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Revisão de Direito Administrativo 
 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Na CF, no art. 37, ‘caput’, estão previstos 
CINCO dos princípios da Administração 
Pública: “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”. 
Há mais QUATRO previstos na 
Constituição do Estado de São Paulo 
(CESP, Art. 111: “A Administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes do Estado, obedecerá aos 
princípios da LEGALIDADE, 
IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 
PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, 
FINALIDADE, MOTIVAÇÃO e INTERESSE 
PÚBLICO”. 
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: Estabelece 
limites para a atuação da administração 
pública. Decorre da própria noção de 
Estado Democrático de Direito.  
Art. 5º, II, CF – “ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”. 
Há dois enfoques: 
1. Na administração particular é possível 
praticar todo e qualquer ato desde que a lei 
não proíba. 
2. Na administração pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza expressamente. 
A Administração Pública é obrigada a 
cumprir os próprios preceitos legais. Todo e 
qualquer ato administrativo é baseado na 
lei, não podendo se afastar ou se desviar, 
sob pena de tornar-se inválido e expor 
quem o praticou à responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
 

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: A 
impessoalidade está relacionada com a 
finalidade, e possui duas conseqüências: 
a) obriga ao atendimento do 
interesse público; 
b) a atividade administrativa é 
imputada ao órgão, e não ao agente. 
É o interesse público que norteia o 
comportamento do administrador, pois este 
age em nome da Administração e não em 
seu próprio nome. O tratamento deve ser 
isonômico = tratar de forma igual a todos a 
quem se administra. 
O agente público representa a pessoa 
política, não agindo em nome próprio. Os 
atos não são imputáveis ao funcionário que 
os pratica, mas ao órgão em nome do qual 
age o funcionário.  
A Constituição da Republica proíbe que 
conste nome, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. A 
publicidade deve ter finalidade informativa, 
educativa e de orientação social segundo 
preceitua o art. 37, §1º, do Texto 
Constitucional (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). 
 
PRINCÍPIO DA MORALIDADE (OU DA 
PROBIDADE ADMINISTRATIVA): 
Relaciona-se à disciplina interna da 
Administração Pública. O comportamento 
da Administração ou do administrado que 
com ela se relaciona juridicamente, embora 
em consonância com a lei, se ofender a 
moral, os bons costumes, as regras da boa 
administração, os princípios da justiça e da 
eqüidade, a idéia comum de honestidade, 
estará ofendendo ao princípio da 
moralidade administrativa. A punição do 

agente público por improbidade 
administrativa está prevista no art. 37, § 4º 
da CF: “Os atos de improbidade 
administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível.” 
A moralidade constitui pressuposto de 
validade de todo ato da Administração 
Pública. 
A imoralidade administrativa qualificada é a 
que configura o ato de improbidade 
administrativa. 
 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE: Exige 
ampla divulgação dos atos praticados pela 
Administração Pública para eficácia da 
atividade administrativa, ressalvada as 
hipóteses de sigilo previstas em lei, ou 
quando concorrer possível prejuízo para a 
coletividade ou para outrem. 
A publicidade assegura os efeitos externos 
dos atos e contratos administrativos, bem 
como propicia seu conhecimento e controle 
pelos interessados, podendo ser 
impugnado interna ou externamente. 
A publicidade abrange os atos concluídos e 
em formação, os processos em andamento, 
os pareceres dos órgãos técnicos e 
jurídicos, os despachos intermediários e 
finais, os atos de julgamentos das licitações 
e os contratos com quaisquer interessados, 
bem como os comprovantes de despesas e 
as prestações de contas submetidas aos 
órgãos competentes. O princípio propicia a 
obtenção de informações, certidões, 
atestados da Administração, por qualquer 
interessado, desde que observada a forma 
legal.  
A publicação que produz efeitos jurídicos é 
a do órgão oficial da administração e não a 
divulgação pela imprensa particular, pela 
televisão ou rádio. 
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Atos e contratos administrativos não 
publicados deixam de produzir efeitos, 
portanto podem ser invalidados pela 
ausência deste requisito de eficácia. Sem a 
publicação não fluem os prazos para 
impugnação administrativa ou anulação 
judicial, nem o prazo de decadência para a 
impetração de Mandado de Segurança, 
nem de prescrição de ação cabível. 
 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: Inserida entre 
os princípios previstos no art. 37, ‘caput’ da 
CF pela Emenda Constitucional nº 19, 
impõe ao agente público um modo de atuar 
que produza resultados favoráveis à 
consecução dos fins que cabem ao Estado 
alcançar, bem como diz respeito à forma de 
organização da Administração Pública, no 
tocante a realizar as suas atribuições com a 
máxima presteza, se modernizando e se 
atualizando.  
 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE: É uma 
forma de controle voltada para os atos 
discricionários, pois a lei confere ao 
administrador uma certa liberdade para 
contabilizar a oportunidade e conveniência 
para a prática do ato.  
Consiste em uma adequação, 
proporcionalidade entre as causas que 
estão ditando o ato e as medidas que vão 
ser tomadas. 
 
