadas pelos estudiosos da
matéria. Como o Direito Administrativo não é codificado, diversos são os autores
que buscam estudar a matéria e, a partir disso, desenvolver suas teorias.
A doutrina influencia na produção das leis e das decisões administrativas e judiciais. Ao contrário do que ocorre com a jurisprudência, que tende a se nacionali-
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zar, a doutrina tende a possuir um caráter universal, uma vez que os autores que
discorrem sobre os assuntos do Direito Administrativo não são exclusivos de um
determinado país.
A doutrina é uma fonte secundária do Direito Administrativo.

3.3. Jurisprudência
A jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais sobre determinada matéria. São fontes secundárias, uma vez que não podem contrariar as leis,
e possuem a característica da nacionalização, uma vez que suas decisões são tomadas apenas pelos tribunais que compõem o Poder Judiciário de um determinado
ordenamento jurídico.
A jurisprudência possui um caráter mais prático do que a lei, uma vez que se
aplica, na imensa maioria das vezes, a casos concretos que são levados à análise
do Poder Judiciário.
Situação interessante ocorre com as Súmulas Vinculantes, que são expedidas
pelo STF nas situações em que haja controvérsia entre órgãos judiciários, ou entre
estes e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Com a edição das Súmulas,
objetiva-se a pacificação do entendimento, evitando-se que novas questões sejam
suscitadas sobre o mesmo assunto.
Como as Súmulas Vinculantes inovam no ordenamento jurídico, são consideradas, ainda que classificadas como jurisprudência, como fontes primárias do
Direito Administrativo. Dessa forma, pode-se afirmar que a jurisprudência, em
regra, é fonte secundária do Direito Administrativo, devendo obediência às
disposições legais.
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Em caráter de exceção, encontram-se as Súmulas Vinculantes, que, por inovarem no ordenamento, são consideradas, tal como as leis, fontes primárias desse
ramo do direito.

3.4. Costumes
Os costumes são as práticas reiteradas de um determinado comportamento, que, embora não esteja expresso em uma norma, é observado por toda a
administração. Deve-se ter um grande cuidado para diferenciarmos os costumes
sociais dos costumes administrativos.
Os costumes sociais são regras não escritas e observadas de maneira uniforme pelo grupo social, tal como ocorre, por exemplo, com a formação de filas. Nesse
caso, não são os costumes sociais fontes secundárias do Direito Administrativo,
sendo, quando muito, fontes indiretas.
Os costumes administrativos são as práticas reiteradas de diversos comportamentos, por parte dos agentes administrativos, com a convicção da necessidade
de sua obrigatoriedade.
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Para que um costume seja classificado como administrativo, dois são os requisitos que devem ser observados: a) a repetição de um comportamento da administração pública; b) a convicção da necessidade de sua obrigatoriedade.
Os costumes administrativos, quando houver lacuna na lei, são classificados como
fontes secundárias.
Aprendendo na prática
Digamos que a administração, devido à falta de lei regulamentando a forma como
um determinado formulário deve ser entregue pelos usuários, aceita como válido
qualquer tipo de formulário que o usuário apresentar.
Nessa situação, não poderá a Administração, repentinamente, deixar de aceitar um
formulário apresentado por um administrado. Para que isso ocorra, deverá editar
uma lei que discipline a matéria. Assim, enquanto houver essa lacuna legal, os costumes administrativos serão considerados fontes secundárias do Direito Administrativo.

Lei

Trata-se de fonte primária do Direito Administrativo.
Deve ser utilizada em sentido amplo, compreendendo todas
as normas que versem, no todo ou em parte, sobre assuntos
disciplinados por esse ramo do Direito.

Jurisprudência

Trata-se das decisões dos tribunais acerca de determinada
matéria.
Possui a tendência a se nacionalizar.
Possui um caráter mais prático do que as leis, uma vez que
aplicadas a um caso concreto.
Em regra, são fontes secundárias do Direito Administrativo.
Exceção à regra são as Súmulas Vinculantes, que, por inovarem o ordenamento jurídico, são fontes primárias.

Doutrina

Trata-se do conjunto de teorias e teses construídas pelos
autores administrativistas.
Possui a tendência à universalização.
É fonte secundária do Direito Administrativo.
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Costumes

Trata-se de regras não escritas e de observância obrigatória
quando houver lacuna na lei.
Exigem, para a sua configuração, os seguintes elementos: a)
uso repetitivo do comportamento; b) convicção da necessidade da obrigatoriedade.
Trata-se de fonte secundária do Direito Administrativo.

4. Introdução aos Princípios
Toda ciência, para fazer surtir os seus efeitos de maneira uniforme a todos os
interessados, depende de postulados fundamentais que alicerçam a sua atuação.
Com o Direito Administrativo não é diferente. Assim, os princípios podem ser conceituados como as normas fundamentais que embasam toda a atuação da Administração Pública para o alcance de sua finalidade.
Como o próprio nome sugere, os princípios possuem a característica de “início”, “base”, “pedra fundamental”. É por meio deles que todo o ordenamento
jurídico se estrutura, gerando, para a Administração, uma série de prerrogativas
e sujeições que devem ser observadas para garantir o bem-estar da coletividade.
Durante muito tempo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) era
de que a força dos princípios era meramente integradora, de forma que o seu
uso estaria restrito às situações em que não fosse possível a resolução do conflito
com a legislação vigente.
Com o passar dos anos, os princípios adquiriram força de norma jurídica, de
forma que, atualmente, possuem imperatividade e impõem condutas a serem seguidas pelos seus destinatários. Nos dias atuais, a doutrina majoritária possui o
entendimento de que os princípios, por serem normas gerais e dotadas de al-
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tíssimo grau de abstração, possuem hierarquia superior, até mesmo, às demais
normas jurídicas.
Na visão do STF, violar um princípio, por exemplo, é muito pior do que violar
uma lei, haja vista que, ao infringir um princípio, se está desobedecendo a todo o
ordenamento jurídico vigente.
Aprendendo na prática
Podemos relacionar a força normativa dos princípios com a construção de uma
torre. Inicialmente, e como forma de evitar que um futuro desabamento ocorra,
devem os responsáveis pela construção garantir que a base seja extremamente
sólida. Caso contrário, ainda que o restante da construção seja perfeito, a obra correrá o risco de desabar, situação que deixaria todo o trabalho posterior seriamente
comprometido.
Assim também ocorre com o nosso ordenamento jurídico: se não tivermos uma
base sólida (os princípios), toda a construção posterior (as Leis) pode ficar comprometida.
Duas são as informações essenciais sobre a força dos princípios:

5. Diferenças entre os Princípios, as Normas e as Regras
Tanto os princípios quanto as regras se originam da norma. Assim, temos normas princípios e normas regras.
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Enquanto no primeiro caso estamos diante de mandamentos que não precisam
estar expressos (publicados em algum diploma normativo, tal como a Constituição
ou as Leis), nas regras, a sua observância está condicionada à publicação, uma vez
que é por meio desta que os administrados passam a saber que determinada conduta está tipificada em lei.
Isso ocorre porque a publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos. Dessa forma, apenas com a publicação no meio oficial é que a regra editada
pelo Poder Público passa a ser de observância obrigatória por toda a população.

As Normas são um gênero do qual derivam as espécies Princípios e Regras.
Os princípios podem ser tanto explícitos quanto implícitos, de forma que, em ambos os casos, são de observância obrigatória por todos os atingidos. Podemos citar
como exemplo de princípio expresso o da legalidade (previsto na Constituição Federal), e, como exemplo de princípio implícito, o da indisponibilidade do interesse
público (que, ainda que não esteja expresso em nenhum diploma, deve pautar a
atuação da Administração Pública em todas as suas atividades).
As Regras dependem, obrigatoriamente, de publicação (que é condição de eficácia)
para que devam ser observadas pelos administrados. Como exemplo de regras temos as leis, os decretos, as instruções, as portarias e os regulamentos.
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Outra diferença que deve ser observada é quanto ao que deve ser feito quando houver conflito entre dois princípios ou duas regras. No primeiro caso, ou seja,
quando estivermos diante de um conflito entre dois princípios, devemos proceder à
ponderação entre os dois, de forma que jamais iremos aniquilar um deles em prol
de outro. Deve-se levar em conta, no caso concreto em que houve o confronto,
qual dos princípios apresenta uma solução que melhor se identifica com o bem-estar da coletividade.
Aprendendo na prática
O Ministério Público Federal recebe uma denúncia anônima de que um bem público da União está sendo dilapidado. No entanto, em plena sintonia com o princípio
da publicidade, temos que, via de regra, não são admitidas as denúncias apócrifas
(anônimas).
Porém, caso o MPF opte, na situação narrada, por arquivar a denúncia, teríamos
a possibilidade de um bem público estar sendo dilapidado, desrespeitando, assim,
o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Nessa situação, deve-se levar em conta qual dos princípios deve ser observado,
tomando como base o bem-estar da coletividade. Claramente se percebe, assim,
que, no exemplo, devemos fazer uso da indisponibilidade do interesse público, procedendo o MPF às competentes investigações.
Situação diferente ocorre com as regras. Em caso de conflito entre elas, deve-se
proceder a uma ordem cronológica de interpretações, de forma que o aproveitamento de uma implicará a exclusão da outra no caso concreto.
São os seguintes os critérios de interpretação para solucionar um conflito entre
regras:
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1º) Critério Hierárquico: a regra que ocupa uma posição hierárquica superior
prevalece sobre a regra de posição inferior. Nesse sentido, precisamos saber que
as Leis (Ordinária, Complementar e Delegada), tal como as Medidas Provisórias,
por inovarem no ordenamento jurídico, possuem hierarquia superior, por exemplo,
aos decretos regulamentares, às portarias e às instruções, que se destinam à regulamentação dos primeiros.
2º) Critério Cronológico: implica a manutenção da norma mais nova em prol
da norma mais antiga.
3º) Critério da Especialidade: as regras específicas prevalecem sobre as regras gerais.
Aprendendo na prática
Suponhamos que estejamos diante de duas leis, uma ordinária e outra delegada.
Uma delas determina a aplicação de multa para as exportações que excederem
determinado valor, e a outra, que seja aplicada, inicialmente, a advertência verbal
para o contribuinte.
Não há dúvida de que estamos diante de um conflito entre duas regras. Logo, devemos fazer uso dos critérios de resolução dos conflitos:
Por meio do critério hierárquico, temos que ambas as normas (lei ordinária e lei
delegada) possuem o mesmo status.
Como não solucionamos o conflito, partimos para o critério cronológico, que é, normalmente, o que resolve a maioria dos conflitos. Nesse caso, a lei editada posteriormente deve prevalecer sobre a lei anterior.
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Caso, contudo, tal critério fosse insuficiente para a solução, utilizaríamos do critério
da especialidade, de forma que uma lei específica (que tratasse exclusivamente de
todos os procedimentos a serem observados pelo exportador) prevaleceria sobre
uma lei geral (que apenas definisse as diretrizes da exportação).
Para sedimentarmos as diferenças entre os princípios e as regras, faremos uso
do quadro sinótico abaixo:
Princípios

Regras

São uma espécie de norma

São uma espécie de norma

Podem ser explícitos ou implícitos

Obrigatoriamente devem ser expressas

Em caso de conflito, deve-se fazer uso
da ponderação no caso concreto

Em caso de conflito, deve-se utilizar
apenas uma das regras, aniquilando
inteiramente as demais

Solução de conflitos leva em conta o
interesse da coletividade

Solução de conflitos deve observar os
critérios hierárquico, cronológico e da
especialidade

6. Supraprincípios ou Superprincípios
Os supraprincípios, também conhecidos como superprincípios, são aqueles
dos quais derivam todos os demais princípios e normas do direito administrativo.
Em nosso ordenamento, são dois: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público.

6.1. Princípio da Supremacia do Interesse Público
No âmbito das relações entre particulares, vigora o princípio da igualdade de
direitos e obrigações. Assim, se uma parte não cumprir com sua obrigação, dará
ensejo para que a outra proceda à rescisão do pacto anteriormente celebrado.
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Exemplo dessa situação ocorre na celebração de um contrato de compra e venda.
Caso o comprador não cumpra com a sua obrigação de entregar dinheiro ao vendedor, este não está obrigado a entregar o bem objeto da celebração, podendo, por
consequência, rescindir o contrato e eximir-se da obrigação.
No âmbito da Administração Pública, no entanto, isso não ocorre. O motivo para
tal é a obrigação do Poder Público de garantir o bem-estar da coletividade. Logo,
nada mais natural do que a Administração estar em uma posição superior aos interesses dos administrados.
O princípio da supremacia do interesse público, dessa forma, significa que
os interesses da coletividade são mais relevantes que os interesses individuais. Por
isso mesmo (para conseguir fazer prevalecer o interesse público sobre o privado)
é que a Administração recebe poderes (prerrogativas) que não são estendidos aos
particulares.
Aprendendo na prática
Determinado município celebra um contrato de prestação de serviços públicos que
tem como objeto o fornecimento de materiais de limpeza, por parte da empresa
contratada, para toda a rede pública municipal de saúde.
Por razões de interesse público, a administração percebe que necessita aumentar a
quantidade contratada em 20%.
Se estivéssemos no âmbito das relações privadas, o contratado poderia opor-se à
alteração contratual. No entanto, como uma das partes é o Poder Público (incumbido de garantir o bem-estar da população), não pode o particular contratado se opor
à alteração contratual realizada.
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Em tal situação, o equilíbrio econômico financeiro deve ser reestabelecido, sob
pena de restar configurado enriquecimento sem causa do Estado.
Tal princípio, ressalta-se, não está presente em todas as atividades da Administração Pública, mas apenas naquelas em que a Administração deve fazer
valer a sua vontade para assegurar que o interesse coletivo seja preservado.
Em diversas situações, a administração atua despida de suas prerrogativas,
obedecendo às normas do direito privado e sujeitando-se às mesmas obrigações e
direitos que os particulares.
Imagine como seria estranho se, ao emitir um cheque (ato de gestão), a Administração pudesse valer-se de sua supremacia para declarar que não iria honrar
com tal obrigação. Com toda certeza teríamos uma grave insegurança jurídica.
A supremacia do interesse público é um princípio de caráter implícito, que não
está expressamente previsto na Constituição Federal ou em outros diplomas legais.
Trata-se, dessa forma, de um princípio decorrente de diversas construções doutrinárias.
A verticalidade conferida à administração, como consequência desse princípio,
não implica, no entanto, que a administração deva fazer a vontade da maioria.
O que deve ser feito é a adoção de medidas que garantam o bem-estar da coletividade, medidas estas que nem sempre podem coincidir com o interesse da maioria.
Quando da utilização das prerrogativas conferidas pelo princípio em estudo,
o entendimento doutrinário é no sentido de que estas somente devem ser utilizadas dentro do estritamente necessário, sob pena de restar configurado
Abuso de Poder da Administração e ensejar a indenização dos particulares lesados.
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Aprendendo na prática
Suponha que o Estado, após reiterados estudos, verifica que há a necessidade de
adoção de medidas para evitar a falta de água à população em um futuro próximo.
Como uma das medidas aplicáveis, inúmeros imóveis devem ser desapropriados
para a construção de uma usina hidrelétrica.
Nesse caso, ainda que a maioria da população não concorde com as medidas,
o Poder Público, pautado no princípio da Supremacia, e considerando que esta é a
solução que melhor atende aos interesses da coletividade, deve proceder às desapropriações.

Questão 1    (FGV/APPGG/PREF NITERÓI/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2018) Próximo do término da construção de um túnel que passa sob um morro onde existe
uma grande comunidade, os peritos verificam que, em função do peso das casas,
a construção desabaria.
O governador do Estado, tomando ciência do fato, decide realizar a desapropriação
de 100 casas que se localizavam na encosta do morro, mesmo sofrendo duras críticas de grupos da população.
Ao agir, pautando-se nos princípios da Administração Pública, o governador teve a
sua decisão motivada, especificamente, pelo princípio
a) da autotutela.
b) da legalidade.
c) da especialidade.
d) da supremacia do interesse público sobre o privado.
e) da segurança jurídica.
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Letra d.
O princípio da supremacia do interesse público significa que os interesses da
coletividade são mais relevantes que os interesses individuais. Por isso mesmo
(para conseguir fazer prevalecer o interesse público sobre o privado) é que a Administração recebe poderes (prerrogativas) que não são estendidos aos particulares.
No caso em tela, a Administração Pública desapropriou as casas que estavam em
risco de serem afetadas em virtude de um possível desabamento. Logo, agiu o Poder Público com base na supremacia do interesse público, preservando os interesses da coletividade em prol dos interesses individuais.

