
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito Administrativo 
 

 

 

 

 

1. Conceito de administração pública sob 

os aspectos orgânico, formal e material. 

2. Fontes do Direito Administrativo: 

doutrina e jurisprudência, lei formal, 

regulamentos administrativos, estatutos 
e regimentos, instruções, tratados 

internacionais, costumes. Princípios da 

administração pública. 3.Sistemas 

administrativos. 

 

 

Professor 

João Maurício 

 

 

 

www.ricardoalexandre.com.br 

 

SEFAZ-GO 

              

PDF PDF VÍDEO 

www.ricardoalexandre.com.br
http://www.ricardoalexandre.com.br


 
 
Direito Administrativo 
SEFAZ-GO 
AULA Nº 0 | 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: 
doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados internacionais, 
costumes. Princípios da administração pública. 3.Sistemas administrativos.  
Prof. João Maurício 
 

2 

 

              

Introdução 

Aqui é o prof. João Maurício, atualmente, ocupo o cargo de Auditor do 

Estado de São Paulo.  

Caso precisem entrar em contato, podem mandar e-mail para 

professorjoaomauricio@gmail.com. Prometo responder a todos os e-

mails. Claro que, nem sempre eu consigo responder imediatamente, mas 

sempre respondo.  

A intenção do curso é ser um preparatório definitivo, aliando a 

experiência em sala de aula, para que o curso não se torne uma doutrina, 

o que não nos importa, mas que através dele, você seja aprovado.  

Vocês irão perceber que o curso será escrito em linguagem coloquial, com 

muitos exemplos práticos do meu dia a dia e vocês se sentirão em uma 

sala de aula.  

Nossa primeira aula abrange 3 itens: 

1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e 

material.  

2. Fontes do Direito Administrativo: doutrina e jurisprudência, lei formal, 

regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, 

tratados internacionais, costumes. Princípios da administração pública.  

3. Sistemas administrativos. 
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Iconográficos: 

Iremos agora mostrar alguns ícones gráficos que irão ilustrar a nossa 

apostila, no sentido de acompanhar o nosso assunto. Esses iconográficos 

irão aparecer sempre para demonstrar as seguintes ideias: 

 

 

CAI NA PROVA  

 

DESPENCA NA PROVA 

 

ESQUEMATIZOU  

 

ACORDE 

 

PEGADINHA  

 

ESSA CONFUNDE 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

COMPLEMENTO DO 

ALUNO 

 

ATENÇÃO  

 

INTERVALO 

 

QUESTÕES COMENTADAS  

 

GABARITO 

 

Desta forma, fica bem mais fácil para você usuário poder acompanhar e 

entender aquilo que o professor deseja lhe passar. Basta notar alguns 

desses ícones para saber aquilo que virá em seguida, em sua apostila. 

Boa Leitura! 
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1 Sistemas Administrativos 

1.1 Sistemas Administrativos 

1.1.1 Introdução 

O Direito Administrativo brasileiro sofreu e sofre influência dos sistemas 

adotados em diversos países, sendo os mais importantes o sistema francês 

e o sistema anglo-saxão.  

 

1.1.2 Sistema Francês ou do contencioso administrativo 

O Direito Administrativo nasceu na França, mediante a Lei 28 de pluviose, 

no século XIX. 

Após a Revolução Francesa, ficou clara a separação entre os poderes, e 

o rompimento com a velha política precisava avançar.  

Como havia muita desconfiança com os juízes, resolveram separar a 

jurisdição em duas, uma administrativa e outra judicial.  

Vejam que interessante o art.13, da Lei nº 16 de 24 de agosto de 1790:  

as funções judiciárias são distintas e permanecerão sempre separadas 

das funções administrativas. Não poderão os juízes, sob pena de 

prevaricação, perturbar de qualquer modo as operações dos corpos 

administrativos, nem citar diante de si os administradores por motivo 

das funções que estes exercem.  

Mas, professor, o que isto quer dizer? Na França os assuntos 

administrativos são julgados por um Tribunal Administrativo e os judiciais 

pelo Poder Judiciário.  

Eu trabalho no Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) do Estado de São 

Paulo, Tribunal Administrativo, já que ele não está no art.92, da CF/88 

que prevê os órgãos do Poder Judiciário.  
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Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;           (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 92, de 2016) 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 

Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os 

Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm 

jurisdição em todo o território nacional. 

Obs: Não consta no art.92 que a Justiça de Paz faça parte do Poder 

Judiciário, mas de acordo com entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, ela faz parte da magistratura, contudo, sem poder 

jurisdicional.  

  

E como o TIT funciona? O fiscal externo audita uma empresa, encontra 

irregularidade e lavra um auto de infração e imposição de multa (AIIM). 

Caso o contribuinte queira, ele pode ingressar com Defesa 

Administrativa, com direito aos recursos cabíveis.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc92.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc92.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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CAI NA PROVA 

CF/88, art.5º, 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

Esgotados os recursos, caso o Contribuinte tenha perdido a ação no TIT, 

ele ainda poderá recorrer ao Poder Judiciário, já que no Brasil, nós não 

adotamos do Sistema Francês de Jurisdição, como bem demonstra o 

art.5º, XXXV, da CF/88, que assenta o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição.  

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; 

Por conta deste princípio, é verdade que o Contribuinte pode ingressar 

diretamente no Poder Judiciário, ou ainda, ingressar na esfera 

administrativa e desistir dela, indo ao Poder Judiciário. Em suma, não é 

necessário, em regra, esgotar-se a via administrativa para se socorrer do 

Judiciário.  

Ganha relevo toda vez que se fala de controle de legalidade ou de 

legitimidade, o princípio da Sindicabilidade.  

1.(CESPE/2013/TRF-2/Juiz) O princípio da sindicabilidade é reconhecido 

expressamente pela jurisprudência do STF. 

Gabarito: “CERTO” 

Fernanda Cimbra Santiago explica que a sindicabilidade é a possibilidade 

jurídica de se submeter efetivamente qualquer lesão de direito e, por 

extensão, ameaça de lesão a algum tipo de controle. 
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Esse princípio geral do Direito se apresenta como uma necessária 

consequência dos princípios substantivos da legalidade, legitimidade e 

dos correspondentes princípios adjetivos da responsabilidade e 

responsividade, aos quais se acresce o também princípio substantivo da 

moralidade administrativa. 

A sindicabilidade tem diversos subprincípios: publicidade, motivação 

(como regra geral, os atos devem ser motivados), autotutela; 

inafastabilidade do acesso à justiça (é uma das facetas da sindicabilidade, 

que não necessariamente precisa ocorrer via judiciário). 

2.(ESAF/2012/AFRFB) A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente 

qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão de direito a 

algum tipo de controle denomina-se 

a) Princípio da legalidade. 

b) Princípio da sindicabilidade. 

c) Princípio da responsividade. 

d) Princípio da sancionabilidade. 

e) Princípio da subsidiariedade. 

Gabarito: “B” 

Percebam que o enunciado disse “algum tipo de controle”, e é 

exatamente isso que determina a sindicabilidade, controle, que pode 

ser exercido pelo Judiciário ou pela própria Administração, através da 

tutela, autotutela, controle interno e externo. Não se preocupem, 

veremos tudo isso em nosso curso.  

 

Voltando à jurisdição francesa, Di Pietro (Di Pietro, 2006) diz que quatro 

princípios essenciais informam o Direito Administrativo Francês: o da 

separação das autoridades administrativa e judiciária; o das decisões 

executórias em que a Administração Pública não precisa de autorização 

prévia do Poder Judiciário para realizar as suas atividades, ou seja, 
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quando um Fiscal da Vigilância Sanitária encontra uma farmácia que 

vende remédio controlado sem receita, ele pode, sem autorização do 

Judiciário, lacrar o estabelecimento; o da legalidade e o da 

responsabilidade do poder público. 

Ainda, herdou do Direito Administrativo francês a ideia de contratos 

administrativos e de submissão da Administração ao direito público, 

derrogatório e exorbitante do direito comum. 