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO: 
Independente do ato que vai ser praticado 
tem-se que motivar todos. É para poder 
controlar a arbitrariedade. 
Exceção: para nomeação de alguém em 
cargo de comissão ou para a sua 
exoneração. 
 
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO 
INTERESSE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO 
INTERESSE DO PARTICULAR: 
A finalidade do administrador é sempre o 
interesse da comunidade. Prevalece o 

interesse da coletividade, mesmo que não 
seja de toda, e tenta-se resguardar 
financeiramente o particular. Ex: 
desapropriação. 
A finalidade pública ou a indisponibilidade 
do interesse público estão ligadas a 
supremacia do interesse público.  
 
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO 
SERVIÇO PÚBLICO: Serviços públicos não 
podem sofrer paralisações, mormente 
quando essenciais. Mesmo que a 
Administração atrase o pagamento, o 
fornecedor não pode obstar o fornecimento. 
Admite-se, por força deste princípio a 
encampação do serviço público. 
Contratação entre a Administração e o 
particular: O contrato é uma relação linear, 
mais em posição vertical. A Administração 
tem poderes a mais, representados pelas 
cláusulas exorbitantes que, todavia, não 
podem alterar o equilíbrio econômico-
financeiro da avença. Ex: a Administração 
Pública tem a possibilidade de rescindir o 
contrato unilateralmente, aditá-lo, atrasá-lo. 
A partir do momento em que o particular 
assina o contrato não pode parar de 
fornecer a prestação, sendo obrigado a dar 
continuidade até que a lei permita a 
rescisão. Se o particular atrasa a entrega, a 
Administração deve instaurar processo 
interno para apurar o fato e aplicar a 
penalidade, se for o caso. É assegurada ao 
particular a ampla defesa, conforme 
garantido constitucionalmente. Para tanto, a 
Administração Pública notifica a empresa 
para que apresente a defesa e depois 
aplica as sanções cabíveis, em sendo o 
caso. Se o atraso não for justificado, após a 
defesa efetiva do particular, cabe ao 
Administrador aplicar as penalidades 
previstas. São quatro os tipos de 
penalidades: 
a) a advertência; 
b) a multa, conforme previsão do contrato 
ou edital; 

c) a suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública por prazo não 
superior a dois anos; 
d) a declaração de inidoneidade pra licitar 
ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou ate que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada de suspensão temporária. 
 
Para que o particular possa suspender a 
execução do contrato, é necessária a 
suspensão no pagamento por mais de 90 
dias, a suspensão na execução por ordem 
escrita da Administração por prazo superior 
a 120 dias ou a impossibilidade de 
execução do mesmo, como no caso da 
Administração não liberar o local ou o 
objeto para a execução da obra, do serviço 
ou o fornecimento das fontes materiais 
naturais especificadas no projeto ou, ainda, 
por motivo de caso fortuito ou de força 
maior. O particular deve solicitar 
procedimento junto à Administração, 
continuando a cumprir a sua parte até que 
o pedido seja deferido nas duas primeiras 
hipóteses.  
 
PRINCÍPIO DA TUTELA: A autotutela 
garante para a Administração Pública 
possa controlar os atos dos entes que 
criou. 
 
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA: A 
autotutela garante para a Administração 
Pública a possibilidade de controlar a 
legalidade e a conveniência e oportunidade 
de seus próprios atos. O administrador não 
tem poder de arbitrariedade. 
A Administração Pública pode rever sempre 
os atos praticados por suas autoridades, 
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podendo declarar a nulidade de seus 
próprios atos (quando ilegais), ou revogá-
los, (quando inconvenientes), conforme 
expressa disposição do art. 53 da Lei 
9.784/99, que assim determina: “A 
Administração deve anular seus próprios 
atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos”.  
No mesmo sentido as súmulas 346 e 473 
do Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente, dispõem que:  
“A Administração pública pode declarar a 
nulidade dos seus próprios atos”  
“A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados dos vícios que os 
tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por 
motivos de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”. 
Este princípio contempla duas situações: 
1) prática de ato vinculado – a lei estipula 
os procedimentos e a seqüência de atos. O 
Administrador não pode escolher se faz ou 
não. 
2) prática de ato discricionário – há a 
previsão de várias hipóteses, e o 
Administrador decide entre as previstas 
quais delas é mais conveniente e oportuna 
para o momento a que se refere.  
 
 
 