6.2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
Quando possuímos a disponibilidade de algo, estamos livres para dispor do bem
da maneira que acharmos mais conveniente. Podemos, dessa forma, aliená-lo,
onerá-lo ou simplesmente doá-lo a terceiros. Tais possibilidades não ocorrem com
o interesse público, que é gerido pela Administração Pública de todos os entes federativos. Como não possui a disponibilidade dos interesses da coletividade, cabe
ao Poder Público, apenas, a gestão desses interesses da forma que melhor reflita
no bem-estar da população.
Assim, o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que
a Administração não é a proprietária dos interesses por ela geridos. Tal princípio
está presente em toda a atividade administrativa, devendo a Administração,
por meio de seus agentes, proteger o interesse público, bem maior de toda a coletividade.
É importante salientar que o conceito de Administração Pública, para efeito de
aplicação do princípio da indisponibilidade, é bastante amplo, de forma que todos
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os agentes de todas as esferas da administração direta ou indireta devem fiel obediência aos seus postulados.
Quando analisamos o princípio da supremacia do interesse público, verificamos
que este conferia à administração uma série de prerrogativas (poderes). Com a indisponibilidade do interesse público, temos que toda a administração está obrigada
a uma série de sujeições (deveres).
Da indisponibilidade decorre, por exemplo, o dever de prestação de contas dos
administradores de dinheiros públicos.

Obs.:
Esclarecendo


Como gestora do interesse alheio (que pertence a toda a coletividade),
a Administração deve gerir seus interesses da melhor forma possível.



Assim, é como se a população confiasse ao Poder Público a gestão dos seus
interesses. Como contrapartida, deve a administração “demonstrar” que tais
interesses estão sendo bem administrados.



Para tal, deve a Administração constantemente prestar contas, bem como
possibilitar, por meio da transparência das suas ações, que a população
exerça a fiscalização da gestão alheia.

A indisponibilidade do interesse público é um princípio implícito, sendo
exemplo de sua manifestação a realização de concurso público, a exigência de licitação, a motivação dos atos administrativos e a impossibilidade, como regra, de
que os agentes renunciem aos poderes que lhes são conferidos para o exercício de
suas funções.
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Aprendendo na prática
Imagine como seria se um determinado Prefeito, resolvendo contratar pessoal para
diversas atividades da Prefeitura, decidisse simplesmente selecionar, ele mesmo,
quais seriam as pessoas contratadas?
Nesse caso, estaríamos diante de uma situação em que o interesse privado (no
caso, o do Prefeito) estaria se sobrepondo ao interesse público.
Como vimos, o interesse público é indisponível, devendo sempre ser levado em
conta em todas as atividades e atos da Administração. No caso apresentado, a solução seria a realização de concurso público, valorizando-se, assim, o princípio da
impessoalidade (diretamente) e o princípio da indisponibilidade do interesse público (indiretamente).
Vejamos as semelhanças e diferenças entre os dois supraprincípios:
Supremacia do Interesse Público

Indisponibilidade do Interesse
Público

É princípio implícito

É princípio implícito

Não está presente em toda a atividade
administrativa

Está presente em toda a atividade administrativa

Dele decorrem as prerrogativas (poderes) da Administração
É a base do regime jurídico

Dele decorrem as sujeições (obrigações)
da Administração
É a base do regime jurídico

Tem como exemplos a aplicação das
Tem como exemplos a realização de concláusulas exorbitantes, os poderes admi- curso público, a realização de licitações e
nistrativos e a imperatividade dos atos
a obrigação de prestação de contas por
administrativos
parte dos administradores públicos

7. Princípios Constitucionais da Administração Pública
Os princípios constitucionais aplicados à Administração Pública estão expressos
no art. 37, caput, da Constituição, que assim dispõe:
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A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Está obrigada a observar os princípios constitucionais administrativos toda a
Administração Direta e Indireta de todos os entes federativos. Assim, tanto
uma Autarquia municipal quanto um órgão público da União devem pautar suas
ações com obediência da mencionada norma constitucional.
Ainda que tais princípios não sejam os únicos a serem observados pela Administração Pública, a imensa maioria das questões de prova, quando exigem o conhecimento dos princípios constitucionais da administração, resume-se ao conhecimento
dos cinco princípios acima elencados.
Os cinco princípios constitucionalmente previstos para
a Administração Pública formam, com suas iniciais,
o mnemônico LIMPE.
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência.

7.1. Princípio da Legalidade
O princípio da legalidade não é uma peculiaridade da atividade administrativa, estando presente em todo o Estado Democrático de Direito. Tal princípio liga-se, basicamente, à ideia de que toda e qualquer atividade da Administração
Pública deve pautar-se na vontade popular. Isso é bem simples de entender: uma
vez que é a população quem escolhe seus representantes por meio do voto, presume-se que ela, a população, é quem atua, ainda que indiretamente, por intermédio
da manifestação de seus representantes.
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Como se sabe, toda e qualquer norma jurídica que inove o ordenamento deve
ter a participação dos representantes populares. Indiretamente, portanto, quem
está editando leis e inovando o ordenamento pátrio é a própria população.
Nesse sentido se posiciona o autor Hely Lopes Meirelles:
As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis
pelos agentes públicos.

O conceito da legalidade é o de que a Administração Pública só pode
fazer aquilo que estiver previsto em lei.
Perceba que esse conceito é o oposto do que é aplicado à iniciativa privada,
ou seja, enquanto aos particulares é permitido fazer tudo aquilo que não esteja
proibido em lei, à administração apenas é permitido fazer o que ela determinar ou
autorizar.
Esse conceito de legalidade, no entanto, não está restrito às leis propriamente
ditas, de forma que a doutrina majoritária chega a mencionar o termo “bloco de
legalidade” para se referir a todos os diplomas que devem ser observados na atividade administrativa.
Dessa relação de diplomas normativos é que se origina o termo juridicidade,
conceito mais amplo que o de legalidade. Segundo a juridicidade, a atuação da
Administração não fica restrita à obediência das leis em sentido estrito, compreendendo também um “bloco de legalidade” formado por diplomas que vão desde a
Constituição Federal até os Princípios Gerais do Direito e os Costumes.
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Juridicidade

Bloco de Legalidade

Constituição Federal, Constituições EstaA Administração Pública deve obedecer a
duais, Medidas Provisórias, Princípios
diversos diplomas
Gerais do Direito, Costumes, demais
Atos Normativos

Em consonância com o princípio da legalidade, merece destaque o art. 5º, II, da
Constituição Federal, que determina que
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Temos uma importante diferença. Quando mencionamos o “bloco de legalidade”, falamos que a Administração Pública deve obedecer não só às leis em sentido
estrito, mas também a diversos outros diplomas, o que, em última análise, permite
à população uma maior fiscalização da atividade administrativa.
Aqui, diferentemente, estamos falando dos direitos e garantias dos usuários, de forma que apenas as disposições contidas em lei (diplomas que
inovam o ordenamento jurídico) devem ser capazes de impor obrigações aos
administrados.
Aprendendo na prática
Pense em como seria perigoso se um simples Ato Administrativo pudesse obrigar
toda uma coletividade a adotar determinados comportamentos?
Seria bem complicado, pois, uma vez que toda a Administração Pública pratica atos
administrativos, muitos seriam os diplomas a serem observados pela população.
Para evitar essa possível insegurança, o comando constitucional restringiu bem
a possibilidade de limitação dos direitos e garantias. Assim, apenas um diploma
com maior densidade (e que passa por um processo mais dificultoso de trami-
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tação), como as leis, é capaz de obrigar alguém a praticar ou não determinado
comportamento.
7.1.1. Legalidade e Reserva Legal
Tal diferenciação, para parte da doutrina, é denominada de Legalidade x Reserva Legal.
A legalidade seria aplicada para as situações em que a Constituição Federal
determina que o administrado deve obediência à lei em sentido lato, que pode ser
entendida como todo diploma normativo que inova no ordenamento jurídico, tal
como as medidas provisórias e os decretos autônomos.
No que se refere às medidas provisórias, a possibilidade de sua utilização está
expressa no artigo 62 da Constituição Federal:
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

É importante salientar que nem todas as matérias poderão ser reguladas por
meio de medida provisória. De acordo com o § 1º do artigo 62, temos uma série de
situações em que a medida provisória não pode ser utilizada:
É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro
ativo financeiro;
III – reservada a lei complementar;
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IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de
sanção ou veto do Presidente da República.

No tocante aos decretos autônomos, sua possibilidade passou a existir com a
edição da Emenda Constitucional n. 32, de 2001. Com ela, o artigo 84 da Constituição Federal passou a prever, nas estritas hipóteses previstas na carta magna,
a edição de decretos, pelos Chefes do Poder Executivo, que inovassem o ordenamento jurídico.
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Nas situações em que a Constituição Federal possibilita a edição de medida provisória ou de decreto autônomo, estaremos diante da legalidade em sentido amplo.
Em sentido contrário, para todas as hipóteses em que a Constituição Federal veda
a possibilidade de edição de medida provisória, bem como para as situações que
não sejam aquelas previstas para edição de decreto autônomo, estaremos diante
da legalidade em sentido estrito, também conhecida como reserva legal. Nessas
situações, apenas a edição de uma lei formal (com a obediência de todos os seus
trâmites legislativos) é capaz de disciplinar a matéria ou impor obrigações para os
administrados.

Diversas são as espécies legislativas passíveis de utilização em nosso ordenamento, como as leis, as medidas provisórias e os decretos.
Com e edição da emenda constitucional n. 32, passamos a contar com a possibilidade de inovação do ordenamento jurídico, nas estritas hipóteses previstas no
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texto constitucional, por meio de decreto autônomo expedido pelos chefes do Poder
Executivo.
Quando a Constituição determina que uma matéria deve ser disciplinada por lei,
estaremos diante da lei em sentido lato (que abrange as medidas provisórias e os
decretos autônomos) ou da lei em sentido estrito (reserva legal).
Vejamos as principais características e diferenciações entre a legalidade e a reserva legal:
Legalidade

Reserva Legal

Abrange não só as leis, como também as
Abrange apenas as leis que forem editamedidas provisórias e os decretos autôdas de acordo com o processo legislativo
nomos
Possui maior abrangência, uma vez que
regula um leque maior de matérias

Possui menor abrangência, de forma que
regula um menor número de matérias

Menor densidade, uma vez que a edição
de um decreto autônomo, por exemplo,
é menos complexa que uma lei

Maior densidade, pois deve observar
todos os trâmites estabelecidos no processo legislativo (quórum, maioria de
votação)

É a lei em sentido lato, amplo

É a lei em sentido estrito, formal

7.1.2. Deslegalização
Inicialmente, cabe ao Poder Legislativo, no exercício de sua função típica, a edição de normas que inovem no ordenamento jurídico. Como já estudamos, a legalidade das normas pode decorrer tanto de leis formais quanto de
leis em sentido amplo, situação essa em que o Poder Executivo, em determinados
casos, pode editar medidas provisórias ou decretos autônomos.
A deslegalização, portanto, consiste na possibilidade de o Poder Legislativo rebaixar determinada norma (que até então possuía status de lei
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formal), de forma que esta passe a poder ser tratada por meio de decreto
regulamentar.
De acordo com o constitucionalista J. J. Canotilho, a deslegalização possui o
seguinte conceito:
A deslegalização ocorre quando uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria,
rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria possa vir a ser
modificada por regulamento.

Para que ocorra a deslegalização, é necessário que já exista uma lei formal disciplinando a matéria e que o Poder Legislativo, por meio de lei posterior, estabeleça
a possibilidade de regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.
Aprendendo na prática
Inicialmente, estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 7º, IV, que o salário mínimo obrigatoriamente deverá ser fixado em lei. Trata-se, assim, de uma lei
formal, em sentido estrito, de forma que não há a possibilidade de regulamentação
da matéria por meio de decreto.
Em 2011, com a edição da Lei n. 12.382, tivemos a previsão, em seu artigo 3º, de
que os reajustes do salário mínimo, para o período de 2012 a 2015, poderiam ser
regulamentados por meio de decretos do Poder Executivo.
Agindo assim, a Lei n. 12.382 acabou exercendo o papel de lei posterior, operando
a deslegalização da matéria para o Poder Executivo.

7.2. Princípio da Impessoalidade
O princípio da impessoalidade pode ser entendido como aquele que determina
que a atuação da Administração Pública seja, a um mesmo momento, transparente, sem favorecimentos para os agentes públicos e com o claro objetivo de
alcançar a finalidade pública.
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Percebe-se, assim, que a Impessoalidade pode ser analisada sob três importantes aspectos:

Em um primeiro sentido, a Impessoalidade pode ser analisada como a finalidade de toda e qualquer atividade administrativa, estando a Administração obrigada a sempre preservar o fim público a que se destina. Este fim público é alcançado,
dentre outras formas, pela satisfação do interesse da coletividade.
Perceba que, sob esse aspecto, o princípio da impessoalidade está intimamente relacionado ao princípio da finalidade. Por isso, toda e qualquer atuação da administração pública que se desviar do fim público a que se destina deve
ser considerada nula, incorrendo o ato respectivo em desvio de finalidade.
Aprendendo na prática
Se uma autoridade administrativa, insatisfeita com o comportamento de um subordinado, resolve removê-lo para outra localidade, teremos a utilização de um instituto legalmente previsto (remoção) para finalidade alheia da que lhe é prevista.
Logo, haverá violação do princípio da impessoalidade, uma vez que a finalidade da
administração pública não foi observada.
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De acordo com o professor Hely Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade
nada mais seria do que o clássico princípio da finalidade:
A impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao
administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal.

Em uma segunda acepção, a impessoalidade pode ser vista como a necessidade de os agentes públicos tratarem todas as pessoas da mesma forma, em clara
consonância com o princípio da isonomia.
Desse sentido da impessoalidade decorre, por exemplo, a realização de concursos
públicos para a admissão de pessoal e a de licitações para as contratações do Poder
Público. Em ambos os casos, o que se está evitando é o favorecimento, ainda que
indireto, de certas pessoas em detrimento das demais.
Caso não fosse realizado o concurso público, a administração poderia contratar
servidores da forma que achasse melhor, o que geraria, indubitavelmente, uma
série de favorecimentos.
Em um terceiro aspecto, a impessoalidade surge como a vedação à promoção pessoal dos agentes e autoridades públicas. Assim, todas as divulgações das
realizações feitas pelas autoridades públicas não devem fazer menção à autoridade
ou agente que as praticou, em plena sintonia com o artigo 37, § 1º da Constituição
Federal:
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 conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

39 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Trata-se de aspecto de fácil compreensão e que está intimamente ligado com
a teoria do órgão, por meio da qual o agente público, no desempenho de suas
atividades, não o faz com base na sua vontade, mas tomando como referência a
vontade da administração.
Tanto o é que a própria Constituição Federal assegura que os danos decorrentes
da atuação do agente estatal não serão, como regra, imputados a ele, mas, sim,
à própria administração em que o agente desempenha suas atividades. Apenas
em um segundo momento, quando verificado que o agente procedeu com dolo ou
culpa, é que o Poder Público poderá ajuizar a competente ação regressiva contra o
servidor.

Jurisprudência para Concursos
É importante salientar a posição do STF acerca da vedação à promoção dos agentes
ou autoridades, conforme se extrai do julgado do RE 191.668:
O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que
haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos
alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao
caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a
menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular
do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter
educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo
constituinte dos oitenta.
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Aprendendo na prática
Durante o exercício de seu mandato, o prefeito Impessoal da Silva realizou diversas
reformas, construções e beneficiamentos em diversos pontos da cidade. Em todas
as realizações, colocou uma placa com a seguinte informação: “Obras realizadas
pelo prefeito Impessoal da Silva”.
Está correta a atuação do prefeito?
De forma alguma! Para que o prefeito não descumpra o princípio da impessoalidade, nenhuma das placas deve fazer menção ao nome ou à imagem do prefeito, delas podendo constar, por consequência, que as realizações foram feitas pela
administração municipal.
Um exemplo de placa informativa que não ofenderia a impessoalidade seria: “Obras
realizadas pela Prefeitura do Município X”.

Questão 2    (FGV/ANA/MPE-AL/GESTÃO PÚBLICA/2018) O prefeito de um município brasileiro, após finalizar a restauração do estádio de futebol durante seu mandato, anuncia que colocará um busto com sua própria imagem na entrada da arena.
De acordo com os princípios expressos da Administração Pública, a ação do prefeito
viola diretamente o princípio da
a) supremacia do interesse público.
b) indisponibilidade do interesse público.
c) imparcialidade.
d) impessoalidade.
e) publicidade.
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Letra d.
A conduta do Prefeito viola o princípio da impessoalidade, uma vez que não é admitida, em nosso ordenamento jurídico, a publicidade que caracterize a promoção
pessoal de agentes e autoridades.
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.

7.3. Princípio da Moralidade
A primeira informação que temos que saber é que a Moral Administrativa (que
é o nosso objeto de estudo) difere em muitos aspectos da moral comum. Enquanto
a Moralidade Administrativa está ligada à ideia de boa ou má administração e aos
preceitos éticos da probidade, decoro e boa-fé, a moral comum está baseada
unicamente na crença entre o bem e o mal.