Interessante notar que, embora nosso Sistema Administrativo não seja o 

francês, adotamos estes princípios básicos de tal sistema.  

 

1.1.3 Sistema Anglo-Saxão ou de jurisdição única 

Por meio deste sistema, todo e qualquer litígio poderá ser levado ao 

Poder Judiciário, já que somente ele é quem faz coisa julgada. É o 

adotado pelo Brasil.  

CF/88, art.5º, 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; 

Coisa julgada é sinônimo de trânsito em julgado e pode ocorrer em 

qualquer instância do Poder Judiciário. O importante para se definir uma 

decisão com trânsito em julgado é não existir mais a possibilidade de se 

ingressar com um recurso, ou pelo fato de todos os recursos já terem 

sido interpostos ou pelo fato de que o prazo se esgotou. Em suma, 

trânsito em julgado, é aquela martelada final do juiz.  

 

 



 
 
Direito Administrativo 
SEFAZ-GO 
AULA Nº 0 | 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: 
doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados internacionais, 
costumes. Princípios da administração pública. 3.Sistemas administrativos.  
Prof. João Maurício 
 

12 

 

              

 

 ATENÇÃO 

Sistema Francês Sistema Anglo-saxão 

É o sistema do 

contencioso 

administrativo em que os 

assuntos administrativos 

são resolvidos pelos 

Tribunais Administrativos 

e os judiciais pelo Poder 

Judiciário. 

É o sistema adotado no Brasil. Por 

ele, qualquer assunto poderá parar 

no Poder Judiciário, já que é ele que 

faz trânsito em julgado. É o 

princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. 

Ele também decorre do princípio da 

sindicabilidade, já que por meio 

dele, é possível o controle da 

legalidade ou da legitimidade, 

contudo, pela sindicabilidade, esta 

tarefa não é exclusiva do Judiciário.  

 

3. (CESPE/2010/TRE-BA/Analista) Como exemplo da incidência do 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional relativos aos atos 

administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a 

vigência, entre nós, do sistema do contencioso administrativo ou sistema 

francês. 

Gabarito: “ERRADO” 

O Brasil, embora tenha sofrido muita influência do Direito 

Administrativo francês, não adota seu sistema de jurisdição. Aqui, 

pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, toda demanda 

poderá parar no Poder Judiciário.  

Além disso, pela sindicabilidade, o controle de legalidade ou de 

legitimidade poderá se dar pelo Judiciário ou pela Administração 

Pública.  
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4. (FUNCEFET/2014/Prefeitura de Vila Velha/Controladoria) O sistema 

da unidade de jurisdição, também conhecido como sistema da jurisdição una, 

sistema do monopólio de jurisdição ou sistema inglês, é aquele em que todos 

os litígios, administrativos ou de caráter privado, são sujeitos à apreciação e 

à decisão da Justiça comum, composta por juízes e tribunais do Poder 

Judiciário. Nele, apenas os órgãos do Judiciário exercem a função jurisdicional 

e proferem decisões com caráter definitivo. Nenhuma decisão, de qualquer 

outro Poder, que ofenda direito, ou ameace ofendê-lo, pode ser excluída do 

reexame, com foro de definitividade, por órgãos do Judiciário. E o sistema 

adotado para  o controle jurisdicional da administração pública no direito 

brasileiro. 

Gabarito: “CERTO” 

Adotamos entre nós, o sistema da jurisdição única, em que o Poder 

Judiciário é o único a exercer a jurisdição propriamente dita. Ainda que 

você pretenda discutir um problema administrativamente, você 

poderá, caso queira, se socorrer do Judiciário. 

 

5. (FUNCEFET/2014/Prefeitura de Vila Velha/Controladoria) No sistema 

do contencioso administrativo, a Justiça Administrativa tem jurisdição e 

competência sobre alguns litígios específicos, nos quais uma das partes é, 

sempre, o Poder Público. Compete-lhe julgar causas que visem à invalidação e 

à interpretação de atos administrativos e aquelas em que o interessado requer 

a restauração da legalidade por entender que teve direito seu ofendido por 

conduta administrativa. Julga também os recursos administrativos de excesso 

ou desvio de poder. 

Gabarito: “CERTO” 

O Sistema Administrativo de jurisdição dual é aquele em que os 

assuntos administrativos são resolvidos por um Tribunal 

Administrativo e os judiciais pelo Poder Judiciário.  
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2 Conceito de Administração Pública 

 

2.1 Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, 

funcional e material. 

Interessante este tópico do edital, já que administração pública sob o 

aspecto funcional e material são sinônimos. ¯\_(ツ)_/¯ 

 

2.1.1 Administração Pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico.  

Pense comigo. A palavra subjetivo lembra pessoa, a palavra orgânico, 

lembra órgão, assim, sob este aspecto, a Administração Pública é o 

conjunto de pessoas, órgãos e entidades incumbido de exercer a função 

administrativa.  

6. (Cespe/2017/TRF-1/Oficial de Justiça) O conceito de administração 

pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa 

que é exercida pelo Poder Executivo. 

Gabarito: “ERRADO” 

A banca perguntou sobre o aspecto orgânico. Órgão lembra pessoa, 

assim, sob este aspecto a Administração Pública é o conjunto de 

órgãos, pessoas e entidades que  exercem a função administrativa.  

 

2.1.2 Administração pública em sentido objetivo, material ou funcional.  

Aqui, temos que pensar no objeto sobre o qual recai a atividade da 

Administração Pública, por isso, sob este aspecto, ela é a própria função 

administrativa, ela é aquilo que o Estado faz, executa, 

predominantemente por meio do Poder Executivo.  

Quando se fala do aspecto objetivo, a administração pública deve ser 

grafada em letras minúsculas, já que ela é a função administrativa e não 

as pessoas que exercem a função.  
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Ela é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob 

regime de Direito Público, para a consecução dos interesses coletivos.  

A função administrativa abrange o fomento, a polícia administrativa, o 

serviço público e a intervenção.  

O fomento está relacionado com o incentivo à iniciativa privada por meio 

de subvenções, renúncias fiscais e desapropriações que favoreçam 

atividades privadas sem fins lucrativos.  

A polícia administrativa é a atividade que sem abuso de poder, limita a 

atuação do particular em benefício da coletividade.  

O serviço público, de acordo com Di Pietro, é toda atividade que a 

Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer 

à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público. 

Abrange atividades que por sua relevância para a coletividade, foram 

assumidas pelo Estado, com ou sem exclusividade.  

A intervenção se dá por meio da regulação da atividade privada e pela 

participação do Estado no domínio econômico por meio das empresas 

estatais.  

7. (CESPE/2017/TRF-1/Analista) A administração pública, em seu 

sentido material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes 

que exercem função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, 

designa a natureza da atividade exercida por esses entes. 

Gabarito: “ERRADO” 

A administração em seu sentido objetivo, material ou funcional nada 

mais é do que a própria função administrativa, consubstanciado no 

serviço público, na polícia administrativa, na intervenção e no 

fomento.  
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ESSA CONFUNDE 

Sentido objetivo, material ou 

funcional  

Sentido subjetivo, formal ou 

orgânico  

São as atividades materiais 

desenvolvidas por meio do 

fomento, da polícia administrativa, 

serviço público e intervenção. 

São as pessoas, órgãos e 

entidades que desempenham a 

função administrativa.  

 

3 Fontes do Direito Administrativo: doutrina e 

jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, 

estatutos e regimentos, instruções, tratados 

internacionais, costumes.  

3.1 Fontes do Direito Administrativo 

A primordial fonte do Direito Administrativo é a lei e lei, aqui, deve ser 

entendida em sentido amplo e não somente aquela emanada do Poder  

Legislativo.  

É lei para o Direito Administrativo, além da Constituição Federal e das 

leis propriamente ditas, os atos normativos como os estatutos, 

regimentos e instruções, os atos regulamentares como os decretos e 

regulamentos.  