Dessa forma, nota-se que a Moral Administrativa é um conceito bem mais
amplo que o da moral comum. Justamente por ser um conceito amplo é que
surgem as principais dúvidas pertinentes a esse princípio: seria ele de caráter subjetivo ou objetivo? Em caso de desrespeito, teríamos anulação ou revogação?
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Nos dias atuais, já está pacificado na doutrina que o princípio da moralidade,
ainda que dotado de certo grau de subjetivismo (pois certas situações podem
depender do julgamento de cada administrador, que terá uma opinião sobre o ato ser ou não contrário à moralidade), é de caráter objetivo.
Por ser de caráter objetivo, a sua não observância acarreta a anulação do ato
administrativo, e não a simples revogação. Como veremos ao estudar os Atos Administrativos, a anulação importa controle de legalidade, enquanto a revogação
adentra apenas no mérito do ato, analisando os aspectos de conveniência e oportunidade. Ato contrário ao princípio da moralidade, portanto, é ato nulo.
Outra peculiaridade do princípio em estudo é que, ao listá-lo como princípio
básico da Administração Pública, o legislador constitucional optou pela não juridicização das regras morais da sociedade.
Mas o que vem a ser essa não juridicização?

Trata-se de um conceito de fácil entendimento: se a ideia do Poder Constituinte
fosse a de termos uma sociedade em que todas as regras de comportamento fossem pautadas estritamente pelas leis, teríamos a juridicização. Nessa situação,
bastaria que os agentes públicos obedecessem aos diversos mandamentos estabelecidos em leis para que suas condutas fossem consideradas morais. Em resumo,
bastaria que o princípio da legalidade fosse observado!
Ao incluir a moralidade como princípio básico da Administração Pública, por
outro lado, o legislador constitucional quis que os agentes públicos não apenas
obedecessem às estritas regras previstas em lei, mas também que suas condutas
fossem pautadas em padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
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É necessário mencionar que inúmeros são os instrumentos aptos a coibir a
prática de moralidade administrativa. Dentre eles, destaca-se a Ação Popular, que
encontra respaldo na Constituição Federal (art. 5º, LXXIII), de seguinte teor:
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.

Como já informado, a edição de ato que ofenda o princípio da moralidade, tal
como ocorre com a legalidade, é ato nulo. Entretanto, ainda que os dois princípios,
quando não observados, causem o mesmo efeito, o cumprimento de um deles não
implica, necessariamente, na abstenção da análise do princípio restante.
Aprendendo na prática
Após a realização de auditoria pública em um município, verifica-se que todas as
dispensas de licitação para um determinado serviço público foram feitas mediante contratação direta com um mesmo prestador de serviço, que, na última eleição
realizada, declarou expressamente seu apoio à candidatura do atual prefeito.
Trata-se de um ato ilegal?
Não, uma vez que a licitação dispensável é plenamente possível para os entes federativos.
Trata-se de um ato imoral?
Certamente sim.

Jurisprudência para Concursos
O STJ já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do teor do RMS
15166:
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A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea
para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar a
aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei
de Licitações, Lei n. 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da
sanção administrativa à nova sociedade constituída.
A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade
administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de
forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a
ampla defesa em processo administrativo regular.

Assim, resta claro que a moralidade e a legalidade, ainda que sejam princípios
constitucionais e que, na imensa maioria das vezes, se completem, nem sempre
produzirão os mesmos efeitos para os administrados. Dessa forma, poderemos ter
tanto um ato legal e imoral quanto um ato ilegal e moral. Em ambas as situações, não resta alternativa para o Poder Público que não seja a anulação.

7.4. Princípio da Publicidade
O princípio da publicidade, de acordo com José dos Santos Carvalho Filho, pode
ser assim conceituado:
Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível
entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes
a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só
com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade
ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem.
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Do conceito apresentado, percebe-se que dois são os sentidos em que a publicidade pode ser compreendida:

a) Como a necessidade de que todos os atos administrativos sejam publicados para que possam produzir seus efeitos:
Nesse sentido, é importante destacar que a publicidade está relacionada como
a eficácia do ato administrativo, ou seja, os atos administrativos só podem produzir
efeitos perante terceiros depois de serem devidamente publicados no meio oficial.
Salienta-se que o STF possui entendimento de que a publicação dos atos administrativos não se considera atendida com a simples veiculação da informação por
meio da imprensa falada ou televisiva, tal como ocorre, por exemplo, com a “Voz do
Brasil”. Para que a publicidade seja considerada realizada e possa o ato administrativo produzir efeitos mediante terceiros, é necessária a publicação no meio oficial
legalmente constituído para tal.
Nesse sentido é o entendimento de Diógenes Gasparini:
A publicação legal para sua plena realização é a do jornal oficial de divulgação ou imprensa oficial, não sendo assim considerada a simples notícia veiculada pela mídia,
mesmo que ocorra em programa radiofônico ou televisivo destinado a noticiar os atos
oficiais da Administração Pública, conforme já decidiu o STF ao julgar o RE 71.652. Imprensa oficial é o jornal público especialmente instituído por lei para a divulgação dos
atos, contratos e outros instrumentos legais e jurídicos da Administração Pública. É chamado de diário oficial (DOU, DOE, DOM). Não se confunde com o órgão ou entidade
criado para sua edição, como é o caso da imprensa nacional.
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Aprendendo na prática
Se um tribunal do Poder Judiciário, tendo realizado concurso público para o preenchimento do seu quadro de servidores e desejando proceder à nomeação de diversos candidatos, assim o fizer por meio da “Voz do Brasil” ou pelo noticiário de
alguma rede de televisão, o requisito da publicidade não estará atendido.
Isso ocorre porque ninguém é obrigado a ouvir ou a assistir determinados programas de rádio ou televisão. Em sentido oposto, se o interessado desejar consultar
se a sua nomeação já ocorreu, saberá ele que o meio oficial utilizado pelo Poder
Público é o respectivo diário oficial do ente federativo.
Logicamente que, com os avanços tecnológicos, os meios de comunicação aptos a
dar cumprimento ao princípio da publicidade também evoluíram, de forma que todos os
jornais oficiais devem ser disponibilizados para consulta através da internet.
Ainda no aspecto da publicidade, temos uma situação que é exceção à regra da
obrigatoriedade da publicação em meio oficial como forma de produção de efeitos
a terceiros: trata-se dos atos administrativos interna corporis, ou seja, aqueles
que foram editados com a estrita finalidade de instruir os procedimentos internos
de uma repartição pública.
Não faria o menor sentido se as meras instruções destinadas a organizar a forma como o trabalho é realizado dependessem de publicação oficial, uma vez que
tais instruções não geram, por si só, efeitos jurídicos para os administrados.
b) Como a necessidade de transparência, por parte da Administração
Pública, no exercício de suas funções:
Aqui estamos falando de um assunto muito abordado pela mídia nos últimos
anos: a transparência no acesso à informação, por parte dos usuários, de dados
produzidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública. Tal assunto ganhou
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destaque com a edição, em 2011, da Lei n. 12.527, também conhecida como a Lei
de Acesso à Informação (LAI). De acordo com a norma, em seu artigo 6º, uma série de deveres passou a ser imputada aos órgãos e entidades do Poder Público no
que se refere à forma como a informação deve ser tratada:
Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a:
I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Assim, ainda que a regra tenha passado a ser a publicação de todas as informações dos agentes públicos, nota-se a preocupação do legislador em preservar o
sigilo das informações pessoais. Como a publicidade passava a ser a regra, nada
mais natural do que a publicação, no sítio oficial de cada órgão ou entidade, da remuneração dos seus agentes públicos.
Não demorou para a questão chegar no STF, que, em decisão histórica (Agravo
de Suspensão 3902-SP), entendeu que a publicidade da remuneração de todos os
servidores é plenamente constitucional, devendo o Poder Público apenas restringir
o acesso às informações de cunho pessoal (tal como endereço, CPF e filiação):

Jurisprudência para Concursos
Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª
parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta,
cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é
constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, por-
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tanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o
fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da
sociedade.
Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto
da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes
públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais
agindo “nessa qualidade” (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará
um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em
debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No
mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de
um Estado republicano.
A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão
um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de
governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito
de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” se administra
a coisa pública a preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto
Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia
constitucional republicana.
A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria,
no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública.

No entanto, ainda que a publicidade seja a regra, não se trata de um princípio
absoluto, tendo como exceções a defesa da intimidade e da vida privada dos
usuários e a defesa da sociedade e do Estado.
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Aprendendo na prática
Seria o caso, por exemplo, de um processo classificado como sigiloso e que, caso
fosse amplamente divulgado, poderia colocar em risco a intimidade de determinadas pessoas. Ou, então, a manutenção do sigilo na construção de uma usina nuclear, evitando assim a ameaça de um possível ataque terrorista.
Em tais situações, o sigilo apresenta-se como essencial para a defesa da intimidade
ou dos interesses do Poder Público.
Salienta-se, porém, que o sigilo, em todas as situações, sempre será por prazo
determinado. Uma vez transcorrido o prazo de tempo previsto, as informações
deverão ser disponibilizadas para o público em geral.
Decorrem da publicidade diversos dispositivos constitucionais, os quais constantemente são objeto de cobrança em provas de concurso:
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação. (Art. 93, IX)
As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. (Art. 93, X)
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. (Art. 5º, XXXIII)

Todos os artigos apresentados consubstanciam a regra de que a publicidade de
todos os atos e ações do Poder Público é a regra, sendo o sigilo, por consequência,
a sua exceção.
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7.5. Princípio da Eficiência
Vejamos o conceito do princípio da eficiência na visão da professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado
em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação
ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o
mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

A primeira informação que devemos saber é que o princípio da eficiência,
ao contrário dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, não estava presente em nosso ordenamento quando da promulgação
da Constituição Federal de 1988. Tal princípio foi inserido na Constituição apenas
com a edição da Emenda Constitucional n. 19/1998, a conhecida Reforma Administrativa.
Basicamente, a eficiência pode ser entendida como “fazer mais com menos”.
É, de acordo com esta análise, a obrigatoriedade dos agentes públicos de pautarem
suas atuações de acordo com padrões de economicidade.
No entanto é importante salientar que o Poder Público, ao contrário do que
acontece com a iniciativa privada, nem sempre deve pautar suas escolhas tomando
como base os gastos públicos realizados. Como é sabido, a finalidade primordial da
Administração Pública é garantir o bem-estar da coletividade.
Logo, diante de duas situações apresentadas, e considerando que uma delas revela-se mais econômica e a outra atende de melhor forma aos interesses coletivos,
deve o Poder Público optar pela segunda alternativa.
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Aprendendo na prática
Caso seja realizado o procedimento licitatório para a prestação de serviço público
à população, será declarado vencedor, via de regra, o licitante que apresentar a
proposta de melhor valor. Nessas situações, a administração está agindo com economicidade e eficiência, evitando desperdícios de recursos públicos.
No entanto, em determinadas situações, a Lei n. 8.666 (que é a norma das licitações) estabelece margem de preferência para os produtos manufaturados e para
os serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Aqui, o que está sendo levado em consideração é o interesse coletivo, uma vez que toda a população resulta beneficiada com o desenvolvimento, por
exemplo, de serviços que inovem a tecnologia do país.
Para entendermos a lógica da eficiência, precisamos compreender que a década de 90 era altamente pautada por uma Administração Burocrática, em que a
maioria dos controles era feita sobre as atividades-meio e as atividades prestadas
pelo Estado, por consequência, acabavam sendo morosas e pouco dotadas de
efetividade.
Com a Reforma Administrativa, tivemos grandes avanços em relação à Administração Pública: os controles passaram a ser nas atividades finalísticas da
Administração e foram incorporadas ao Serviço Público diversas práticas
gerencias de entidades da iniciativa privada.
Assim, se antes o controle era pautado apenas pela legalidade (Administração
Burocrática), agora o controle é feito, também, pela eficiência (Administração Gerencial), o que possibilita uma maior satisfação, por parte dos usuários, na prestação de serviços públicos.
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Administração Burocrática

Administração Gerencial

Decorre do princípio da legalidade

Decorre do princípio da eficiência

Controle realizado nas atividades-meio

Controle realizado nas atividades-fins

A administração preocupava-se apenas
em fazer o que era legal

A administração, ainda que pautada na
obrigação de apenas fazer o que estiver
previsto em lei, busca otimizar a prestação dos serviços públicos à população

Derivam do princípio da eficiência, por exemplo, o estágio probatório dos
servidores (momento em que a Administração pode verificar se o servidor atende
a diversos requisitos) e o contrato de gestão, que possibilita a ampliação da autonomia dos órgãos e entidades que celebram tal instrumento com a Administração
Pública.
Devemos saber, também, que os seguintes termos, quando utilizados, referem-se ao princípio da eficiência: economicidade, produtividade, rapidez, qualidade e rendimento funcional.
Por fim, salienta-se que parte da doutrina identifica o princípio da eficiência
como de caráter bifrontal, de forma que os seus objetivos apenas serão alcançados quando houver a conjugação da estrutura disponibilizada pela Administração
Pública com a capacitação que o agente público possua.
Aprendendo na prática
Caso um servidor com uma ótima qualificação (mestrado, doutorado, MBA) seja
nomeado para um cargo público e, ao entrar em exercício, se depare com uma
estrutura desatualizada (computadores antigos, mobiliário deteriorado), terá ele
condições de aplicar o princípio da eficiência?
Pode até ser que sim, mas abaixo do que conseguiria se tivesse equipamentos e um
ambiente de trabalho propício à realização de suas atividades.
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Em sentido contrário, de nada adianta a administração dispor de computadores e
sistemas informatizados de última geração se os servidores públicos em exercício
não tiverem o necessário treinamento para a operacionalização do sistema.
Em ambas as situações, a eficiência encontra-se comprometida.
Antes de avançarmos com os demais princípios, vejamos um quadro demonstrativo com as principais características dos princípios constitucionais da Administração Pública:
Legalidade

O particular pode fazer tudo que não estiver proibido
pela lei; a Administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina.

Impessoalidade

Possui três sentidos:
- Como finalidade de toda a função pública, que é o
bem comum da coletividade;
- Como a necessidade de os agentes públicos tratarem
todas as pessoas da mesma forma,
- Como vedação à promoção pessoal do agente,
devendo a publicidade das realizações ser feita em
nome da Administração, e não do servidor.

Moralidade

Está ligada aos conceitos de probidade, decoro e boafé;
Difere da moral comum;
Está ligada ao conceito de não juridicização, através do
qual os agentes não devem obedecer apenas à legalidade.

Publicidade

Possui dois sentidos:
- Como a necessidade de que todos os atos administrativos sejam publicados para que possam produzir seus
efeitos;
- Como a necessidade de transparência, por parte da
Administração Pública, no exercício de suas funções.

Eficiência

Está ligada aos conceitos de economicidade e às relações de custo x benefício;
Traduz as características da Administração Gerencial no
âmbito da Administração Pública.
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Questão 3    (FGV/CONT/SEFIN-RO/2018) Assinale a opção que apresenta o princípio que propõe que “os agentes públicos devem desempenhar suas funções buscando resultados positivos e atendendo a sociedade com presteza e rendimento
funcional”, tendo sido incorporado por último à Constituição.
a) Legalidade.
b) Impessoalidade.
c) Moralidade.
d) Publicidade.
e) Eficiência.
Letra e.
A eficiência é o princípio que está relacionado a uma otimização da relação custo
x benefício no âmbito da Administração Pública. Logo, os agentes, pautados nesse
princípio, devem buscar resultados positivos e atender à sociedade com presteza e
rendimento funcional.

8. Demais Princípios
8.1. Princípio da Autotutela
A autotutela é princípio que pode ser mais bem visualizado por meio da Súmula n. 473 do STF, uma das súmulas mais exigidas de todo o direito administrativo:
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A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 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.

Assim, a autotutela nada mais é do que a possibilidade que a administração
tem de anular ou revogar os seus próprios atos. No caso da anulação, estaremos diante de um ato administrativo ilegal, de forma que não restará alternativa
para o Poder Público que não seja o desfazimento do ato. Já a revogação, em sentido contrário, confere à administração a faculdade de retirá-lo ou não do mundo
jurídico.
Em ambas as situações, a Administração Pública que editou o ato não precisa se
socorrer ao Poder Judiciário. Tal prerrogativa confere eficiência à administração e
uma maior segurança aos administrados, que não precisam esperar o muitas vezes
moroso processo judicial.
É importante diferenciarmos a autotutela da tutela administrativa: enquanto no
primeiro caso estamos diante de um princípio consubstanciado na possibilidade de
anulação ou revogação, pela própria administração, dos atos administrativos por
ela editados, a tutela administrativa consiste na vinculação das entidades da administração indireta à administração direta.
Salienta-se que a relação entre a administração direta e as entidades da administração indireta não é de subordinação, uma vez que não há hierarquia entre as
duas esferas. Logo, o que existe é mera vinculação, também chamada de controle
ou tutela administrativa.

8.2. Princípio da Segurança Jurídica
Também chamado de princípio da boa-fé ou da confiança, o princípio da segurança jurídica não é aplicado exclusivamente ao direito administrativo, mas ao
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direito como um todo. Três são os importantes institutos relacionados com a segurança jurídica, conforme previsão do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que
materializa a irretroatividade da lei:
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Vamos entender cada um dos conceitos apresentados:
A coisa julgada ocorre quando a sentença que decidiu o conflito entre as partes não pode mais ser objeto de recurso.
O ato jurídico perfeito é aquele que já está realizado e acabado segundo a lei
vigente ao tempo de sua edição. Assim, se uma lei estabelece o prazo de 30 dias
para as partes entrarem com recurso e, posteriormente, o prazo é alterado, por
outra lei, para 10 dias, todos os atos que foram praticados quando da vigência da
lei anterior, ainda que fora do prazo de 10 dias (mas desde que em obediência ao
prazo anterior, de 30 dias) serão considerados válidos.
O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio do particular,
uma vez que este preencheu todos os requisitos necessários para a aquisição do direito. Tal situação se verificou, recentemente, quando entraram em vigor as regras
da previdência complementar dos servidores públicos dos três poderes da União.
Assim, quem já era servidor na data do novo regime (que é de caráter facultativo)
pode continuar sendo regido pelas regras antigas, ao passo que os servidores que
ingressarem no serviço público após a entrada em vigor da previdência complementar não mais poderão ser regidos pelas regras anteriores.
É importante salientar que a garantia da irretroatividade da lei, conforme entendimento do STF, não pode ser invocada pela entidade que tenha editado a norma.
Nesse sentido é o teor da Súmula n. 654 do STF:
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A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado.

Temos aqui uma das súmulas que nos permite explorar diversos conceitos importantes da nossa matéria. Inicialmente, precisamos saber que as leis aplicadas
ao direito administrativo, assim como ocorre com diversos outros ramos do direito,
podem perfeitamente ter efeito retroativo.
Aprendendo na prática
Caso a União publique, no mês de março, uma lei que tenha por objeto o reajuste
dos vencimentos de determinadas categorias de servidores, e mencione em seu
texto que os efeitos da norma são devidos a partir de 1º de janeiro daquele ano,
estamos diante de uma lei administrativa com efeitos retroativos.
No entanto, o que a súmula está vedando é que o ente federativo que tenha editado a lei invoque o princípio da irretroatividade como forma de não arcar com as
obrigações decorrentes da norma. Da segurança jurídica decorrem todas as demais
situações em que se veda a aplicação retroativa de nova norma administrativa,
conforme se observa, por exemplo, da Súmula 249 do TCU:
É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boafé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de
autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista
da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das
parcelas salariais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

58 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Aprendendo na prática
A administração nomeou Caio em decorrência da aprovação em concurso público.
Após entrar em exercício, Caio praticou diversos atos administrativos, tal como a
emissão de uma certidão de regularidade fiscal para fins de participação em licitações públicas.
Posteriormente, a administração verificou que houve falha nos documentos apresentados quando da posse de Caio, motivo pelo qual a sua investidura deve ser
anulada.
Entretanto, se todos os atos praticados por Caio tivessem que ser anulados, a certidão negativa emitida por ele perderia os seus efeitos, o que geraria uma grave
insegurança por parte do administrado que solicitou o documento.
Assim, de acordo com a segurança jurídica, todos os atos praticados por Caio
são considerados perfeitos, ressalvadas as situações em que tivermos terceiros de
má-fé.

Jurisprudência para Concursos
Merece destaque, ainda sobre o prisma da segurança jurídica, o entendimento do
STJ no sentido de que os valores recebidos de boa-fé por servidores públicos não
deverão ser devolvidos quando decorrentes de interpretação equivocada da lei.
Nesse sentido é o teor do REsp 1.244.182:
Não é possível exigir a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em
função de interpretação equivocada de lei.
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8.3. Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Ainda que dois sejam os princípios, bem como que parte da doutrina os trate
com conceitos diferentes, tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade, quando objetos de questionamento, são tratadas como a vedação ao excesso, por parte
dos agentes públicos, quando da utilização dos poderes administrativos.
José dos Santos Carvalho Filho apresenta interessante conceito que permite a
visualização e diferenciação entre os dois princípios:
O princípio da proporcionalidade, que está ainda em evolução e tem sido acatado em
alguns ordenamentos jurídicos, guarda alguns pontos que o assemelham ao princípio da
razoabilidade e entre eles avulta o de que é objetivo de ambos a outorga ao Judiciário
do poder de exercer controle sobre os atos dos demais Poderes. Enquanto o princípio da
razoabilidade tem sua origem e desenvolvimento na elaboração jurisprudencial anglo-saxônica, o da proporcionalidade é oriundo da Suíça e da Alemanha, tendo-se estendido posteriormente ao Direito da Áustria, Holanda, Bélgica e outros países europeus.

Costumeiramente, as bancas têm apontado para a proporcionalidade quando
a conduta objeto de análise envolve quantidades.
Assim, por exemplo, diante da possibilidade de aplicação de uma multa, e sabendo-se que esta pode variar de R$ 200,00 a R$ 2.000, a aplicação do valor máximo
em situações que não apresentem tanta gravidade agride a proporcionalidade.
Para as demais situações (aquelas que não envolvem valores), o entendimento
é de que se aplica a razoabilidade.
Como exemplo, citemos a situação de um ente federativo onde a educação encontra-se deficitária e necessitando de recursos. Mesmo assim, o chefe do executivo
opta por destinar recursos para a reforma de um parque municipal. Considerando
que a educação é um direito individual da população, a conduta da administração
encontra-se desarrazoada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

60 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Jurisprudência para Concursos
Da mesma forma é o entendimento do STF, conforme se extrai do julgado do REsp
205.535, situação em que o tribunal entendeu que o edital de concurso público que
previa pontuação superior para o tempo de serviço do que para a especialização do
candidato agredia flagrantemente o princípio da razoabilidade.
Discrepa da razoabilidade norteadora dos atos da administração pública o fato
de o edital de concurso emprestar ao tempo de serviço público pontuação
superior a títulos referentes a pós-graduação.

Ainda que não sejam princípios explícitos no texto constitucional, a proporcionalidade e a razoabilidade são frequentemente utilizados pelo STF quando da análise da constitucionalidade das leis ante o abuso do poder das autoridades públicas.
Tais princípios estão ligados à ideia de que a medida adotada pelo respectivo
poder competente deve ser exercida sem exageros. Dessa forma, são utilizados
com maior frequência quando do exercício do poder de polícia, representando, por
isso mesmo, uma adequação entre os meios e os fins.
Aprendendo na prática
Se o agente da fiscalização sanitária verificar, durante uma inspeção a um supermercado, que poucas mercadorias estão com o prazo de validade expirado e, como
sanção, determinar a interdição do estabelecimento pelo prazo de cinco dias, estaremos diante de uma situação de claro desrespeito aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
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Para não ter esse tipo de problema, a sua atuação deve ser razoável e proporcional, ou seja, deve haver uma relação entre os meios e os fins e ser sem exageros.

8.4. Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos
O princípio da continuidade dos serviços públicos está intimamente ligado,
como o próprio nome sugere, à impossibilidade de paralisação dos serviços públicos prestados à coletividade. Como veremos oportunamente, os serviços públicos
podem ser prestados à população de maneira direta (pela própria Administração
Pública) ou indireta (por meio das concessionárias, permissionárias e autorizatárias
de serviços públicos).
Justamente pela importância que representam para a coletividade é que os
serviços públicos, em regra, não podem sofrer soluções de continuidade, ou seja,
ser interrompidos sem que haja um justo motivo para tal. Dessa regra decorrem
diversas situações, dentre as quais merecem destaque:
• O impedimento que determinados setores essenciais à coletividade (como
o policiamento e o Corpo de Bombeiros) exerçam o direito de greve;
• As situações em que as delegatárias de Serviço Público (concessionárias, permissionárias e autorizatárias) não podem simplesmente suspender a execução de um determinado serviço, ainda que a Administração
Pública contratante deixe de pagar o valor pactuado a título de remuneração.
• Os institutos da suplência, da substituição e da interinidade, que impedem que a prestação dos serviços deixe de ser prestada quando da ausência
do titular.
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Nesses casos (e em todos os demais) é que entra em cena o princípio da continuidade dos serviços públicos, impedindo que um conflito entre pessoas (sejam
elas públicas ou privadas) coloque em risco toda a coletividade.
Aprendendo na prática
A administração estadual contratou, após regular processo licitatório, empresa destinada ao fornecimento de energia elétrica para toda a rede hospitalar do respectivo ente. Passados sessenta dias, o Poder Público não efetuou os pagamentos devidos à empresa contratada pela prestação dos serviços contratados.
Nessa hipótese, pode a delegatária simplesmente suspender a prestação
de energia elétrica?
Notem que se tal providência fosse cabível, quem sairia em desvantagem seria a
própria coletividade, uma vez que todos os equipamentos hospitalares deixariam
de funcionar e os hospitais estariam sem condições de atender à população em
geral.
Para evitar que isso ocorra, e considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos, deve a empresa contrata ajuizar ação de cobrança com o objetivo de
reaver os valores devidos.
É importante salientar que o entendimento doutrinário é no sentido de que a
continuidade do serviço público não é sinônimo de serviço prestado diariamente. Se assim o fosse, a Justiça Eleitoral, que presta os serviços necessários
para a realização das eleições, não poderia fazer uso do princípio da continuidade.
Não se trata a continuidade dos serviços públicos, no entanto, de um princípio
de caráter absoluto. Merece destaque, assim, o artigo 6º, § 3º, da Lei n. 8.987,
que apresenta as situações em que a suspensão na prestação dos serviços pode ser
efetivada pela empresa contratada:
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Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio aviso, quando:
I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

8.5. Princípio da Especialidade ou Descentralização
A especialidade ou descentralização é princípio bem específico. Através
dele, a Administração deve se especializar no desempenho da função administrativa, objetivando, dessa forma, uma prestação de Serviço Público de maneira mais
adequada e eficiente.
E como conseguimos essa especialização?

Através da criação das entidades da Administração Indireta.
Para compreendermos, pense em como é mais eficiente você colocar uma pessoa para se especializar naquilo que faz. Com o tempo, e considerando que a mesma atividade será desempenhada diversas vezes ao dia, a pessoa se tornará expert
no assunto, conhecendo todos os detalhes e as possíveis falhas do processo.
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Situação semelhante ocorre com as entidades da Administração Indireta, que
se tornam “especialistas” em suas áreas de atuação, descentralizando tarefas que,
caso não fossem por elas prestadas, teriam que ser desempenhadas pela Administração Direta.

8.6. Princípio da Motivação
O princípio da motivação possui a peculiaridade de servir como elo entre os
três poderes da república. Assim, via de regra, todos os atos administrativos,
legislativos e judiciais devem ser motivados. Nesse sentido, por exemplo, é o
entendimento da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que se coaduna com a
corrente majoritária dos dias atuais:
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de
fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava
presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo
de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade
dos atos administrativos.

Percebe-se, com base nos ensinamentos da autora, que a regra, da mesma forma, é que todos os atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários,
sejam motivados.
A Lei n. 9.784, que cuida das disposições acerca do processo administrativo em
âmbito federal, estabelece, em seu artigo 50 e respectivos parágrafos, as situações
em que a motivação é expressamente necessária, bem como a forma como ela deverá ser realizada:
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
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I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou
garantia dos interessados.
§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Nesse caso, uma vez que consta em um diploma legal, seria a motivação um
princípio expresso?

A resposta para tal indagação surge com o artigo 93, X, da Constituição Federal,
que estabelece a motivação como princípio expresso apenas para os tribunais do
Poder Judiciário:
As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Assim, ainda que prevista na CF/88, a motivação não se trata de um princípio
expresso, sendo, por isso mesmo, de caráter implícito.
Como explanado, a motivação é a regra para todos os atos administrativos,
independentemente de serem vinculados ou discricionários. Para os atos discricionários, no entanto, existem situações em que a motivação poderá ser dispensada.
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Aprendendo na prática
Carlos, servidor público federal, exerce suas atribuições em um cargo comissionado. Considerando que Carlos não foi aprovado mediante concurso público (mas
designado pelo titular da repartição), poderá ele, em caso de mera conveniência da
autoridade para a qual está subordinado (e mesmo que não tenha cometido uma
infração disciplinar) ser demitido ad nutum, ou seja, sem a necessidade de motivação do respectivo ato.
De acordo com a doutrina, duas são as formas de expressão da motivação, sendo elas a motivação contextual e a motivação aliunde.
Teremos motivação contextual quando esta vem expressa no mesmo documento que edita o ato administrativo. Assim, o ato administrativo de concessão de
uma licença será contextual se indicar, no próprio documento, o fundamento da
concessão.
Temos que ter cuidado, no entanto, para não confundirmos motivo e motivação.
O motivo é a circunstância de fato e de direito que autoriza a edição do ato administrativo. A motivação, por outro lado, é a expressão do motivo. No caso da licença, seria a transcrição de que “Concede-se licença ao servidor X, na forma prevista
no artigo Y da lei W”.
A motivação aliunde, por outro lado, é aquela que não consta no mesmo documento de edição do ato administrativo. Como vimos da análise da Lei n. 9.784,
artigo 50, § 1º,
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
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Assim, em todos os casos em que a motivação não constar no próprio ato administrativo, mas fizer referência a pareceres ou fundamentos anteriores, estaremos
diante da motivação aliunde.
Aprendendo na prática
Com a instauração de processo administrativo disciplinar, é constituída uma comissão encarregada das investigações acerca de situações que podem dar ensejo à
pena de demissão.
Uma vez concluídos os trabalhos, a comissão elabora um relatório, no qual, dentre
outras informações, manifesta sua opinião sobre a caracterização ou não de falta
funcional.
Quando a administração, posteriormente, for aplicar a penalidade ao servidor, não
precisará apresentar uma nova motivação, bastando que faça referência ao relatório anteriormente apresentado pela comissão.

8.7. Princípio da Sindicabilidade
Quando dizemos que algo é sindicável, estamos querendo afirmar que tal objeto é controlável. Dessa forma, a sindicabilidade configura a possibilidade de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ser levada ao controle do Poder Público, tanto
pela administração que editou o ato quanto pelo Poder Judiciário.
Veja que a sindicabilidade está umbilicalmente ligada à legalidade, de forma que
o Poder Público pode efetuar o controle sobre as lesões ou ameaças de lesões tanto
por meio da autotutela (atuação de ofício da Administração) quanto por meio do
Poder Judiciário (desde que provocado).
Nesse sentido, a sindicabilidade está ligada à garantia de que todos os conflitos podem chegar à apreciação do Poder Judiciário, uma vez que vigora, em nosso
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ordenamento, a unicidade de jurisdição. A própria Constituição Federal apresenta,
em seu artigo 5º, XXXV, tal possibilidade:
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

8.8. Princípio da Responsividade
De acordo com o professor Diogo de Figueiredo, tal princípio importa em uma
conduta transparente por parte dos administradores públicos, de forma a
ser um verdadeiro dever para tais administradores a prestação de contas à sociedade. Vejamos a definição do mencionado autor para o princípio da responsividade:
No Estado de Direito impera o princípio da responsabilidade, que vem a ser, no caso,
o tradicional dever de observância da legalidade pelo administrador público, respondendo política, administrativa, penal e civilmente pelos seus atos.
No Estado Democrático de Direito se inova o princípio da responsividade, introduzindo um novo dever substantivo, em razão do qual o administrador público também fica
obrigado a prestar contas à sociedade pela legitimidade de seus atos.
A responsividade consiste, portanto, em apertada síntese, na obrigação de o administrador público responder pela violação da legitimidade, ou seja, pela postergação ou
deformação administrativa da vontade geral, que foi regulamente expressa, explícita ou
implicitamente, na ordem jurídica.
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Dessa forma, além de ser respeitado o princípio da legalidade (haja vista que
estamos em um Estado Democrático de Direito), cumpre aos gestores públicos a
responsividade (prestação de contas da sua gestão para com o povo, verdadeiro
titular do múnus público).
Trata-se, nos dias de hoje, de importante garantia para a sociedade, que pode fiscalizar os administradores e denunciar eventuais condutas ímprobas e desonestas.

8.9. Princípio da Sancionabilidade
Por meio da sancionabilidade, o direito administrativo, em todas as suas atuações, incentiva determinadas condutas por meio de sanções premiais (benefícios)
e desencoraja outras condutas por meio das sanções aflitivas (punições).
Aprendendo na prática
Como exemplo de sanção premial, temos o incentivo da administração para que
os contribuintes paguem determinados tributos em dia, obtendo assim um desconto sobre o valor total devido.
Como exemplo de sanção aflitiva, podemos citar a aplicação de multas para os
administrados que não cumprirem com as normas previstas no CTB (Código de
Trânsito Brasileiro).