Ao lado das leis, também é fonte primária, a Súmula Vinculante e o 

Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, desde que aprovado em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por 3/5 de seus 

membros.  

Como fontes secundárias nós temos a doutrina, a jurisprudência e os 

costumes. 
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3.1.1 A lei 

Como dito, a lei para o Direito Administrativo deve ser entendida em 

sentido amplo, abrangendo a lei formal editada pela Poder Legislativo no 

âmbito de sua função típica, como os atos infralegais tais como os 

regulamentos, decretos, estatutos, regimentos e instruções.  

A submissão do Estado à lei está de forma expressa prevista no art.37, 

da CF/88: 

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, (...) 

Os regulamentos e decretos estão inseridos no Poder Regulamentador, 

exclusivo dos Chefes do Poder Executivo, por eles, a Administração 

Pública explica e detalha as leis, sem, contudo, poder contrariá-las e nem 

ampliar ou reduzir seus conceitos, sob ofensa ao princípio da legalidade 

estrita.  

Os estatutos, regimentos e instruções estão inseridos no Poder Normativo 

e as pessoas sujeitas ao seu conteúdo devem obediência aos seus 

comandos.  

8. (Cespe/2018/Abin) Entre as fontes de direito administrativo, as normas 

jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal e 

encontram sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa. 

Gabarito: “ERRADO” 

A lei é a primordial fonte do Direito Administrativo e lei formal é aquela 

emanada do Poder Legislativo. Contudo, a assertiva erra ao dizer que 

que sua aplicabilidade se restringe ao âmbito político-administrativo, 

já que as leis podem atingir tanto o Estado quanto os particulares.  
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Embora a lei no Direito Administrativo deva ser entendida em sentido 

amplo, algumas situações exigem a lei em sentido estrito, como a 

necessidade de estar previsto em lei o exame psicotécnico como fase de 

concurso público bem como o teste de aptidão física, a remuneração dos 

servidores que deve ser estabelecida em lei, observada a iniciativa 

privativa em cada caso. 

 

CAI NA PROVA 

Súmula Vinculante 44 

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a 

cargo público. 

A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e 
no edital, e deve seguir critérios objetivos." (AI 758533 QO-RG, Relator Ministro 

Gilmar Mendes, julgamento em 23.6.2010, DJe de 13.8.2010, Tese de 

Repercussão Geral definida para o Tema 338) 

 

Súmula 14/STF:  
Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição 

em concurso para cargo público. 

 

Súmula 679 
A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de 

convenção coletiva. 

 

9. (ESAF/2012/MPOG/Analista) Desde que previsto no Edital, é possível 

sujeitar a habilitação de candidato a cargo público a exame psicotécnico. 

Gabarito: “ERRADO” 

Necessidade de exame psicotécnico, físico, restrição de idade em 

concurso público, somente podem prevalecer caso estejam em lei e 

devidamente justificadas.  

 

10. (ESAF/2012/MPOG/Analista) É admissível, por lei ou ato 

administrativo, restringir em razão da idade, inscrição em concurso para cargo 

público. 

Gabarito: “ERRADO” 

Somente a lei é que pode criar esta restrição. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613387
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2685175&numeroProcesso=758533&classeProcesso=AI&numeroTema=338
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2685175&numeroProcesso=758533&classeProcesso=AI&numeroTema=338
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1322
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11. (ESAF/2012/MPOG/Analista)  A fixação de vencimentos dos servidores 

públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. 

Gabarito: “CERTO” 

A fixação de vencimentos do servidor é feita mediante lei, observada a 

iniciativa privativa em casa caso. Como vocês serão servidores da 

Receita Federal, a iniciativa para o projeto de lei deve partir do 

Presidente da República.  

 

12. (ESAF/2006/Técnico da Receita Federal) A primordial fonte formal 

do Direito Administrativo no Brasil é  

a) a lei.  

b) a doutrina.  

c) a jurisprudência.  

d) os costumes.  

e) o vade-mécum. 

Gabarito: “A” 

Professor, por que uma questão desta nunca cai na minha prova?  

¯\_(ツ)_/¯ 

 

3.1.2 A doutrina 

A doutrina nada mais é do que a produção científica daqueles que se 

debruçam sobre as teses e livros. É a construção intelectual dos autores 

que para o Direito Administrativo é de grande importância, sobretudo 

pelo fato do Direito Administrativo não ser codificado. Não existe um 

código Administrativo, como existe para o Direito Civil, Penal, Tributário.  

O Direito Administrativo é pautado em diversas leis esparsas e, por isso, 

a doutrina ganha relevância.  
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3.1.3 A jurisprudência 

A jurisprudência são as reiteradas decisões do Poder Judiciário sempre 

no mesmo sentido, ao ponto de termos a edição de súmulas.  

Dentre eles, existem as súmulas normais, que não possuem caráter 

obrigatório, podendo o juiz, mesmo diante da existência de uma súmula, 

decidir de forma diferente do que ela diz.  

Contudo, existe, também, a Súmula Vinculante, que como o próprio 

nome nos leva a crer, é de observância obrigatória, por isso, constitui 

fonte primária para o Direito Administrativo.  

CF/88 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 

a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 

em lei. 

 

Exemplos de Súmulas Vinculantes diretamente relacionadas ao Direito 

Administrativo e que serão estudadas ao longo de nosso curso, de 

maneira mais aprofundada.  

 

 

ACORDE 

SÚMULA VINCULANTE 5      

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=5.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a Constituição. 

 

SÚMULA VINCULANTE 21      

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 

dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

 

SÚMULA VINCULANTE 37     

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

 

SÚMULA VINCULANTE 42      

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de 

servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção 

monetária. 

 

SÚMULA VINCULANTE 43      

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 

servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 

destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 

qual anteriormente investido. 

 

SÚMULA VINCULANTE 44      

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de 

candidato a cargo público. 

 

SÚMULA VINCULANTE 55      

O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores 

inativos. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=21.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=37.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=42.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=43.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=44.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=55.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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Ainda, em relação à forma que o Poder Judiciário pode influenciar 

diretamente o Direito Administrativo, temos as decisões proferidas em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade e na Declaratória de 

Constitucionalidade, que uma vez proferida uma decisão em sede de tais 

ações de controle abstrato, ela passa a ser vinculante aos demais órgãos 

do Judiciário e ao Executivo.  

CF/88, art.102, 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 

ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 

todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal.  

 

13. (Cespe/2018/Abin) A jurisprudência administrativa constitui fonte direta 

do direito administrativo, razão por que sua aplicação é procedimento corrente 

na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao 

particular sua observância no cotidiano.  

Gabarito: “ERRADO” 

A jurisprudência é fonte secundária do Direito Administrativo e, em 

regra, não são de observância obrigatória. Contudo, com a edição das 

Súmulas Vinculantes, hoje é possível se afirmar que elas também são 

fontes primárias do Direito Administrativo.  

 

3.1.4 Os Tratados Internacionais 

Os tratados internacionais quando devidamente internalizados pelo 

ordenamento jurídico, possuem “status” de lei ordinária, e assim, são 

fontes do Direito Administrativo.  
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Existem os tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos e 

caso eles sejam aprovados pelo mesmo rito que se prova uma Emenda 

Constitucional, eles terão “status” de Emenda Constitucional.  

CF/88, art.5º 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

Ocorre que, ainda é possível a existência de tratado internacional sobre 

Direitos Humanos, mas que não sejam aprovados pelo rito de aprovação 

de uma Emenda Constitucional. Nesta situação, ele terá “status” 

supralegal, isso é, estará acima das leis, mas abaixo da Constituição.  

 

3.1.5 Os costumes 

Os costumes são comportamentos sociais reiterados que incute nas 

pessoas a ideia de que determinada ação seja obrigatória.  

Os costumes podem ser “secundum legem”, “contra legem” e “praeter 

legem”.  