8.10. Princípio da Subsidiariedade
Quando estudamos o princípio da especialidade, verificamos que ele nada mais
é do que a descentralização de certas atividades da administração direta para a
indireta. Com a subsidiariedade ocorre algo parecido, sendo, por isso mesmo, conceituada como uma espécie de descentralização de atividades.
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Assim, de acordo com a subsidiariedade, as atividades essenciais à coletividade ficariam sob a responsabilidade do Estado, uma vez que sua delegação poderia pôr em risco o bem-estar social e a segurança jurídica da
coletividade.
Em sentido oposto, todas as demais atividades seriam prestadas por particulares, cabendo ao Estado apenas a fiscalização de sua realização. Por isso mesmo,
costuma-se afirmar que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, o Estado
possui caráter supletivo na realização das tarefas que não sejam essenciais.
Com isso, ambas as partes saem ganhando. O Estado (que enxuga a máquina
pública e concentra seu corpo funcional para as atividades de maior importância
coletiva) e a população (que passa a ter um serviço prestado por particulares especialistas naquela atividade).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

71 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

RESUMO
• Ao contrário de diversos outros ramos do direito, que são codificados e possuem um diploma legal como fonte de referência, com o Direito Administrativo isso não ocorre, sendo ele formado, essencialmente, pela doutrina
e pela jurisprudência.
• Basicamente, o Direito Administrativo preocupa-se em regular as seguintes
relações jurídicas: a) a relação entre o Estado e os administrados; b) as
relações internas entre os órgãos e entidades que compõem a administração pública; c) as relações decorrentes de todas as pessoas que
desempenhem alguma atividade voltada à coletividade (independentemente de se tratar de uma pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado) e os efeitos resultantes dessa atuação; d) os direitos
e vantagens conferidos aos agentes públicos que desempenham alguma atividade estatal, independentemente de estarem regidos pelas disposições de algum estatuto funcional ou pelas normas da CLT;
• Diversos foram os critério e escolas que tentaram explicar, ao longo dos anos,
o objeto do Direito Administrativo:

Critério legalista

O objeto é o conjunto de leis de um determinado
ordenamento jurídico.

Critério do Poder Executivo

O objeto é o conjunto de leis e demais normas
destinadas a regulamentar as atividades do Poder
Executivo.

Critério do serviço público

O objeto é o conjunto de atividades classificadas
como serviços públicos.

Critério das relações jurídicas

O objeto é o conjunto das relações travadas entre
a administração pública e os particulares.
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Critério teleológico

O objeto é o sistema dos princípios que regulam
a atividade do Estado para o cumprimento de
seus fins.

Critério negativo

O objeto é encontrado por exclusão, ou seja, após
a retirada das atividades legislativa e judicial.

Critério da administração
pública

O objeto é o conjunto de princípios e normas que
regem a administração pública e a relação desta
com os administrados.

• O Direito Administrativo divide-se em quatro fontes: as leis, a jurisprudência, a doutrina e os costumes.
• A lei é a fonte primária do Direito Administrativo e, por isso mesmo,
a mais importante delas. A lei, enquanto fonte do Direito Administrativo,
deve ser interpretada em sentido lato, amplo, de forma a abranger todos os diplomas expedidos pelo Poder Público e que versem, no todo ou
em parte, sobre normas regidas por tal ramo do direito.
• A doutrina é o conjunto de teorias e teses criadas pelos estudiosos
da matéria. Como o Direito Administrativo não é codificado, diversos são
os autores que buscam estudar a matéria e, a partir disso, desenvolver suas
teorias.
• A jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais sobre assuntos relacionados com determinada matéria.
• Os costumes são as práticas reiteradas de um determinado comportamento, que, embora não esteja expresso em uma norma, é observado por
toda a administração. Para que um costume seja classificado como administrativo, dois são os requisitos que devem ser observados: a) a repetição
de um comportamento da administração pública; b) a convicção da
necessidade de sua obrigatoriedade.
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Lei

Trata-se de fonte primária do Direito Administrativo.
Deve ser utilizada em sentido amplo, compreendendo todas
as normas que versem, no todo ou em parte, sobre assuntos
disciplinados por esse ramo do Direito.

Jurisprudência

Trata-se das decisões dos tribunais acerca de determinada
matéria.
Possui a tendência a se nacionalizar
Possui um caráter mais prático do que as leis, uma vez que
aplicadas a um caso concreto.
Em regra, são fontes secundárias do Direito Administrativo.
Exceção à regra são as Súmulas Vinculantes, que, por inovarem o ordenamento jurídico, são fontes primárias.

Doutrina

Trata-se do conjunto de teorias e teses construídas pelos autores administrativistas.
Possui a tendência à universalização.
É fonte secundária do Direito Administrativo.

Costumes

Trata-se de regras não escritas e de observância obrigatória
quando houver lacuna na lei.
Exigem, para a sua configuração, os seguintes elementos: a)
uso repetitivo do comportamento; b) convicção da necessidade da obrigatoriedade.
Trata-se de fonte secundária do Direito Administrativo.

• Derivam das normas tanto os princípios quanto as regras, de forma que
conseguimos diferenciar as duas espécies por meio das seguintes características:
Princípios

Regras

São uma espécie de norma

São uma espécie de norma

Podem ser explícitos ou implícitos

Obrigatoriamente devem ser expressas

Em caso de conflito, deve-se fazer uso
da ponderação no caso concreto

Em caso de conflito, deve-se utilizar
apenas uma das regras, aniquilando
inteiramente as demais

Solução de conflitos leva em conta o
interesse da coletividade

Solução de conflitos deve observar os
critérios hierárquico, cronológico e da
especialidade
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• Os princípios administrativos podem ser divididos em supraprincípios, princípios expressos na constituição e demais princípios adotados pela
doutrina;
• Os supraprincípios são aqueles que originam todo o ordenamento jurídico
pátrio, sendo que todos os demais decorrem destes;
• São supraprincípios, em nosso ordenamento, a supremacia do interesse
público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público;
• Segundo a supremacia do interesse público, a administração possui
certas prerrogativas para poder fazer valer a sua vontade. Um bom
exemplo são os poderes administrativos;
• Segundo a indisponibilidade do interesse público, a administração Pública atua como gestora do patrimônio público. Decorrem deste princípio todas as obrigações da administração, como, por exemplo, o dever de
prestar contas;

Supremacia do Interesse Público

Indisponibilidade do Interesse
Público

É princípio implícito

É princípio implícito

Não está presente em toda a atividade
administrativa

Está presente em toda a atividade administrativa

Dele decorrem as prerrogativas (poderes) da Administração

Dele decorrem as sujeições (obrigações)
da Administração

É a base do regime jurídico

É a base do regime jurídico

Tem como exemplos a aplicação das
Tem como exemplos a realização de concláusulas exorbitantes, os poderes admi- curso público, a realização de licitações e
nistrativos e a imperatividade dos atos
a obrigação de prestação de contas por
administrativos
parte dos administradores públicos
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• São princípios expressos no texto constitucional e aplicáveis à administração
pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e
a eficiência (LIMPE);
• A legalidade obriga a administração a só fazer aquilo que a lei determinar
ou autorizar;
• Podemos diferenciar a legalidade (lei em sentido amplo) da reserva legal (lei
formal em sentido estrito) por meio das seguintes características:
Legalidade

Reserva Legal

Abrange não só as leis, como também as
Abrange apenas as leis que forem editamedidas provisórias e os decretos autôdas de acordo com o processo legislativo
nomos
Possui maior abrangência, uma vez que
regula um leque maior de matérias

Possui menor abrangência, de forma que
regula um menor número de matérias

Menor densidade, uma vez que a edição
de um decreto autônomo, por exemplo,
é menos complexa que uma lei

Maior densidade, pois deve observar
todos os trâmites estabelecidos no processo legislativo (quórum, maioria de
votação)

É a lei em sentido lato, amplo

É a lei em sentido estrito, formal

• A deslegalização ocorre quando uma lei, sem entrar na regulamentação
da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa
matéria possa vir a ser modificada por regulamento;
• A impessoalidade pode ser vista sob três aspectos: como a finalidade
de toda e qualquer atividade administrativa, como a obrigatoriedade
de tratamento isonômico para os administrados e como a vedação à
promoção pessoal do Agente Público com base nas atividades da Administração Pública;
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• A moralidade liga-se diretamente aos conceitos de probidade, decoro e
boa-fé.
• Ao elencar a moralidade como princípio, o legislador constitucional pretendeu
que o administrador público não obedecesse apenas aos comandos expressos
em lei, originando o termo não juridicização.
• A publicidade pode ser vista sob dois aspectos: como a necessidade de que
todos os atos administrativos sejam publicados para que possam produzir
seus efeitos, e como a necessidade de transparência, por parte da Administração Pública, no exercício de suas funções;
• A eficiência está ligada à ideia de administração gerencial, objetivando a
redução de desperdícios e um melhor resultado na relação custo x benefício;
Administração Burocrática

Administração Gerencial

Decorre do princípio da legalidade

Decorre do princípio da eficiência

Controle realizado nas atividades-meio

Controle realizado nas atividades-fins
A administração, ainda que pautada na

A administração preocupava-se apenas
em fazer o que era legal

obrigação de apenas fazer o que estiver
previsto em lei, busca otimizar a prestação dos serviços públicos à população

• Pela autotutela, a administração pode anular ou revogar os seus próprios
atos, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário;
• Tal princípio está presente na Súmula 473 do STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam 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.
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• Através da segurança jurídica, são protegidos o direito adquirido, ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
• A razoabilidade e a proporcionalidade obrigam a que exista uma relação
entre os meios e os fins empregados;
• Ainda por meio da segurança jurídica, é vedada a nova interpretação retroativa da mesma norma administrativa;
• Merece destaque a Súmula 654 do STF:
A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da
Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a
tenha editado.
• Pelo princípio da especialização, ocorre a criação das entidades da Administração Indireta, que se tornam especialistas em suas áreas de atuação;
• Pela continuidade dos serviços públicos, estes, em regra, não podem
ser paralisados, uma vez que tal situação poderia prejudicar toda a coletividade;
• A motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos
de fato e de direito de suas decisões. Como regra, todos os atos administrativos devem ser motivados, sendo exceção a demissão de agentes públicos
ad nutum;
• A sindicabilidade configura a possibilidade de qualquer lesão ou ameaça de lesão ser levada ao controle do Poder Público, tanto pela administração que editou o ato quanto pelo Poder Judiciário.
• De acordo com a responsividade, cumpre aos gestores públicos a prestação de contas da sua gestão para com o povo, verdadeiro titular do
múnus público.
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• A sancionabilidade, no Direito Administrativo, pode estar presente em todas as suas atuações, de forma a incentivar determinadas condutas por meio
de sanções premiais (benefícios) e desencorajar outras condutas por meio
das sanções aflitivas (punições).
• De acordo com a subsidiariedade, as atividades essenciais à coletividade ficariam sob a responsabilidade do Estado, uma vez que sua delegação poderia pôr em risco o bem-estar social e a segurança jurídica da
coletividade.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (FGV/CONT/SEFIN-RO/2018) A Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988, estabelece os princípios que regem a Administração Pública e
devem ser aplicados a todas as esferas de governo.
Assinale a opção que apresenta os princípios previstos no Art. 37 da Constituição
da República.
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficácia.
b) Legalidade, eficácia, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade.
c) Legalidade, moralidade, impessoalidade, proporcionalidade e externalidade.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
e) Legalidade, probidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.
Questão 2    (FGV/ASSLM/CM SALVADOR/2018) Determinado Governador nomeou
o irmão do Presidente da Assembleia Legislativa do mesmo Estado para exercer
cargo em comissão em seu gabinete. Em troca, o Deputado Estadual que exerce a
presidência da casa parlamentar nomeou a irmã de tal Governador para cargo em
comissão, não por critérios técnicos e sim para completar a designação recíproca.
Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo cruzado e violaram diretamente o princípio
informativo expresso da administração pública da:
a) publicidade, porque qualquer ato administrativo de nomeação deve ser precedido de estudo técnico.
b) autotutela, eis que qualquer ato administrativo deve buscar o interesse público
e não o privado.
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c) proporcionalidade, uma vez que o ato administrativo deve guardar relação com
o clamor público por moralidade.
d) impessoalidade, pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer a
favorecimentos pessoais.
e) razoabilidade, haja vista que a utilização de símbolos, imagens e nomes deve
ser do administrador, não do ente público.
Questão 3    (FGV/ANALM/CM

SALVADOR/ADMINISTRATIVA/SERVIÇOS

GE-

RAIS/2018) A Administração Pública está sujeita a controle por parte dos Poderes
_________ e Judiciário e a finalidade do controle da Administração Pública é assegurar que essa mesma atue em consonância como os princípios de(a) _________,
moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação e ____________.
A opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima é:
a) Legislativo – constitucionalidade – estabilidade.
b) Executivo – eficácia – ética.
c) Legislativo – preços justos – efetividade.
d) Executivo – efetividade – eficiência.
e) Legislativo – legalidade – impessoalidade.
Questão 4    (FGV/TJ-AL/JUDICIÁRIA/2018) Determinado Secretário Municipal de
Educação, no dia da inauguração de nova escola municipal, distribuiu boletim informativo custeado pelo poder público, com os seguintes dizeres no título da reportagem: “ O Secretário do povo, Rico Ricaço, presenteia a população com mais uma
escola”. Ao lado da reportagem, havia foto do Secretário fazendo com seus dedos
o símbolo de coração utilizado por ele em suas campanhas eleitorais.
A conduta narrada feriu o princípio da administração pública da:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