O costume que é fonte do Direito Administrativo é aquele segundo a lei, 

“secundum legem” e o na lacuna da lei, “praeter legem”, já que a lei é a 

fonte primordial do Direito Administrativo.  

Um típico exemplo é o art.149, da Lei nº 8.112/90. 

 Art. 149.  O processo disciplinar será conduzido por comissão 

composta de três servidores estáveis designados pela autoridade 

competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, 

dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 

superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 

superior ao do indiciado. 
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Vejam que a comissão do processo administrativo disciplinar é formada 

por 3 servidores estáveis. A lei não diz a formação destes servidores, 

contudo, é costume que sejam servidores formados em Direito.  

O costume “praeter legem” é aquele aplicável quando existe uma lacuna 

na lei, estando previsto no art.4º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro.  

Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

O costume contra a lei, “contra legem”, não é admitido no Direito. 

Quando eu trabalhei no TRF-SP, os funcionários paravam seus carros na 

calçada oposta ao Fórum, que era bem larga. Logo quando cheguei 

perguntei ao segurança do prédio se era possível estacionar ali, se não 

havia problema. Ele me disse que era costume todos os funcionários 

estacionarem seus carros ali. Percebam que este costume é contrário à 

lei e, por mais que fosse um costume, caso a Prefeitura quisesse multar 

a todos, ela poderia.  

 

14. (Cespe/2017/TRE-TO/Analista) O direito administrativo consiste em 

um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da 

administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte 

conjunto de fontes: lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e 

costumes. 

Gabarito: “CERTO” 

A questão trouxe as fontes usadas no Direito Administrativo, 

lembrando que a lei é a fonte direta, primária. 
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15. (Cespe/2017/TCE-PE/Analista) No Brasil, as fontes do direito 

administrativo são, exclusivamente, a Constituição Federal de 1988 (CF), as 

leis e os regulamentos. 

Gabarito: “ERRADO” 

São fontes do Direito Administrativo: lei, doutrina, jurisprudência, 

costumes e os princípios.  

 

16. (CESPE/2016/PC-PE/Agente) Considerando as fontes do direito 

administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que 

provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. 

a) A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo 

para abranger inclusive os regulamentos administrativos. 

b) O acordo é uma importante fonte do direito administrativo por ser forma de 

regulamentar a convivência mediante a harmonização de pensamentos. 

c) Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como 

fonte do direito administrativo. 

d) A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por 

estudiosos ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão 

jurídica. 

e) Uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo 

tema. 

Gabarito: “A” 

a) A lei para o Direito Administrativo, em regra, deve ser entendida em 

seu sentido amplo, abrangendo os decretos, regulamentos, portarias 

etc.  

b) Os acordos não são fontes do Direito Administrativo, muito embora, 

o STF tenha admitido os acordos e transações quando não trouxerem 

prejuízo à Administração e puderem atender aos interesses públicos, 

contudo, fonte, eles não são. 

c) O costume é fonte do Direito Administrativo, desde que ele não seja 

contra a lei. 
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d e e) A jurisprudência são as reiteradas decisões judiciais sempre no 

mesmo sentido. Os estudos científicos que culminam nos livros e teses, 

dão origem às doutrinas.  

 

Fontes primárias Fontes Secundárias 

Lei em sentido amplo 

Súmula Vinculante  

Tratado internacional com 

“status” de Emenda 

Constitucional 

Doutrina 

Jurisprudência 

Costumes 

Tratados internacionais  

 

 

4 Princípios do Direito Administrativo 

4.1 Princípios  

Celso Antônio Bandeira de Mello diz que princípio: 

é mandamento nucelar de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo lhes o espirito e servindo de critério para a sua exata 

compreensão e inteligência exatamente por definir a logica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harmônico e que violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir uma norma jurídica. A desatenção ao princípio implica 

ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 

todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 

valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico 

e corrosão de sua estrutura mestra. 
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4.2 Princípios Expressos 

O art.37, da CF/88 estabelece os princípios expressos aplicáveis à 

Administração Pública.  

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: (...) 

 

17. (Esaf/2014/MTur/Todos os Cargos) Assinale a opção em que 

consta princípio da Administração Pública que não é previsto 

expressamente na Constituição Federal. 

a) Publicidade. 

b) Eficiência. 

c) Proporcionalidade. 

d) Legalidade. 

e) Moralidade. 

Gabarito: “C” 

A CF/88 traz 5 princípios expressos para a Administração Pública: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

4.2.1 Legalidade 

A legalidade da Administração Pública é diferente da legalidade aplicável 

aos particulares.  

A dos particulares está prevista no art.5º, “caput”, todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...). 
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Percebam que a legalidade do art.5º é bastante ampla. Em outro sentido, 

os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe. 

Por outro lado, a legalidade do art.37 significa que a Administração deve 

aplicar a lei de ofício, devendo agir de certa maneira, no caso de atos 

vinculados, ou podendo agir diante de mais de uma possibilidade, nos 

discricionários.   

Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o Estado só 

age quando a lei autoriza ou determina.  

Lembro-me de quando passei no concurso do ATA-MF, cargo de nível 

médio. Quando cheguei à Receita de Santo André para entregar a 

documentação, no lugar da certidão de conclusão do ensino médio, levei 

o diploma de curso superior e a pessoa que estava incumbida de receber 

os documentos disse que não poderia aceitar.  

Eu argumentei que era lógico que eu tinha o diploma de nível superior, 

eu tinha concluído o ensino médio, contudo, ela não se comoveu com o 

meu argumento.  

E quer saber? A funcionária estava certíssima. Ela simplesmente estava 

aplicando a lei.  

A legalidade da Administração é tão estrita que ela é até mesmo proibida 

de celebrar contratos, ainda que benéficos a ela, caso não tenha lei 

autorizando.  

18. (ESAF/2005/AFRFB) Por decorrência do regime jurídico-administrativo 

não se tolera que o Poder Público celebre acordos judiciais, ainda que benéficos, 

sem a expressa autorização legislativa. 

Gabarito: “CERTO” 

A doutrina costuma apontar algumas situações de exceção emergencial 

à legalidade, apontando como exemplos as medidas provisórias, o Estado 

de Defesa e o Estado de Sítio.  
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Art. 62. 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.  

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 

República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa 

para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 

determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 

iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de 

grandes proporções na natureza. 

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de 

sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos 

termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as 

seguintes: 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 

República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso 

Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: 

(omissis) 

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização 

para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos 

determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por 

maioria absoluta. 

Tanto o Estado de Defesa como o Estado de Sítio, tendo em vista a 

excepcionalidade da situação, não necessitam de lei para serem 

decretados.  

No Estado de Defesa, o Presidente decreta sem autorização do Congresso 

Nacional, diferentemente do Estado de Sítio, em que é necessária 

autorização prévia.  

Há doutrinadores que dizem que a legalidade, juntamente com a 

supremacia do interesse público, constroem todo o Direito 

Administrativo, embora não sejam exclusivos dele. (Di Pietro, 2006) 
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4.2.2 Impessoalidade 

A impessoalidade está ligada à ideia de imparcialidade. É atender com 

objetividade os anseios do Estado e dos administrados, sem deixar que 

paixões influenciem o trabalho.  

O art.117, da Lei nº 8.112/90 traz alguns incisos em que a 

impessoalidade é quebrada.  

Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e 

processo ou execução de serviço; 

Imagine você concursado da Receita Federal, e em um belo dia, você 

recebe um pedido de restituição do imposto de renda e percebe se tratar 

do seu ex-namorado. O que você faz? Engaveta o processo, certo? Claro 

que não!!!  

Se você engavetar o processo, você estará ferindo a impessoalidade e 

ainda poderá ser apenado com advertência.   

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 

repartição; 

O servidor público deve ser movido pela imparcialidade, assim, 

qualquer manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição 

fere a impessoalidade.  

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 

confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

Aqui, além de ferir a impessoalidade, você também estará ferindo a 

moralidade e a eficiência.  

Obs: verifiquem que o inciso VIII, art.117, da Lei nº 8.112/90 prevê 

proibição para parentes de até 2º grau, enquanto a Súmula Vinculante 

13, até 3º grau. 
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CAI NA PROVA 

Súmula Vinculante 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.  

 

"Ementa: Ação Declaratória de Constitucionalidade, ajuizada em prol 

da Resolução nº 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. 

Medida cautelar. (...) O ato normativo que se faz de objeto desta ação 

declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios do 

art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de 

conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois 

modelos normativos: o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o 

Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que lhe 

conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. Noutro giro, os 

condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam 

contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão 

e funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a 

interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos 

princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo 

de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor 

dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 

1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da 

eficiência, da igualdade e da moralidade. (...) Não se trata, então, de 

discriminar o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes 

Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que o Poder 
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Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias 

jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança, 

naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam 

ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. O modelo 

normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio 

da separação dos Poderes e até mesmo do princípio federativo. (...) 

Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de 

organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse 

mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios 

'estabelecidos' por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do 

art. 37, cabeça. Medida liminar deferida para, com efeito vinculante: a) 

emprestar interpretação conforme para incluir o termo 'chefia' nos 

inciso II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco b) suspender, 

até o exame de mérito desta ADC, o julgamento dos processos que 

tenham por objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 

07/2005, do Conselho Nacional de Justiça; c) obstar que juízes e 

Tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a 

aplicabilidade da mesma Resolução nº 07/2005, do CNJ e d) 

suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos daquelas decisões que, já 

proferidas, determinaram o afastamento da sobredita aplicação." (ADC 

12 MC, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgamento em 

16.2.2006, DJ de 1.9.2006) 

"Ementa: Administração Pública. Vedação nepotismo. Necessidade de 

lei formal. Inexigibilidade. proibição que decorre do art. 37, caput, da 

CF. RE provido em parte. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a 

Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do 

nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo 

não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição 

que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da 

Constituição Federal." (RE 579951, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 20.8.2008, DJe de 

24.10.2008) 

"Então, quando o art. 37 refere-se a cargo em comissão e função de 

confiança, está tratando de cargos e funções singelamente 

administrativos, não de cargos políticos. Portanto, os cargos políticos 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=372910
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=372910
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587
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estariam fora do alcance da decisão que tomamos na ADC nº 12, porque 

o próprio capítulo VII é Da Administração Pública enquanto segmento 

do Poder Executivo. E sabemos que os cargos políticos, como por 

exemplo, o de secretário municipal, são agentes de poder, fazem parte 

do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do artigo 

37. Somente os cargos e funções singelamente administrativos - é 

como penso - são alcançados pela imperiosidade do artigo 37, com seus 

lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante para, 

no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os secretários 

municipais, que correspondem a secretários de Estado, no âmbito dos 

Estados, e ministros de Estado, no âmbito federal." (RE 579951, Voto 

do Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgamento em 20.8.2008, DJe 

de 24.10.2008) 

 

Lei nº 8.112/90, art.117, 

 IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública; 

Este inciso trata de fazer “lobby” por conta do cargo que você ocupa, nas 

palavras do dia a dia, é dar a famosa carteirada.  

O princípio da impessoalidade também está ligado à isonomia, contudo, 

admitem-se atenuações, como a existência de cotas em ações 

afirmativas, seja cota racial, seja cota para pessoas com deficiência física 

em concursos.  

Lei nº 8.112/90 

Art.5º, 

 § 2o  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 

inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 

para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das 

vagas  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587
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A impessoalidade ainda se relaciona à finalidade pública, uma vez que 

toda ação estatal deve priorizar o interesse público, sob pena do ato 

administrativo padecer de desvio de finalidade.  

O art.37, XXI, da CF/88, que prevê a licitação como regra, também está 

relacionado com a impessoalidade e com a isonomia. Pense comigo, em 

um processo licitatório, como regra, todos os licitantes concorrem em 

iguais condições.  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

O art.37, §1º, da CF/88, prevê a vedação da promoção pessoal de 

autoridades e de servidores.  

§ 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. 

Vejam este trecho de reportagem sobre a cidade de São Vicente-SP. 

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi proibida pela 

Justiça de utilizar a cor roxa nos prédios públicos da cidade. A cor foi 

usada na campanha eleitoral do prefeito Luiz Claudio Billi e, para a 

Justiça, pode ter caráter de promoção pessoal e partidária se for 

aplicada nos prédios públicos - http://g1.globo.com/sp/santos-

regiao/noticia/2013/10/justica-proibe-cor-roxa-nos-predios-

publicos-de-sao-vicente-sp.html 

Utilizar a cor de campanha, a cor do partido político para pintar os prédios 

públicos, sem dúvida, fere a impessoalidade.  

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/10/justica-proibe-cor-roxa-nos-predios-publicos-de-sao-vicente-sp.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/10/justica-proibe-cor-roxa-nos-predios-publicos-de-sao-vicente-sp.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/10/justica-proibe-cor-roxa-nos-predios-publicos-de-sao-vicente-sp.html


 
 
Direito Administrativo 
SEFAZ-GO 
AULA Nº 0 | 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: 
doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados internacionais, 
costumes. Princípios da administração pública. 3.Sistemas administrativos.  
Prof. João Maurício 
 

35 

 

              

Vejam esta outra reportagem, em que, sem dúvida, também houve 

desrespeito ao princípio da impessoalidade.  

Os jardins do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto ganharam, por 

determinação da primeira-dama, Marisa Letícia Lula da Silva, novos 

canteiros de flores vermelhas, em formato de estrela, símbolo do PT. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/330567/alvorada-e-torto-

ganham-jardins-em-forma-de-estrela 

 

Como consequência da impessoalidade, temos, ainda, a responsabilidade 

objetiva do Estado, prevista no art.37, §6º, da CF/88, já que o servidor 

não é o João quando está executando seu serviço, mas é o próprio 

Estado, já que a atuação do agente público se imputa ao órgão que ele 

representa. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

19. (CESPE/2015/TJ-DF/Analista) De acordo com a teoria da imputação, 

atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de 

vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos, ou 

seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta 
sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. 

Gabarito: “CERTO” 

 

4.2.3 Moralidade 

A moralidade está ligada à ética, aos bons costumes, ao dever de 

probidade.  

A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum, 

já que aquela é a moral pautada na lei.  

http://www.dgabc.com.br/Noticia/330567/alvorada-e-torto-ganham-jardins-em-forma-de-estrela
http://www.dgabc.com.br/Noticia/330567/alvorada-e-torto-ganham-jardins-em-forma-de-estrela
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Está em discussão o auxílio moradia dos juízes. Eles, ainda que morem 

ao lado do fórum, possuem o direito de receber pouco mais de R$ 5 mil, 

por mês, a título de indenização.  

Todo dia eu vejo imprensa e muitas pessoas criticando o auxílio, contudo, 

ele está na lei, e ainda que para a moral comum não seja certo, ele está 

de acordo com a moralidade administrativa.  

Ocorre que a moral comum é instrumento hábil para que mudanças 

ocorram no Estado. Justamente por conta da indignação de grande parte 

da população, é que o auxílio-moradia será rediscutido.  

Então, a moral comum, embora não se confunda com a moral 

administrativa, ela tem força para promover mudanças.  

Outro exemplo é o fato dos congressistas terem direito a plano de saúde 

gratuito e ilimitado, enquanto boa parte da população é mal atendida pelo 

SUS. Este fato afronta a moral comum, mas não a moral administrativa.  

O Decreto nº 2.271/94, que aprovou o Código de Ética no Poder Executivo 

Federal, traz importantes regras deontológicas sobre o tema: 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos 

princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor 

público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 

refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, 

comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da 

honra e da tradição dos serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético 

de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o 

ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 

e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, 

consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição 

Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A74
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III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção 

entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é 

sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na 

conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do 

ato administrativo. 