81 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

a) economicidade, eis que é vedada a publicidade custeada pelo erário dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social.
b) legalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deve ser precedida de prévia autorização legislativa, vedada
qualquer promoção pessoal que configure favorecimento pessoal para autoridades
ou servidores públicos.
c) moralidade, eis que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos
órgãos públicos, em que constarem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades públicas, para ser legal deve ser custeada integralmente com recursos privados.
d) publicidade, uma vez que a divulgação dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deve ser feita exclusivamente por meio de publicação dos respectivos atos no diário oficial, para impedir promoção pessoal da
autoridade pública.
e) impessoalidade, pois a publicidade em tela deveria ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de agentes públicos.
Questão 5    (FGV/MPE-AL/GERAL/2018) Após regular apuração, o Ministério Público constatou que o prefeito do Município Alfa divulgara um informativo, pago com
recursos públicos, contendo nomes, símbolos e imagens de sua gestão com o nítido
objetivo de promover sua imagem para as próximas eleições.
Considerando a conduta do prefeito municipal, é correto afirmar que ela afronta, de
modo mais intenso, o princípio administrativo da
a) impessoalidade.
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b) publicidade.
c) humildade.
d) autotutela.
e) eficiência.
Questão 6    (FGV/MPE-AL/GERAL/2018) Os atos administrativos, além de regidos
pelo preceito da legalidade, devem ser analisados sob os aspectos da lealdade, boa-fé e honestidade, conforme previsto no princípio da
a) publicidade.
b) moralidade.
c) pluralidade.
d) autotutela.
e) eficiência.
Questão 7    (FGV/ASS LEG/ALERO/2018) O princípio da eficiência na Administração
Pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19/1998, dando
origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos.
Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na Administração Pública decorrente do princípio da eficiência.
a) Vedação de promoção pessoal.
b) Avaliação periódica de desempenho.
c) Autorização de créditos adicionais.
d) Delegação da competência tributária.
e) Foro por prerrogativa de função.
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Questão 8    (FGV/ANA LEG/ALERO/ADMINISTRAÇÃO/2018) O princípio da legalidade na Administração Pública, reconhecido expressamente pela Constituição Federal, surge a partir do conceito de Estado de Direito, e tem, como decorrência,
a) a liberdade da administração pública para realizar tudo o que não é proibido
por lei.
b) a obrigação do administrador público de fazer apenas o que está previsto em lei.
c) a impossibilidade de decisões de caráter discricionário por parte da administração pública.
d) a permissão da discriminação de indivíduos em prol da manutenção da lei.
e) a impedimento da irretroatividade da lei visando preservar a pretensão de direitos públicos.
Questão 9    (FGV/ANA LEG/ALERO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Pela Lei n. 8.666/93,
a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável. Ela deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Administração Pública.
O princípio que busca o descerramento oficial do ato administrativo para o conhecimento público, para a validade universal perante as partes e a terceiros e que,
uma vez não atendido, deixa de produzir efeitos regulares, deixando o ato sujeito
à invalidação, é o da
a) legalidade.
b) moralidade.
c) publicidade.
d) finalidade.
e) improbidade.
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Questão 10    (FGV/PROC/ALERJ/2017) O art. 54, da Lei n. 9.784/99, dispõe que o
direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé. Da análise do texto normativo, verifica-se que o legislador procurou conjugar os aspectos de tempo e boa-fé, sendo certo
que teve o objetivo fundamental de estabilizar as relações jurídicas pelo fenômeno
da convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade.
Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, a citada norma aborda especificamente os seguintes princípios reconhecidos da Administração
Pública:
a) autotutela e certeza jurídica.
b) segurança jurídica e proteção à confiança.
c) inafastabilidade da jurisdição e proporcionalidade.
d) temporalidade e moralidade administrativas.
e) indisponibilidade e aproveitamento administrativos.
Questão 11    (FGV/TMD/DPE-RJ/2019) O Defensor Público, Dr. João, estava em férias deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o Defensor Público-Geral do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro, praticou ato administrativo determinando a interrupção de férias do Dr. João no dia 30 de janeiro, por necessidade do
serviço, para que ele comparecesse a uma importante audiência pública marcada
para aquele dia. No dia 23 de janeiro, o chefe da Defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die da audiência pública, razão pela qual praticou novo ato
administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo integralmente as férias do Dr. João, na forma originalmente deferida.
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Tal ato administrativo de revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo Defensor Público-Geral com base no princípio da administração pública da:
a) intranscendência, segundo o qual o administrador público está vinculado à veracidade dos motivos expostos para a prática de qualquer ato administrativo.
b) autotutela, que permite ao administrador público revogar seus próprios atos
inoportunos ou inconvenientes, sem necessidade de manifestação prévia judicial.
c) continuidade, haja vista que o administrador público não pode interromper sem
justo motivo e contraditório prévio as férias de um servidor público.
d) legalidade, na medida em que o administrador público deveria ter oportunizado
o contraditório e a ampla defesa ao Dr. João antes da interrupção de suas férias.
e) eficiência, eis que a interrupção de férias enseja indenização em favor do servidor prejudicado e, diante do desaparecimento do justo motivo, deve-se evitar dano
ao erário.
Questão 12    (FGV/ASS LEG/ALERO/2018) A Prefeitura do Município de Porto Velho
publica um edital de licitação para a compra de 300 cadeiras para uma escola municipal. No entanto, no dia seguinte à publicação do edital ocorre uma tempestade
que danifica grande parte da escola, levando a Prefeitura a optar pela revogação
da licitação, ex-officio.
À luz dos Princípios Constitucionais, é correto afirmar que a atitude da Prefeitura
está relacionada ao princípio da
a) tutela.
b) anualidade.
c) especialidade.
d) autotutela.
e) publicidade.
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Questão 13    (FGV/ATA/MPE-BA/2017) Os princípios de Direito Administrativo são
postulados básicos fundamentais que permeiam a atuação dos agentes públicos na
constante busca da satisfação dos interesses coletivos.
Dentre os chamados princípios implícitos, merece destaque o da autotutela, que
ocorre, por exemplo, quando:
a) a penalidade de demissão é aplicada a servidor público que recebeu vantagem
indevida no exercício da função, após regular processo administrativo disciplinar.
b) o Estado garante ao cidadão o direito de acesso à informação, mediante procedimento célere e transparente, com a expedição da certidão requerida.
c) o Município procede à reintegração de servidor público ilegalmente demitido,
atendendo à ordem judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
d) o Prefeito revoga, por considerar que não é mais oportuno, um decreto sem
qualquer vício de legalidade que proibia o estacionamento de veículos em determinada via pública.
e) o Governador do Estado pratica o ato de nomeação de pessoa não concursada
para cargo em comissão, com exercício de função de assessoramento parlamentar.
Questão 14    (FGV/ANA/TJ-SC/ADMINISTRATIVO/2015) A Administração Pública
brasileira é regida por princípios definidos na Constituição de 1988. Estes determinam condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e órgãos públicos, orientando principalmente a ação dos servidores públicos no exercício de suas
funções. O servidor que, no exercício de sua função, realiza ações legais de forma
oculta ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de atividade contraria o princípio da:
a) legalidade.
b) impessoalidade.
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c) moralidade.
d) publicidade.
e) eficiência.
Questão 15    (FGV/TNS/SSP-AM/2015) Daniel, Policial Militar, ao realizar diligência
destinada a reprimir o comércio ilícito de mercadorias receptadas, encontrou em
flagrante delito seu amigo de infância Juvenal praticando crime. Por conta da longa
amizade, Daniel deixou de realizar sua prisão em flagrante e liberou seu amigo,
inclusive com os bens objeto do crime. No caso em tela, Daniel ofendeu mais diretamente os princípios administrativos da:
a) legalidade e pessoalidade.
b) autotutela e disciplina.
c) publicidade e eficiência.
d) hierarquia e disciplina.
e) moralidade e impessoalidade.
Questão 16    (FGV/ADP/DPE-RO/ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO/2015) O processo
de aquisição de bens para uma organização pública foi paralisado sob o argumento
de que a aquisição, dada a natureza dos objetos especificados, não estava voltada
ao interesse público. Nesse caso, a paralisação está sustentada no argumento de
que o processo fere o princípio da:
a) eficiência.
b) finalidade.
c) igualdade.
d) publicidade.
e) continuidade.
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Questão 17    (FGV/TL/CM CARUARU/2015) Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, segundo a Constituição Federal de
1988, condicionam toda a estrutura das organizações públicas.
Quando o agente público atua de forma imparcial, buscando somente o fim público
pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de qualquer natureza, seu
procedimento está baseado no princípio da
a) moralidade.
b) publicidade.
c) eficiência.
d) impessoalidade.
e) legalidade.
Questão 18    (FGV/TL/CM CARUARU/2015) A Constituição da República de 1988,
em seu Art. 37, estabelece expressamente que a Administração Pública direta e
indireta obedecerá aos seguintes princípios:
a) Legitimidade, imparcialidade, modicidade, popularidade e empatia.
b) Legalidade, imparcialidade, moralidade, popularidade e eficiência.
c) Legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e empatia.
d) Legalidade, impessoalidade, modicidade, publicidade e eficiência.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Questão 19    (FGV/AG FISC/TCM-SP/BIBLIOTECONOMIA/2015) Membros da comissão permanente de licitação de determinado Município fraudaram um certame,
para favorecer sociedade empresária cujo sócio administrador é amigo íntimo de
um dos membros da citada comissão. No caso em tela, os agentes públicos envol-
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vidos afrontaram diretamente o princípio administrativo expresso no art. 37, caput,
da Constituição da República. Trata-se do princípio da:
a) razoabilidade.
b) competitividade.
c) economicidade.
d) isonomia.
e) impessoalidade.
Questão 20    (FGV/CONT/PREF NITERÓI/2015) João, ocupante do cargo efetivo
municipal de contador, visando favorecer seu vizinho de longa data, valendo-se da
função pública de chefe do setor, pegou o processo administrativo de seu amigo e,
passando na frente de todos os outros que aguardavam ser despachados há mais
tempo, providenciou o imediato andamento necessário. A conduta do servidor público no caso em tela feriu, em tese, o princípio da administração pública que, por
um lado, objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar
aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica e, por outro,
busca a supremacia do interesse público, e não do privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros. Trata-se
do princípio informativo expresso do art. 37, caput, da Constituição da República,
chamado princípio da:
a) publicidade.
b) razoabilidade.
c) eficácia.
d) indisponibilidade.
e) impessoalidade.
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Questão 21    (FGV/AG FAZ/PREF NITERÓI/2015) O art. 37, caput, da Constituição
Federal dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos Municípios obedecerá aos chamados princípios administrativos expressos.
Dentre eles, destaca-se o princípio da publicidade, que também se manifesta pelo
direito à informação. Nesse sentido, o texto constitucional assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular:
a) que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, com exceção das hipóteses de sigilo, que consistem nos casos de interesse coletivo ou geral,
intimidade e segurança do Estado.
b) que serão prestadas no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, com exceção das hipóteses cujo sigilo seja imprescindível aos direitos de terceiros.
c) ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo máximo de trinta
dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível aos direitos de terceiros.
d) ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
e) que serão prestadas no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, com exceção da hipótese de sigilo, que ocorre exclusivamente mediante prévio decreto por decisão judicial.
Questão 22    (FGV/FISC TRIB/PREF NITERÓI/2015) Prefeito Municipal, no exercício da função e utilizando verba pública, determinou a confecção e distribuição de
milhares de panfletos, às vésperas do dia dos pais, com os seguintes dizeres: “O
Prefeito Fulano, na qualidade de melhor administrador público do país e verdadeiro
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pai para seus administrados, deseja feliz dia dos pais a todos. Nas próximas eleições, continuem me prestigiando com o seu voto!”. Essa conduta do agente político
feriu, frontal e mais diretamente, os seguintes princípios administrativos expressos
no art. 37, caput, da Constituição Federal:
a) probidade e pessoalidade.
b) indisponibilidade e legalidade.
c) autotutela e igualdade.
d) impessoalidade e moralidade.
e) isonomia e eficiência.
Questão 23    (FGV/GM/PREF PAULÍNIA/2015) Princípios administrativos são os
postulados fundamentais que conduzem todo o modo de agir da Administração
Pública como um todo. O art. 37, caput, da Constituição da República elencou os
chamados princípios administrativos expressos a serem observados por todas as
pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos, como por exemplo,
os princípios da:
a) impessoalidade, eficiência e moralidade.
b) igualdade, legalidade e improbidade.
c) legalidade, disponibilidade e proporcionalidade.
d) eficácia, isonomia e economicidade.
e) igualdade, pessoalidade e razoabilidade.
Questão 24    (FGV/ANA/MPE-RJ/ADMINISTRATIVA/2016) A organização governamental brasileira, em um processo de integração ao movimento da Nova Administração Pública, incorporou em seu marco constitucional um princípio inspirado em
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trecho do discurso de Margareth Thatcher, no início da década de 80, no qual ela
afirma:
“Nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadam com a tributação
seja gasto bem e sabiamente.”
Esse trecho exemplifica a influência internacional para a incorporação à Constituição da República Federativa do Brasil do princípio da:
a) eficiência.
b) impessoalidade.
c) legalidade.
d) moralidade.
e) publicidade.
Questão 25    (FGV/ANA/IBGE/ANÁLISE DE PROJETOS/2016) O modelo de excelência de gestão pública foi criado com a intenção de ser uma referência de valores
e princípios para os órgãos de gestão pública do Brasil. Ele faz parte do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GESPÚBLICA, criado pelo Governo
Federal.
Esse modelo, ao definir as orientações para uma gestão pública de excelência, usa
como fundamentos cinco princípios constitucionais inscritos no art. 37, que são:
a) legalidade, idoneidade, relatividade, arbitrariedade e razoabilidade.
b) legalidade, impessoalidade, relatividade, arbitrariedade e razoabilidade.
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, arbitrariedade e razoabilidade.
d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade.
e) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Questão 26    (FGV/EST FOR/MPE-RJ/2016) Prefeito Municipal determinou às diretoras das escolas municipais que promovessem a afixação de cartazes, na entrada
de cada unidade de ensino, contendo a fotografia de sua esposa com os seguintes
dizeres: “A primeira dama Maria, mulher guerreira e dedicada às causas filantrópicas, será candidata a Deputado Estadual nas próximas eleições e conta com o
seu apoio”. A conduta do Prefeito viola frontalmente, a um só tempo, os princípios
administrativos expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 da:
a) isonomia e razoabilidade.
b) eficiência e pessoalidade.
c) improbidade e lealdade.
d) impessoalidade e moralidade.
e) competitividade e igualdade.
Questão 27    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016) Os princípios administrativos têm igual valor e importância dentro do âmbito da administração pública, o que significa que o respeito a um princípio não pode implicar desrespeito
a outro. Ao revisar uma decisão tomada no âmbito institucional e não divulgar a
decisão revista, o administrador incorre no erro de desrespeitar dois princípios administrativos constitucionais, um explícito e outro implícito.
Assinale a opção que indica, respectivamente, os princípios, explícito e implícito,
desrespeitados pelo servidor no trecho acima.
a) Autotutela e Publicidade.
b) Publicidade e Autotutela.
c) Moralidade e Razoabilidade.
d) Publicidade e Proporcionalidade.
e) Autotutela e Proporcionalidade.
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Questão 28    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016) Na Administração Pública, cabe ao administrador zelar pelo uso adequado dos recursos públicos. Compreender o conceito de eficiência é, portanto, fundamental para o exercício correto
das funções administrativas.
Assinale a opção que apresenta o conceito correto de eficiência.
a) É a capacidade de alcançar os mesmos resultados com o emprego dos mesmos
recursos em um determinado período de tempo.
b) É capacidade de se adequar as metas a serem atingidas ao período de tempo
disponível para alcançá-las.
c) É a capacidade de se alcançar resultados, independentemente dos recursos empregados.
d) É a capacidade de gerir os recursos disponíveis para alcançar o número máximo
de metas apresentadas.
e) É a capacidade de alcançar resultados melhores com o emprego de menos recursos.
Questão 29    (FGV/AJ/TJ-PI/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2015) A Secretaria Estadual de Trabalho em conjunto com a de Cultura, atentas à atual crise de emprego e
aproveitando o sucesso dos programas culinários, com escopo de fomentar a qualificação profissional de cozinheiros regionais, organizou curso de especialização
em comidas típicas do Piauí. Inicialmente, o edital do curso previu que apenas cozinheiros com experiência poderiam se inscrever. Posteriormente, ao verificarem a
baixa procura e a existência de grande quantidade de profissionais sem experiência
comprovada, as Secretarias Estaduais envolvidas revogaram o edital e publicaram
um novo, permitindo a inscrição de qualquer cozinheiro, independentemente de
experiência. O princípio administrativo implícito que viabilizou a alteração do edital,
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permitindo a revisão de mérito de ato administrativo anterior por motivos de oportunidade e conveniência, é o princípio da:
a) autotutela.
b) impessoalidade.
c) moralidade.
d) legalidade.
e) reconvenção.
Questão 30    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2016) A Administração Pública no Brasil é regida por diversos princípios expressos na Constituição Federal de forma explícita ou não. Os princípios administrativos têm igual valor,
o que significa que o respeito a um princípio não pode ser conflitante com outro.
Assinale a opção que apresenta o princípio que determina a igualdade entre os
princípios administrativos constitucionais.
a) Princípio da Legalidade.
b) Princípio da Isonomia.
c) Princípio da Jurisprudência.
d) Princípio da Publicidade.
e) Princípio da Proporcionalidade.
Questão 31    (FGV/AG/PREF

PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016)

O

administrador,

ao aceitar as responsabilidades de um cargo público, deve respeitar os princípios
legais que regem a Administração Pública. Parte fundamental do exercício do cargo
é o conhecimento do limite entre o público e o privado, em que o interesse público
deve sempre se sobrepor ao privado; da mesma forma, deve-se garantir que as

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

96 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

decisões tomadas sejam de conhecimento geral e que os meios sejam adequados
ao fim.
O trecho acima apresenta a descrição de alguns dos princípios da Administração
Pública. Assinale a opção que indica, na ordem correta, os princípios apresentados.
a) Isonomia – Autotutela – Eficiência.
b) Razoabilidade – Publicidade – Impessoalidade.
c) Supremacia da Publicidade – Proporcionalidade – Isonomia.
d) Impessoalidade – Publicidade – Razoabilidade.
e) Impessoalidade – Isonomia – Eficiência.
Questão 32    (FGV/AGE TRAN/PREF OSASCO/2014) Princípios administrativos são
postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública, podendo ser expressos ou reconhecidos. O princípio que autoriza a Administração Pública, quando provocada ou de ofício, a rever os seus próprios atos é
chamado princípio da:
a) imperatividade.
b) autoexecutoriedade.
c) indisponibilidade.
d) eficiência.
e) autotutela.
Questão 33    (FGV/ANA GEST/COMPESA/ADMINISTRADOR/2014) Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos,
os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo
Estado. Assinale a opção que indica as quatro fontes do Direito Administrativo.
a) Doutrinas, lei, regras e normas.
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b) Lei, normas, regras e jurisprudência.
c) Regras, normas, jurisprudência e costumes.
d) Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes.
e) Normas, doutrinas, jurisprudência e lei.
Questão 34    (FGV/AP/TCE-BA/2014) O Prefeito Municipal passou a fixar placas em
frente às obras públicas, na qual faz constar seu nome e sobrenome, com os dizeres: “Mais uma obra do Prefeito Fulano de Tal”. Tal conduta afronta os seguintes
princípios básicos da Administração Pública:
a) legalidade e discricionariedade.
b) moralidade e impessoalidade.
c) eficiência e moralidade.
d) publicidade e impessoalidade.
e) eficiência e impessoalidade.
Questão 35    (FGV/AP/TCE-BA/2014) O conceito “a busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar‐se desperdícios e garantir‐se uma
maior rentabilidade social” refere‐se ao seguinte princípio constitucional da Administração Pública:
a) eficiência.
b) razoabilidade.
c) legalidade.
d) efetividade.
e) eficácia.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (FGV/CONT/SEFIN-RO/2018) A Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988, estabelece os princípios que regem a Administração Pública e
devem ser aplicados a todas as esferas de governo.
Assinale a opção que apresenta os princípios previstos no Art. 37 da Constituição
da República.
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficácia.
b) Legalidade, eficácia, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade.
c) Legalidade, moralidade, impessoalidade, proporcionalidade e externalidade.
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
e) Legalidade, probidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.
Letra d.
De acordo com o texto do artigo 37 da Constituição Federal, cinco são os princípios
que devem reger a atividade administrativa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Questão 2    (FGV/ASSLM/CM SALVADOR/2018) Determinado Governador nomeou
o irmão do Presidente da Assembleia Legislativa do mesmo Estado para exercer
cargo em comissão em seu gabinete. Em troca, o Deputado Estadual que exerce a
presidência da casa parlamentar nomeou a irmã de tal Governador para cargo em
comissão, não por critérios técnicos e sim para completar a designação recíproca.
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Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo cruzado e violaram diretamente o princípio
informativo expresso da administração pública da:
a) publicidade, porque qualquer ato administrativo de nomeação deve ser precedido de estudo técnico.
b) autotutela, eis que qualquer ato administrativo deve buscar o interesse público
e não o privado.
c) proporcionalidade, uma vez que o ato administrativo deve guardar relação com
o clamor público por moralidade.
d) impessoalidade, pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer a
favorecimentos pessoais.
e) razoabilidade, haja vista que a utilização de símbolos, imagens e nomes deve
ser do administrador, não do ente público.
Letra d.
Na hipótese narrada, houve violação de súmula vinculante do STF, mais precisamente da Súmula Vinculante n. 13, de seguinte redação:
SV 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.
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Para fins de prova, devemos memorizar que as situações de nepotismo agridem,
além de outros princípios, diretamente o da impessoalidade. Isso é bastante simples de entender: se há a designação de um parente para um cargo público, está
a Administração Pública deixando de prover aquela função com um particular que
tenha sido aprovado em concurso público.
Logo, situações de nepotismo são diretamente violadoras do princípio constitucional da impessoalidade.
Questão 3    (FGV/ANALM/CM

SALVADOR/ADMINISTRATIVA/SERVIÇOS

GE-

RAIS/2018) A Administração Pública está sujeita a controle por parte dos Poderes
_________ e Judiciário e a finalidade do controle da Administração Pública é assegurar que essa mesma atue em consonância como os princípios de(a) _________,
moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação e ____________.
A opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima é:
a) Legislativo – constitucionalidade – estabilidade.
b) Executivo – eficácia – ética.
c) Legislativo – preços justos – efetividade.
d) Executivo – efetividade – eficiência.
e) Legislativo – legalidade – impessoalidade.

Letra e.
A Administração Pública, no desempenho de suas atividades, está sujeita a controle
interno e externo. O controle externo é aquele que é realizado por outros Poderes
da República.
Assim, se considerarmos que a “Administração Pública” mencionada no enunciado
compreende a atividade do Poder Executivo, o controle será realizado, em caráter
externo, pelos Poderes Judiciário e Legislativo.
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No entanto chegamos à resposta da questão com base nas demais lacunas, ou
seja, aquelas que exigem o conhecimento dos princípios que regem a atividade
administrativa. E, dentre as opções, apenas a letra e elenca dois destes princípios,
a saber: legalidade e impessoalidade.
Questão 4    (FGV/TJ-AL/JUDICIÁRIA/2018) Determinado Secretário Municipal de
Educação, no dia da inauguração de nova escola municipal, distribuiu boletim informativo custeado pelo poder público, com os seguintes dizeres no título da reportagem: “ O Secretário do povo, Rico Ricaço, presenteia a população com mais uma
escola”. Ao lado da reportagem, havia foto do Secretário fazendo com seus dedos
o símbolo de coração utilizado por ele em suas campanhas eleitorais.
A conduta narrada feriu o princípio da administração pública da:
a) economicidade, eis que é vedada a publicidade custeada pelo erário dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social.
b) legalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deve ser precedida de prévia autorização legislativa, vedada
qualquer promoção pessoal que configure favorecimento pessoal para autoridades
ou servidores públicos.
c) moralidade, eis que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos
órgãos públicos, em que constarem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades públicas, para ser legal deve ser custeada integralmente com recursos privados.
d) publicidade, uma vez que a divulgação dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deve ser feita exclusivamente por meio de publicação dos respectivos atos no diário oficial, para impedir promoção pessoal da
autoridade pública.
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e) impessoalidade, pois a publicidade em tela deveria ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de agentes públicos.
Letra e.
A situação narrada é caso de evidente violação do princípio constitucional da impessoalidade, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, a publicidade
das obras públicas apenas pode ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo, em sentido diverso, conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
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.

Questão 5    (FGV/MPE-AL/GERAL/2018) Após regular apuração, o Ministério Público constatou que o prefeito do Município Alfa divulgara um informativo, pago com
recursos públicos, contendo nomes, símbolos e imagens de sua gestão com o nítido
objetivo de promover sua imagem para as próximas eleições.
Considerando a conduta do prefeito municipal, é correto afirmar que ela afronta, de
modo mais intenso, o princípio administrativo da
a) impessoalidade.
b) publicidade.
c) humildade.
d) autotutela.
e) eficiência.
Letra a.
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Sempre que a publicidade é realizada por meio da promoção pessoal de agentes ou
autoridades, estaremos diante da violação ao princípio constitucional da impessoalidade, conforme previsão constitucional.
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.

Questão 6    (FGV/MPE-AL/GERAL/2018) Os atos administrativos, além de regidos
pelo preceito da legalidade, devem ser analisados sob os aspectos da lealdade, boa-fé e honestidade, conforme previsto no princípio da
a) publicidade.
b) moralidade.
c) pluralidade.
d) autotutela.
e) eficiência.
Letra b.
O princípio que determina que os atos não devem ser analisados apenas sob a égide da legalidade, mas também pelos pressupostos da boa-fé e da honestidade é o
da moralidade.
Questão 7    (FGV/ASS LEG/ALERO/2018) O princípio da eficiência na Administração
Pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19/1998, dando
origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos.
Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na Administração Pública decorrente do princípio da eficiência.
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a) Vedação de promoção pessoal.
b) Avaliação periódica de desempenho.
c) Autorização de créditos adicionais.
d) Delegação da competência tributária.
e) Foro por prerrogativa de função.
Letra b.
Basicamente, a eficiência pode ser entendida como “fazer mais com menos”. É,
de acordo com essa análise, a obrigatoriedade dos agentes públicos de pautarem
suas atuações de acordo com padrões de economicidade.
Derivam do princípio da eficiência, por exemplo, o estágio probatório dos servidores (momento em que a Administração pode verificar, por meio da avaliação
periódica de desempenho, se o servidor atende a diversos requisitos), e o contrato de gestão, que possibilita a ampliação da autonomia dos órgãos e entidades
que celebram tal instrumento com a Administração Pública.
Questão 8    (FGV/ANA LEG/ALERO/ADMINISTRAÇÃO/2018) O princípio da legalidade na Administração Pública, reconhecido expressamente pela Constituição Federal, surge a partir do conceito de Estado de Direito, e tem, como decorrência,
a) a liberdade da administração pública para realizar tudo o que não é proibido
por lei.
b) a obrigação do administrador público de fazer apenas o que está previsto em lei.
c) a impossibilidade de decisões de caráter discricionário por parte da administração pública.
d) a permissão da discriminação de indivíduos em prol da manutenção da lei.
e) a impedimento da irretroatividade da lei visando preservar a pretensão de direitos públicos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

106 de 132

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Princípios Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Letra b.
A legalidade apresenta, para os agentes públicos, um sentido diverso daquele previsto para os particulares. Se no âmbito das relações privadas é permitido fazer
tudo aquilo que não esteja previsto em lei, aos agentes estatais apenas é permitido fazer aquilo que a lei determinar ou autorizar.
Dentre as alternativas apresentadas, apenas a letra b decorre diretamente do princípio da legalidade.
Questão 9    (FGV/ANA LEG/ALERO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Pela Lei n. 8.666/93,
a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável. Ela deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Administração Pública.
O princípio que busca o descerramento oficial do ato administrativo para o conhecimento público, para a validade universal perante as partes e a terceiros e que,
uma vez não atendido, deixa de produzir efeitos regulares, deixando o ato sujeito
à invalidação, é o da
a) legalidade.
b) moralidade.
c) publicidade.
d) finalidade.
e) improbidade.

Letra c.
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Em um dos seus sentidos ou acepções, a publicidade pode ser definida como a necessidade de que todos os atos administrativos sejam publicados para que possam
produzir seus efeitos perante terceiros.
Assim, com a publicidade, temos o descerramento (abertura) oficial do ato administrativo para o conhecimento público.
Questão 10    (FGV/PROC/ALERJ/2017) O art. 54, da Lei n. 9.784/99, dispõe que o
direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé. Da análise do texto normativo, verifica-se que o legislador procurou conjugar os aspectos de tempo e boa-fé, sendo certo
que teve o objetivo fundamental de estabilizar as relações jurídicas pelo fenômeno
da convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade.
Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, a citada norma aborda especificamente os seguintes princípios reconhecidos da Administração
Pública:
a) autotutela e certeza jurídica.
b) segurança jurídica e proteção à confiança.
c) inafastabilidade da jurisdição e proporcionalidade.
d) temporalidade e moralidade administrativas.
e) indisponibilidade e aproveitamento administrativos.
Letra b.
Ainda que a questão faça menção às disposições da Lei n. 9.784, conseguimos revolvê-la com base na teoria dos princípios da Administração Pública.
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Também chamado de princípio da boa-fé ou da confiança, o princípio da segurança
jurídica não é aplicado exclusivamente ao direito administrativo, mas, sim, ao direito como um todo.
Três são os importantes institutos relacionados com a segurança jurídica, conforme
previsão do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que materializa a irretroatividade da lei:
Art. 5º, XXXVI, A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.

Observe que, de acordo com o enunciado da questão, a Administração Pública,
ainda que possa anular os atos por ela editados, deve assim o fazer no prazo de 5
anos, contados da data em que foram praticados, exceto se estivermos diante de
comprovada má-fé.
Assim, o que a norma faz, em outros termos, é proteger o administrado, evitando,
por exemplo, que uma anulação após um longo período de tempo (mais de 5 anos)
desestabilizasse a relação jurídica firmada. O princípio que impossibilita que isso
ocorra é justamente o da segurança jurídica/proteção à confiança.
Questão 11    (FGV/TMD/DPE-RJ/2019) O Defensor Público, Dr. João, estava em férias deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o Defensor Público-Geral do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro, praticou ato administrativo determinando a interrupção de férias do Dr. João no dia 30 de janeiro, por necessidade do
serviço, para que ele comparecesse a uma importante audiência pública marcada
para aquele dia. No dia 23 de janeiro, o chefe da Defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die da audiência pública, razão pela qual praticou novo ato
administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo integralmente as férias do Dr. João, na forma originalmente deferida.
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Tal ato administrativo de revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo Defensor Público-Geral com base no princípio da administração pública da:
a) intranscendência, segundo o qual o administrador público está vinculado à veracidade dos motivos expostos para a prática de qualquer ato administrativo.
b) autotutela, que permite ao administrador público revogar seus próprios atos
inoportunos ou inconvenientes, sem necessidade de manifestação prévia judicial.
c) continuidade, haja vista que o administrador público não pode interromper sem
justo motivo e contraditório prévio as férias de um servidor público.
d) legalidade, na medida em que o administrador público deveria ter oportunizado
o contraditório e a ampla defesa ao Dr. João antes da interrupção de suas férias.
e) eficiência, eis que a interrupção de férias enseja indenização em favor do servidor prejudicado e, diante do desaparecimento do justo motivo, deve-se evitar dano
ao erário.
Letra b.
O princípio administrativo que possibilita que a Administração Pública anule (em
caso de ilegalidade) e revogue (por inconvenientes e inoportunos) os atos administrativos anteriormente editados, é o da autotutela. Em ambas as situações,
a atuação da Administração Pública é realizada diretamente, sem a necessidade de
prévia manifestação do Poder Judiciário.
Questão 12    (FGV/ASS LEG/ALERO/2018) A Prefeitura do Município de Porto Velho
publica um edital de licitação para a compra de 300 cadeiras para uma escola municipal. No entanto, no dia seguinte à publicação do edital ocorre uma tempestade
que danifica grande parte da escola, levando a Prefeitura a optar pela revogação
da licitação, ex-officio.
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À luz dos Princípios Constitucionais, é correto afirmar que a atitude da Prefeitura
está relacionada ao princípio da
a) tutela.
b) anualidade.
c) especialidade.
d) autotutela.
e) publicidade.
Letra d.
O instituto da revogação está pautado na conveniência e oportunidade da realização ou não dos atos administrativos. Sempre que essa medida ocorre, está ela
fundamentada no princípio da autotutela.
Por meio desse princípio, a Administração pode tanto anular quanto revogar os
seus atos, não havendo necessidade de prévia manifestação do Poder Judiciário.
Questão 13    (FGV/ATA/MPE-BA/2017) Os princípios de Direito Administrativo são
postulados básicos fundamentais que permeiam a atuação dos agentes públicos na
constante busca da satisfação dos interesses coletivos.
Dentre os chamados princípios implícitos, merece destaque o da autotutela, que
ocorre, por exemplo, quando:
a) a penalidade de demissão é aplicada a servidor público que recebeu vantagem
indevida no exercício da função, após regular processo administrativo disciplinar.
b) o Estado garante ao cidadão o direito de acesso à informação, mediante procedimento célere e transparente, com a expedição da certidão requerida.
c) o Município procede à reintegração de servidor público ilegalmente demitido,
atendendo à ordem judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
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d) o Prefeito revoga, por considerar que não é mais oportuno, um decreto sem
qualquer vício de legalidade que proibia o estacionamento de veículos em determinada via pública.
e) o Governador do Estado pratica o ato de nomeação de pessoa não concursada
para cargo em comissão, com exercício de função de assessoramento parlamentar.
Letra d.
A autotutela nada mais é do que a possibilidade que a administração tem
de anular ou revogar os seus próprios atos. No caso da anulação, estaremos
diante de um ato administrativo ilegal, de forma que não restará alternativa para o
Poder Público que não seja o desfazimento do ato. Já a revogação, em sentido contrário, confere à administração a faculdade de retirá-lo ou não do mundo jurídico.
Em nosso ordenamento jurídico, a autotutela está materializada na Súmula 473 do
STF, de seguinte redação:
SÚMULA 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam 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.
Dentre as opções elencadas, apenas a letra d retrata uma situação decorrente do
princípio da autotutela.
Na letra a, estamos diante de uma medida decorrente do poder disciplinar. Na letra
b, o fundamento é o princípio da publicidade. Na letra c, a reintegração ocorre em
virtude de inobservância anterior ao princípio da legalidade. Na letra e, a nomeação
para cargos em comissão decorre da discricionariedade da atividade administrativa.
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Questão 14    (FGV/ANA/TJ-SC/ADMINISTRATIVO/2015) A Administração Pública
brasileira é regida por princípios definidos na Constituição de 1988. Estes determinam condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e órgãos públicos, orientando principalmente a ação dos servidores públicos no exercício de suas
funções. O servidor que, no exercício de sua função, realiza ações legais de forma
oculta ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de atividade contraria o princípio da:
a) legalidade.
b) impessoalidade.
c) moralidade.
d) publicidade.
e) eficiência.
Letra d.
Na situação narrada, o servidor, ainda que realize ações legais, atua de forma
oculta, ou seja, sem a necessária publicação na imprensa oficial. Há, desta forma,
violação ao princípio da publicidade.
Questão 15    (FGV/TNS/SSP-AM/2015) Daniel, Policial Militar, ao realizar diligência
destinada a reprimir o comércio ilícito de mercadorias receptadas, encontrou em
flagrante delito seu amigo de infância Juvenal praticando crime. Por conta da longa
amizade, Daniel deixou de realizar sua prisão em flagrante e liberou seu amigo,
inclusive com os bens objeto do crime. No caso em tela, Daniel ofendeu mais diretamente os princípios administrativos da:
a) legalidade e pessoalidade.
b) autotutela e disciplina.
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c) publicidade e eficiência.
d) hierarquia e disciplina.
e) moralidade e impessoalidade.
Letra e.
Observe como em boa parte das questões de princípios em que há uma irregularidade deixando de ser apurada por motivos pessoais, há a violação dos princípios
da impessoalidade e da moralidade.
Questão 16    (FGV/ADP/DPE-RO/ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO/2015) O processo
de aquisição de bens para uma organização pública foi paralisado sob o argumento
de que a aquisição, dada a natureza dos objetos especificados, não estava voltada
ao interesse público. Nesse caso, a paralisação está sustentada no argumento de
que o processo fere o princípio da:
a) eficiência.
b) finalidade.
c) igualdade.
d) publicidade.
e) continuidade.
Letra b.
Na situação narrada, a paralisação ocorreu em virtude do não atendimento da finalidade (que deveria ser o interesse público). Houve, dessa forma, desrespeito ao
princípio da finalidade.
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Questão 17    (FGV/TL/CM CARUARU/2015) Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, segundo a Constituição Federal de
1988, condicionam toda a estrutura das organizações públicas.
Quando o agente público atua de forma imparcial, buscando somente o fim público
pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de qualquer natureza, seu
procedimento está baseado no princípio da
a) moralidade.
b) publicidade.
c) eficiência.
d) impessoalidade.
e) legalidade.
Letra d.
A atuação imparcial e com o objetivo de atender, apenas, aos interesses da coletividade, é aquela que deve ser objetivada por todos os agentes estatais. Tal tipo de
atuação decorre, diretamente, do princípio da impessoalidade.
Questão 18    (FGV/TL/CM CARUARU/2015) A Constituição da República de 1988,
em seu Art. 37, estabelece expressamente que a Administração Pública direta e
indireta obedecerá aos seguintes princípios:
a) Legitimidade, imparcialidade, modicidade, popularidade e empatia.
b) Legalidade, imparcialidade, moralidade, popularidade e eficiência.
c) Legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e empatia.
d) Legalidade, impessoalidade, modicidade, publicidade e eficiência.
e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Letra e.
Devemos responder à questão com base no teor do artigo 37 da Constituição Federal, de seguinte redação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Questão 19    (FGV/AG FISC/TCM-SP/BIBLIOTECONOMIA/2015) Membros da comissão permanente de licitação de determinado Município fraudaram um certame,
para favorecer sociedade empresária cujo sócio administrador é amigo íntimo de
um dos membros da citada comissão. No caso em tela, os agentes públicos envolvidos afrontaram diretamente o princípio administrativo expresso no art. 37, caput,
da Constituição da República. Trata-se do princípio da:
a) razoabilidade.
b) competitividade.
c) economicidade.
d) isonomia.
e) impessoalidade.
Letra e.
A realização de licitação é decorrência do princípio da impessoalidade. Em caso
de violação do procedimento, é esse princípio o que é mais fortemente agredido
pela irregularidade.
Questão 20    (FGV/CONT/PREF NITERÓI/2015) João, ocupante do cargo efetivo
municipal de contador, visando favorecer seu vizinho de longa data, valendo-se da
função pública de chefe do setor, pegou o processo administrativo de seu amigo e,
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passando na frente de todos os outros que aguardavam ser despachados há mais
tempo, providenciou o imediato andamento necessário. A conduta do servidor público no caso em tela feriu, em tese, o princípio da administração pública que, por
um lado, objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar
aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica e, por outro,
busca a supremacia do interesse público, e não do privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros. Trata-se
do princípio informativo expresso do art. 37, caput, da Constituição da República,
chamado princípio da:
a) publicidade.
b) razoabilidade.
c) eficácia.
d) indisponibilidade.
e) impessoalidade.
Letra e.
O princípio da Administração Pública que objetiva a igualdade de tratamento entre
todos os administrados, sem favorecimentos, é o da impessoalidade.
Questão 21    (FGV/AG FAZ/PREF NITERÓI/2015) O art. 37, caput, da Constituição
Federal dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos Municípios obedecerá aos chamados princípios administrativos expressos.
Dentre eles, destaca-se o princípio da publicidade, que também se manifesta pelo
direito à informação. Nesse sentido, o texto constitucional assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular:
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a) que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, com exceção das hipóteses de sigilo, que consistem nos casos de interesse coletivo ou geral,
intimidade e segurança do Estado.
b) que serão prestadas no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, com exceção das hipóteses cujo sigilo seja imprescindível aos direitos de terceiros.
c) ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo máximo de trinta
dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível aos direitos de terceiros.
d) ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
e) que serão prestadas no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilidade do servidor competente, com exceção da hipótese de sigilo, que ocorre exclusivamente mediante prévio decreto por decisão judicial.
Letra d.
Para responder à questão, façamos uso do texto do artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que versa sobre uma das manifestações do princípio da publicidade.
Art. 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;