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou 

interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem 

preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos 

da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito 

de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento 

ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que 

compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação 

de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do 

serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de 

desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 

serviços públicos. 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu 

caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a 

melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 

A CF/88 traz de maneira expressa as consequências de um ato de 

improbidade administrativa que ferem dentre outros, o princípio da 

moralidade. 

Art.37, 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível. 

Ainda, temos uma lei que trata dos atos de improbidade, a Lei nº 

8.429/92: 
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Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 

servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 

público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 

ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 

receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 

público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 

patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 

públicos. 

Como meio de controle, todo cidadão tem direito a propor a ação popular, 

nos termos do art.5º, LXXIII, da CF/88, para, dentre outras coisas, anular 

ato lesivo contra a moralidade.  

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

Importante destacar que o princípio da moralidade não se confunde com 

o dever de probidade.  

O princípio é mais amplo e abstrato e o dever, mais concreto, a ser 

realizado dia a dia pelo servidor na execução de suas tarefas.  

 

20. (Esaf/2014/MTur/Todos os Cargos) Em se tratando dos princípios que 

a Administração Pública deve obedecer, assinale a opção incorreta. 
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a) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório e eficiência. 

b) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

c) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e 

moralidade. 

d) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 

e) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

probidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência. 

Gabarito: “E” 

A probidade não é princípio administrativo, mas verdadeiro dever.  

 

4.2.4 Publicidade 

O princípio da publicidade é o responsável por gerar a transparência, tão 

necessária em uma democracia e em uma República.  

Graças à publicidade que sabemos quanto o Estado gasta com 

praticamente tudo. É possível saber quantas vezes um congressista 

viajou com avião da FAB, quanto o Estado pagou em um lote de carteiras 

escolares, quanto o Ministério da Saúde gastou com a reforma de seus 

banheiros.  

É possível até mesmo saber quanto cada servidor público recebe. Por 

mais que isso pareça uma violação à vida privada, o Supremo Tribunal 

Federal endossa a ideia de que é legítimo.  
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É graças aos portais da transparência que é possível verificar servidores 

que recebem remunerações astronômicas, muito além do teto 

constitucional.  

Contudo, como não existem princípios absolutos, há situações em que o 

sigilo deve ser resguardado, como na hipótese da existência de assuntos 

relacionados à segurança do Estado e da sociedade.  

CF/88, 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; 

Para regulamentar o inciso acima, foi editada a Lei de Acesso à 

Informação, Lei nº 12.527/11. 

Art. 6o  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.  

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 

outros, os direitos de obter:  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 

bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a 

informação almejada;  
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II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 

públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 

privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 

mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 

projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 

indicadores propostos;  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  

§ 1o  O acesso à informação previsto no caput não compreende as 

informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado.  

§ 2o  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser 

ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa 

por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob 

sigilo.  

§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles 

contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato 

administrativo será assegurado com a edição do ato decisório 

respectivo.  

§ 4o  A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado 

aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, 
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sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 

desta Lei.  

§ 5o  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o 

interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de 

sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva 

documentação.  

§ 6o  Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável 

pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua 

alegação.  

 

21. (ESAF/2012/MDIC/Analista) Determinado município da federação 

brasileira, visando dar cumprimento a sua estratégia organizacional, implantou 

o programa denominado Administração Transparente. Uma das ações do 

referido programa consistiu na divulgação da remuneração bruta mensal, com 

o respectivo nome de cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da 

internet.  

A partir da leitura do caso concreto acima narrado, assinale a opção que melhor 

exprima a posição do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do tema. 

a) A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da 

publicidade administrativa. 

b) A atuação do município viola a segurança dos servidores. 

c) A atuação do município fere a intimidade dos servidores. 

d) A remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função 

pública. 

e) Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder a 

divulgação da remuneração bruta do servidor e do respectivo CPF. 

Gabarito: “A” 

A publicidade gera transparência e a divulgação da remuneração dos 

servidores foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

seguindo os ditames da Lei de Acesso à Informação.  



 
 
Direito Administrativo 
SEFAZ-GO 
AULA Nº 0 | 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: 
doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados internacionais, 
costumes. Princípios da administração pública. 3.Sistemas administrativos.  
Prof. João Maurício 
 

43 

 

              

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 

constar, no mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao 

público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 

financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive 

os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos 

celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 

projetos e obras de órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

 

 

CAI NA PROVA 

STF decide que é legítima a divulgação de vencimentos de servidores 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 652777, decidiu, por 
unanimidade, que é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico 

mantido pela Administração Pública, do nome de servidores e dos 

valores dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 

O ministro salientou que, após esse precedente, sobreveio a edição da 
Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a qual, de acordo com 

o relator, chancela o entendimento do STF. 

 

 

Importante ressaltar que o STF, com a finalidade de salvaguardar o 

servidor, impede a publicação de seu CPF e do endereço residencial.  
 

Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A 

DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES 

FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA 

REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO 

PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE 

NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS 

ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E 
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ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À 

PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. 

AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. 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, portanto, 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. 2. 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. 3. 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. 4. 

A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa 

implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem 

pública. 5. Agravos Regimentais desprovidos. SS 3902 AgR-segundo / 

SP - SÃO PAULO Ayres Brito 

 

Por fim, é importante destacar que a publicidade é condição de eficácia 

do ato administrativo, já que um ato não pode ser exigido antes que dele 

se tenha dado publicidade.  

Cuidado! A publicidade não é condição de validade do ato, mas condição 

de eficácia, de tornar o ato exequível. A validade está relacionada com 

os aspectos formais do ato.   
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4.2.5 Eficiência e o princípio implícito da subsidiariedade 

O princípio da eficiência não nasceu com a CF/88. Ele é fruto do Poder 

Constituinte Derivado Reformador, tendo sido inserido por meio da 

Emenda Constitucional nº 19/98. Contudo, antes da EC nº 19/98, ele era 

tido como princípio implícito.  

Por meio deste princípio, procura-se fazer bem o serviço público de 

maneira adequada logo na primeira vez, sem desperdício de dinheiro 

público. Busca-se ainda a desburocratização e uma Administração rápida, 

ágil e produtiva.  

Tendo em vista a eficiência, a CF/88, por meio da EC nº 45/04, inseriu o 

inciso LXXVIII ao art.5º, para prever uma razoável duração dos processos 

em âmbito judicial e administrativo.  

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação.  

Os contratos de gestão, previstos no art.37, §8º, da CF/88, também são 

modelos gerenciais a fim de aumentar a eficiência dos órgãos e entidades 

da Administração Pública.  

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 

público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para 

o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 

obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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A subsidiariedade está relacionada ao fato de que o Estado somente agirá 

diretamente na atividade econômica quando necessário para a segurança 

nacional ou de relevante interesse coletivo e isso para que o Estado como 

um todo seja mais eficiente.  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 

exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

 

Vejam a reportagem abaixo: 

RJ: em mutirão, moradores constroem com R$ 5.000, ponte orçada em 

R$ 270 mil... - Veja mais em  

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2016/06/14/rj-em-mutirao-moradores-constroem-com-r-

5000-ponte-orcada-em-r-270-mil.htm?cmpid=copiaecola 

 

 

 

22. (Cespe/2017/TRF-1/Analista) Para os autores que defendem o 

princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa 

privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado 

tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios 

recursos. 

Gabarito: “ERRADO” 

Se o raciocínio da questão estivesse correto, não seria possível existir 

escola particular e nem plano de saúde. ¯\_(ツ)_/¯ 

A subsidiariedade diz o contrário do que a questão trouxe. Por ela, é o 

Estado que deve agir em áreas que os particulares não querem, por não 

possuírem interesse ou por serem pouco lucrativas. 
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Por conta da eficiência e da subsidiariedade, foi criada a figura das 

Parcerias Público-Privadas (PPP´s), disciplinadas pela Lei nº 11.079/04. 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de 

concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 

que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que 

envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Por fim, ressalta-se que, enquanto a eficiência está relacionada à 

administração gerencial, enquanto que a moralidade e a legalidade se 

ligam à ideia de administração burocrática.  