Questão 22    (FGV/FISC TRIB/PREF NITERÓI/2015) Prefeito Municipal, no exercício da função e utilizando verba pública, determinou a confecção e distribuição de
milhares de panfletos, às vésperas do dia dos pais, com os seguintes dizeres: “O
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Prefeito Fulano, na qualidade de melhor administrador público do país e verdadeiro
pai para seus administrados, deseja feliz dia dos pais a todos. Nas próximas eleições, continuem me prestigiando com o seu voto!”. Essa conduta do agente político
feriu, frontal e mais diretamente, os seguintes princípios administrativos expressos
no art. 37, caput, da Constituição Federal:
a) probidade e pessoalidade.
b) indisponibilidade e legalidade.
c) autotutela e igualdade.
d) impessoalidade e moralidade.
e) isonomia e eficiência.
Letra d.
Na situação narrada, está ocorrendo a promoção pessoal de um agente estatal,
conduta que não deve ser praticada no âmbito da Administração Pública. Essa situação configura violação, diretamente, dos princípios da impessoalidade e da
moralidade.
Questão 23    (FGV/GM/PREF PAULÍNIA/2015) Princípios administrativos são os
postulados fundamentais que conduzem todo o modo de agir da Administração
Pública como um todo. O art. 37, caput, da Constituição da República elencou os
chamados princípios administrativos expressos a serem observados por todas as
pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos, como por exemplo,
os princípios da:
a) impessoalidade, eficiência e moralidade.
b) igualdade, legalidade e improbidade.
c) legalidade, disponibilidade e proporcionalidade.
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d) eficácia, isonomia e economicidade.
e) igualdade, pessoalidade e razoabilidade.
Letra a.
Iremos responder à questão com base no teor do artigo 37 da Constituição Federal,
de seguinte redação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Questão 24    (FGV/ANA/MPE-RJ/ADMINISTRATIVA/2016) A organização governamental brasileira, em um processo de integração ao movimento da Nova Administração Pública, incorporou em seu marco constitucional um princípio inspirado em
trecho do discurso de Margareth Thatcher, no início da década de 80, no qual ela
afirma:
“Nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadam com a tributação
seja gasto bem e sabiamente.”
Esse trecho exemplifica a influência internacional para a incorporação à Constituição da República Federativa do Brasil do princípio da:
a) eficiência.
b) impessoalidade.
c) legalidade.
d) moralidade.
e) publicidade.
Letra a.
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O trecho narrado pela questão exemplifica uma situação em que temos a otimização na utilização dos recursos públicos. Essa medida decorre, por sua vez, do
princípio da eficiência.
Questão 25    (FGV/ANA/IBGE/ANÁLISE DE PROJETOS/2016) O modelo de excelência de gestão pública foi criado com a intenção de ser uma referência de valores
e princípios para os órgãos de gestão pública do Brasil. Ele faz parte do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GESPÚBLICA, criado pelo Governo
Federal.
Esse modelo, ao definir as orientações para uma gestão pública de excelência, usa
como fundamentos cinco princípios constitucionais inscritos no art. 37, que são:
a) legalidade, idoneidade, relatividade, arbitrariedade e razoabilidade.
b) legalidade, impessoalidade, relatividade, arbitrariedade e razoabilidade.
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, arbitrariedade e razoabilidade.
d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade.
e) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Letra e.
Vejamos o teor do artigo 37 da Constituição Federal, que apresenta a seguinte redação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Questão 26    (FGV/EST FOR/MPE-RJ/2016) Prefeito Municipal determinou às diretoras das escolas municipais que promovessem a afixação de cartazes, na entrada
de cada unidade de ensino, contendo a fotografia de sua esposa com os seguintes
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dizeres: “A primeira dama Maria, mulher guerreira e dedicada às causas filantrópicas, será candidata a Deputado Estadual nas próximas eleições e conta com o
seu apoio”. A conduta do Prefeito viola frontalmente, a um só tempo, os princípios
administrativos expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 da:
a) isonomia e razoabilidade.
b) eficiência e pessoalidade.
c) improbidade e lealdade.
d) impessoalidade e moralidade.
e) competitividade e igualdade.
Letra d.
Dentre as alternativas, a única que apresenta, apenas, princípios expressamente
previstos no texto do artigo 37 da Constituição Federal é a letra d.
Questão 27    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016) Os princípios administrativos têm igual valor e importância dentro do âmbito da administração pública, o que significa que o respeito a um princípio não pode implicar desrespeito
a outro. Ao revisar uma decisão tomada no âmbito institucional e não divulgar a
decisão revista, o administrador incorre no erro de desrespeitar dois princípios administrativos constitucionais, um explícito e outro implícito.
Assinale a opção que indica, respectivamente, os princípios, explícito e implícito,
desrespeitados pelo servidor no trecho acima.
a) Autotutela e Publicidade.
b) Publicidade e Autotutela.
c) Moralidade e Razoabilidade.
d) Publicidade e Proporcionalidade.
e) Autotutela e Proporcionalidade.
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Letra d.
Os princípios expressos encontram previsão no texto da Constituição Federal (artigo 37):
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

Os princípios implícitos, por sua vez, são construções doutrinárias, não estando
previstos especificamente em uma norma legal. Como exemplo, temos o princípio
da proporcionalidade.
Questão 28    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016) Na Administração Pública, cabe ao administrador zelar pelo uso adequado dos recursos públicos. Compreender o conceito de eficiência é, portanto, fundamental para o exercício correto
das funções administrativas.
Assinale a opção que apresenta o conceito correto de eficiência.
a) É a capacidade de alcançar os mesmos resultados com o emprego dos mesmos
recursos em um determinado período de tempo.
b) É capacidade de se adequar as metas a serem atingidas ao período de tempo
disponível para alcançá-las.
c) É a capacidade de se alcançar resultados, independentemente dos recursos empregados.
d) É a capacidade de gerir os recursos disponíveis para alcançar o número máximo
de metas apresentadas.
e) É a capacidade de alcançar resultados melhores com o emprego de menos recursos.
Letra e.
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A eficiência é, em poucas palavras, o bom e velho conceito de “fazer mais com
menos”, ou seja, a otimização na utilização dos recursos públicos.
Questão 29    (FGV/AJ/TJ-PI/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2015) A Secretaria Estadual de Trabalho em conjunto com a de Cultura, atentas à atual crise de emprego e
aproveitando o sucesso dos programas culinários, com escopo de fomentar a qualificação profissional de cozinheiros regionais, organizou curso de especialização
em comidas típicas do Piauí. Inicialmente, o edital do curso previu que apenas cozinheiros com experiência poderiam se inscrever. Posteriormente, ao verificarem a
baixa procura e a existência de grande quantidade de profissionais sem experiência
comprovada, as Secretarias Estaduais envolvidas revogaram o edital e publicaram
um novo, permitindo a inscrição de qualquer cozinheiro, independentemente de
experiência. O princípio administrativo implícito que viabilizou a alteração do edital,
permitindo a revisão de mérito de ato administrativo anterior por motivos de oportunidade e conveniência, é o princípio da:
a) autotutela.
b) impessoalidade.
c) moralidade.
d) legalidade.
e) reconvenção.
Letra a.
Na situação elencada pela questão, tivemos uma alteração no edital do concurso
com o objetivo de evitar que o ato administrativo fosse prejudicado. Assim, por
meio da alteração, tivemos uma revisão do ato anteriormente praticado. A revisão,
por sua vez, é medida que decorre do princípio da autotutela administrativa.
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Questão 30    (FGV/AG/PREF PAULÍNIA/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2016) A Administração Pública no Brasil é regida por diversos princípios expressos na Constituição Federal de forma explícita ou não. Os princípios administrativos têm igual valor,
o que significa que o respeito a um princípio não pode ser conflitante com outro.
Assinale a opção que apresenta o princípio que determina a igualdade entre os
princípios administrativos constitucionais.
a) Princípio da Legalidade.
b) Princípio da Isonomia.
c) Princípio da Jurisprudência.
d) Princípio da Publicidade.
e) Princípio da Proporcionalidade.
Letra e.
Questão interessante. Como é sabido, não há hierarquia entre os princípios estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. No entanto, é inevitável que, em algumas situações, haja conflito entre dois ou mais princípios.
Nessas situações, deve a Administração Pública, fazendo uso do princípio da proporcionalidade, fazer uma adequação “entre os meios e os fins” para cada
caso concreto, resolvendo, com isso, o conflito e determinando qual princípio deve
preponderar naquela situação específica.
Questão 31    (FGV/AG/PREF

PAULÍNIA/FISCALIZAÇÃO/2016)

O

administrador,

ao aceitar as responsabilidades de um cargo público, deve respeitar os princípios
legais que regem a Administração Pública. Parte fundamental do exercício do cargo
é o conhecimento do limite entre o público e o privado, em que o interesse público
deve sempre se sobrepor ao privado; da mesma forma, deve-se garantir que as
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decisões tomadas sejam de conhecimento geral e que os meios sejam adequados
ao fim.
O trecho acima apresenta a descrição de alguns dos princípios da Administração
Pública. Assinale a opção que indica, na ordem correta, os princípios apresentados.
a) Isonomia – Autotutela – Eficiência.
b) Razoabilidade – Publicidade – Impessoalidade.
c) Supremacia da Publicidade – Proporcionalidade – Isonomia.
d) Impessoalidade – Publicidade – Razoabilidade.
e) Impessoalidade – Isonomia – Eficiência.
Letra d.
Vamos desmembrar o enunciado para chegar à resposta da questão.
Parte fundamental do exercício do cargo é o conhecimento do limite entre
o público e o privado, em que o interesse público deve sempre se sobrepor
ao privado.
Aqui, temos uma manifestação do princípio da impessoalidade, sendo que o agente
público deve, sempre, priorizar o interesse público sobre o privado, evitando, com
isso, privilégios.
Da mesma forma, deve-se garantir que as decisões tomadas sejam de conhecimento geral (...)
A forma como as decisões passam a ser de conhecimento geral é por meio da publicidade.
(...) E que os meios sejam adequados ao fim.
Adequação entre meios e fins é a principal característica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
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Questão 32    (FGV/AGE TRAN/PREF OSASCO/2014) Princípios administrativos são
postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração Pública, podendo ser expressos ou reconhecidos. O princípio que autoriza a Administração Pública, quando provocada ou de ofício, a rever os seus próprios atos é
chamado princípio da:
a) imperatividade.
b) autoexecutoriedade.
c) indisponibilidade.
d) eficiência.
e) autotutela.
Letra e.
A possibilidade da Administração Pública rever, por meio da anulação ou da revogação, os atos por ela editados é decorrência do princípio da autotutela.
Questão 33    (FGV/ANA GEST/COMPESA/ADMINISTRADOR/2014) Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos,
os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo
Estado. Assinale a opção que indica as quatro fontes do Direito Administrativo.
a) Doutrinas, lei, regras e normas.
b) Lei, normas, regras e jurisprudência.
c) Regras, normas, jurisprudência e costumes.
d) Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes.
e) Normas, doutrinas, jurisprudência e lei.
Letra d.
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As quatro fontes do Direito Administrativo são as leis, a doutrina, a jurisprudência e os costumes.
Questão 34    (FGV/AP/TCE-BA/2014) O Prefeito Municipal passou a fixar placas em
frente às obras públicas, na qual faz constar seu nome e sobrenome, com os dizeres: “Mais uma obra do Prefeito Fulano de Tal”. Tal conduta afronta os seguintes
princípios básicos da Administração Pública:
a) legalidade e discricionariedade.
b) moralidade e impessoalidade.
c) eficiência e moralidade.
d) publicidade e impessoalidade.
e) eficiência e impessoalidade.
Letra b.
Analisando a situação narrada pela questão, vemos que o Prefeito não respeitou os
princípios da impessoalidade (uma vez que não deve haver a promoção pessoal
dos Agentes Públicos) e da moralidade (por não haver observância da probidade
e do decoro que devem pautar toda a atividade administrativa).
Questão 35    (FGV/AP/TCE-BA/2014) O conceito “a busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar‐se desperdícios e garantir‐se uma
maior rentabilidade social” refere‐se ao seguinte princípio constitucional da Administração Pública:
a) eficiência.
b) razoabilidade.
c) legalidade.
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d) efetividade.
e) eficácia.
Letra a.
Com a Reforma Administrativa, tivemos grandes avanços em relação à Administração Pública: os controles passaram a ser nas atividades finalísticas da Administração, e foram incorporadas ao serviço público diversas práticas gerencias de
entidades da iniciativa privada.
Assim, se antes o controle era pautado apenas pela legalidade (Administração Burocrática), agora o controle é feito, também, pela eficiência (Administração Gerencial), o que possibilita uma maior satisfação, por parte dos usuários, na prestação
de serviços públicos.
Dessa forma, o enunciado da questão é decorrência direta
do princípio da eficiência.
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Não se esqueça de avaliar esta aula. Sua opinião é muito importante para melhorarmos ainda mais
nossos materiais. Esperamos que tenha gostado desta aula!
Para avaliar, basta clicar em Ler a aula e, depois, em Avaliar Aula (canto superior direito da tela)
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