 

 

 

23. (ESAF/2005/AFRFB) Os princípios constitucionais da legalidade e 

da moralidade vinculam-se, originalmente, à noção de administração 

a) patrimonialista. 

b) descentralizada. 

c) gerencial. 

d) centralizada. 

e) burocrática. 

Gabarito: “E” 

 

Princípios Expressos: “LIMPE” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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Legalidade 

Impessoalidade 

Moralidade 

Publicidade 

Eficiência 

 

 

4.3 Princípios Reconhecidos  

 

4.3.1 Supremacia do Interesse Público 

 

DESPENCA NA PROVA 

Ele é decorrência do princípio republicano já que a atuação do Estado 

deve ser dirigida à sociedade e não para uma pessoa em especial.  

É verdade que alguns criticam a sua existência frente ao Direito 

Administrativo Moderno, já que o Estado deve se portar com primazia aos 

interesses privados, com suporte ao interesse público.  

Contudo, esta visão é muito criticada pela doutrina, que aponta “a 

desconstrução do princípio espelha uma visão distorcida e coloca em risco 

a própria democracia...” (Alice Gonzales Borges apud CARVALHO FILHO, 

2016). 

Ainda, “elidir o princípio se revela inviável, eis que se cuida de axioma 

inarredável em todo tipo de relação entre corporação e indivíduo. A 

solução, destarte, está em ajustá-lo para que os interesses se 
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harmonizem e os confrontos sejam evitados ou superados. (Sayagupes 

Laso apud CARVALHO FILHO, 2016) 

A importância deste princípio é tão grande que muitos autores destacam 

que a supremacia ao lado da indisponibilidade constrói todo o Direito 

Administrativo.  Outros, falam que a supremacia ao lado da legalidade é 

que constrói todo o Direito Administrativo.  

 

4.3.2 Indisponibilidade do Interesse Público 

 

DESPENCA NA PROVA 

Os bens públicos, sejam materiais ou imateriais, são indisponíveis, sendo 

apenas geridos pelos gestores e servidores públicos, mas que não podem 

deles desfrutar ou dispor conforme desejam.  

A atuação administrativa deve ser direcionada à satisfação da 

coletividade e, por isso, o Estado não pode abrir mão do interesse público 

para satisfazer exclusivamente um interesse privado.  

Percebam que eu disse “satisfazer exclusivamente um interesse privado”, 

afinal com a execução de um ato público, muitas vezes, o particular será 

beneficiado, mas o que se veda, é a existência do direcionamento de uma 

ação estatal a fim de beneficiar exclusivamente a um particular.  

Então, na construção de um metrô a 200 m de sua casa, houve o 

atendimento ao interesse público, já que milhares de pessoas serão 

beneficiadas pela construção, contudo, é inegável que a valorização de 

seu imóvel também trouxe benefício a você.  

É preciso ainda diferenciar o interesse público primário do secundário.  
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O interesse público primário é aquele que atende aos anseios da 

coletividade como um todo. Por outro lado, o secundário é o interesse do 

ente público como pessoa de direitos e obrigações.  

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO 

DIRETA DE EMPRESA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 24, II, DA LEI DE LICITAÇÕES. VALOR DO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO INFERIOR A R$ 8.000,00 (OITO MIL 

REAIS). RECEBIMENTO PELA EMPRESA CONTRATADA DAS TAXAS DE 

INSCRIÇÃO DO CONCURSO, EM MONTANTE SUPERIOR AO PERMISSIVO 

DA LEI DE LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. [...] 3. É imprescindível ponderar, também, a distinção 

entre interesse público primário e secundário. Este é meramente o 

interesse patrimonial da administração pública, que deve ser tutelado, 

mas não sobrepujando o interesse público primário, que é a razão de 

ser do Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social. Nos 

dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello: "O Estado, concebido que 

é para a realização de interesses públicos (situação, pois, inteiramente 

diversa da dos particulares), só poderá defender seus próprios 

interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses 

públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles." 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 

19ª edição. Editora Malheiros. São Paulo, 2005, pág. 66., apud de 

Lacerda Santana, Rômulo Pinto, Do interesse público primário e 

secundário e da necessária revisão dos privilégios da fazenda Pública 

em juízo).  

 

Embora o interesse público seja indisponível e ainda que a Administração 

não possa nada fazer sem lei que determine ou autorize, o Judiciário tem 

permitido que para satisfazer o interesse público, a Administração celebre 

acordos e transações. 
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24. (CESPE/2014/Câmara dos Deputados) O princípio da indisponibilidade 

do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e 

transações. 

Gabarito: “CERTO” 

 

4.3.3 Autotutela 

Pela autotutela, a Administração deve anular seus atos quando ilegais e 

pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, garantindo 

o direito do contraditório e da ampla defesa aos administrados, já que 

estes são princípios constitucionais aplicáveis tanto aos processos 

administrativos como judicias.  

CF/88, art.5º 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

 

 

 

 

DESPENCA NA PROVA 

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. 
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Percebam que a Súmula diz que  “A administração pode anular”, contudo, 

este pode é verdadeiro poder-dever.  

A Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), não cometeu 

o mesmo deslize.  

Art. 53. 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. 

Mas como interpretar a Súmula? 

Todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, exercem atividades 

típicas e atípicas. Assim, em maior ou menor intensidade, todos eles 

executam atos administrativos.  

Tendo isso em mente, agora é preciso saber que, de ofício:  

Executivo só anula e revoga ato do Executivo. 

Legislativo só anula e revoga ato do Legislativo.  

Judiciário só anula e revoga ato do Judiciário. 

Contudo, quando provocado, o Judiciário pode anular atos dos outros 

poderes, mas não poderá revogá-los.  

Mas, professor, por que Judiciário, desde que provocado pode anular, 

mas não revogar ato dos outros poderes?  

Ora, para um ato ser anulado ele deve ser ilegal e compete ao Judiciário 

apreciar a legalidade, por isso, ele pode desde que provocado, anular ato 

de outros poderes, já que nesta situação, ele estará cumprindo seu papel.  

Agora, por que o Judiciário não pode, mesmo que provocado, revogar 

atos dos outros Poderes? Pelo fato de que a revogação incide sobre um 

ato legal, legítimo, mas que passa a ser inconveniente ou inoportuno. 

Como o ato não possui nenhum vício de legalidade, não poderá o 
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Judiciário, ainda que provocado, revoga-los, sob pena de afrontar a 

separação dos Poderes.  

 

25. (ESAF/2012/CGU/Analista) O princípio que instrumentaliza a 

Administração para a revisão de seus próprios atos, consubstanciando um meio 

adicional de controle da sua atuação e, no que toca ao controle de legalidade, 

representando potencial redução do congestionamento do Poder Judiciário, 

denomina-se 

a) Razoabilidade. 

b) Proporcionalidade. 

c) Autotutela. 

d) Eficiência. 

e) Eficácia. 

Gabarito: “C” 

 

 

 

 

26. (ESAF/2012/MPOG/Especialista) A administração pode revogar seus 

próprios atos, quando eivados de ilegalidade, e anulá-los por vício de 

conveniência. 

Gabarito: “ERRADO” 

A banca inverteu os conceitos. A anulação ocorre por ilegalidade e a 

revogação ocorre sobre o ato legal, mas que se tornou inconveniente e 

inoportuno.  

 

27. (ESAF/2012/MPOG/Especialista) Afigura-se imprescindível à 

Administração Pública a prestação jurisdicional para declarar a nulidade dos 

seus próprios atos. 

Gabarito: “ERRADO” 
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A Administração anula e revoga de ofício seus atos, não precisando ser 

provocada para tanto. A pessoa que lesionada por ato ilegal, não 

necessariamente vai conseguir anular o ato ilegal se ingressar com um 

processo, já que a Administração de ofício, poderá anular o ato.  

 

28. (ESAF/2012/MDIC/Analista) Fundamentada no seu poder de 

autotutela administrativa, a Administração pública Federal procedeu à revisão 

nas vantagens concedidas a servidor público que repercutiu diretamente na sua 

esfera patrimonial, ocasionando-lhe diminuição remuneratória.  

A partir do caso concreto acima narrado, assinale a opção que exprime a 

posição do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do tema. 

a) A autotutela administrativa, per si, afasta a necessidade de abertura de 

procedimento administrativo garantidor do contraditório. 

b) O devido processo legal administrativo é exigível tanto nos casos de anulação 

quanto de revogação do ato administrativo. 

c) O acesso ao Poder Judiciário já representa a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, estando a Administração desincumbida de fazê-lo. 

d) Somente nos casos de revogação do ato administrativo a Administração deve 

garantir o contraditório e a ampla defesa. 

e) Considerando-se que o ato da administração retirava do servidor pagamento 

indevido, a executoriedade autorizava-lhe a suspender o referido pagamento 

sem o devido processo legal. 

Gabarito: “B” 

a) Pela autotutela, um ato será anulado ou revogado, o que interferirá 

de algum modo na vida do particular diretamente atingido a ele, assim 

sendo, é necessário um processo administrativo ainda que a 

Administração Pública aja de ofício.  

b) Toda vez que uma atitude da administração interferir concretamente 

na vida de um administrado, deverá haver um processo administrativo.  

c) O contraditório e a ampla defesa devem ser observadas tanto nos 

processos judiciais como nos administrativos.  
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CF/88, art.5º 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes; 

d) O contraditório e a ampla defesa deverão ser observados tanto na 

revogação como na anulação do ato.  

e) É necessário um processo administrativo a fim de garantir ao 

servidor o seu direito de defesa.  

 

4.3.4 Razoabilidade e Proporcionalidade 

 

 

DESPENCA NA PROVA 

A razoabilidade e a proporcionalidade são os maiores limitadores da 

atuação estatal. Em um Estado Democrático de Direito, é impossível 

pensar em um Estado que tudo pode, ainda que amparado na lei.  

Tais princípios funcionam como verdadeiros freios aos anseios 

absolutistas do Estado.  

Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a 

qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites 

aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta 

possam dispor-se de forma um pouco diversa.  Dentro desse quadro, não 

pode o juiz controlar a conduta do administrador sob mera alegação de 

que não a entendeu razoável. Não lhe é lícito substituir o juízo de valor 

do administrador sob a mera alegação de que não a entendeu razoável. 

Não lhe é lícito substituir o juízo de valor do administrador , pelo seu 

próprio, porque a isso se coloca o óbice da separação de funções, que 

rege as atividades estatais. Poderá, isto sim, e até mesmo deverá, 
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controlar os aspectos relativos à legalidade da conduta”. (CARVALHO 

FILHO, 2016) 

“... é preciso lembrar que, quando se pretender imputar à conduta 

administrativa a condição de ofensiva ao princípio da razoabilidade, terá 

que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e indiscutivelmente 

ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado 

princípio: ou ação vulnera o princípio e é ilegal, ou, se não o ofende, há 

de ser qualificada como legal e inserida dentro das funções normas 

cometidas ao administrador público”. (CARVALHO FILHO, 2016) 

Como se nota, a razoabilidade está intimamente ligada à legalidade, de 

tal forma que só se pode falar em ato arrazoado quando ele também 

estiver contrário à lei, não cabendo ao Judiciário juízo de valor, quando o 

ato se reveste de licitude.  

A razoabilidade não está presente somente nos atos administrativos, mas 

ela também pode ser verificada em atos do Legislativo e nos do Judiciário.  

ADI 4467 MC / DF - DISTRITO FEDERAL 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE 

Julgamento:  30/09/2010           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ART. 

91-A, CAPUT, DA LEI 9.504, DE 30.9.1997, INSERIDO PELA LEI 12.034, 

DE 29.9.2009. ART. 47, § 1º, DA RESOLUÇÃO 23.218, DE 2.3.2010, DO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. OBRIGATORIEDADE DA EXIBIÇÃO 

CONCOMITANTE, NO MOMENTO DA VOTAÇÃO, DO TÍTULO ELEITORAL E 

DE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTOGRAFIA. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DO LIVRE EXERCÍCIO DA 

SOBERANIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. 

NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERIGO NA 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4467&classe=ADI-MC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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DEMORA CONSUBSTANCIADO NA IMINÊNCIA DAS ELEIÇÕES GERAIS 

MARCADAS PARA O DIA 3 DE OUTUBRO DE 2010. 1. A proximidade das 

eleições gerais de 3 de outubro de 2010 e a invulgar importância do 

tema enfrentado na presente ação direta, relativo ao livre exercício da 

cidadania pela expressão do voto, autorizam o procedimento de 

urgência previsto no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/99, a fim de que o 

Tribunal possa se manifestar antes de eventual perecimento de direito. 

2. A segurança do procedimento de identificação dos eleitores 

brasileiros no ato de votação ainda apresenta deficiências que não 

foram definitivamente solucionadas. A postergação do implemento de 

projetos como a unificação das identidades civil e eleitoral num só 

documento propiciou, até os dias atuais, a ocorrência de inúmeras 

fraudes ligadas ao exercício do voto. 3. A apresentação do atual título 

de eleitor, por si só, já não oferece qualquer garantia de lisura nesse 

momento crucial de revelação da vontade do eleitorado. Por outro lado, 

as experiências das últimas eleições realizadas no Brasil 

demonstraram uma maior confiabilidade na identificação aferida com 

base em documentos oficiais de identidade dotados de fotografia, a 

saber: as carteiras de identidade, de trabalho e de motorista, o 

certificado de reservista e o passaporte. 4. A norma contestada, surgida 

com a edição da Lei 12.034/2009, teve o propósito de alcançar maior 

segurança no processo de reconhecimento dos eleitores. Por isso, 

estabeleceu, já para as eleições gerais de 2010, a obrigatoriedade da 

apresentação, no momento da votação, de documento oficial de 

identificação com foto. 5. Reconhecimento, em exame prefacial, de 

plausibilidade jurídica da alegação de ofensa ao princípio 

constitucional da razoabilidade na interpretação dos dispositivos 

impugnados que impeça de votar o eleitor que, embora apto a prestar 

identificação mediante a apresentação de documento oficial com 

fotografia, não esteja portando seu título eleitoral. 6. Medida cautelar 

deferida para dar às normas ora impugnadas interpretação conforme à 

Constituição Federal, no sentido de que apenas a ausência de 

documento oficial de identidade com fotografia impede o exercício do 

direito de voto. 
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Nesta ADI, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a necessidade de 

dupla identificação prevista na Lei nº 9.504/97, por parte dos eleitores, 

ofende a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência.  

 Abaixo tem uma decisão judicial de primeira instância que foi revertida 

já que ela determinou pensão alimentícia no valor de R$30 mil por mês, 

o que se torna desproporcional e arrazoado.  

É forçoso reconhecer, ainda, que além do patrimônio amealhado pela 

mesma quando da separação, podem também referidos alimentos 

serem considerados, desde a separação, como patrimônio acrescido 

à fortuna da mesma, eis que estes representam nada menos do que 

aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pagos pelo 

requerente à requerida por ano". 

Apelação Cível n. 2012.065770-3, de Jaraguá do Sul 

Relator: Des. Luiz Fernando Boller 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PROPOSTA 

PELO VARÃO EM DESFAVOR DA CÔNJUGE VIRAGO E DA FILHA EM 

COMUM - INSURGÊNCIA DA EX-CONSORTE, ALEGANDO 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL, PARA AFERIR A EXTENSÃO DO 

PATRIMÔNIO DO PRESTADOR - FATO QUE NÃO CONSTITUIU 

FUNDAMENTO DETERMINANTE PARA O PLEITO EXONERATÓRIO - 

INCONTESTE CAPACIDADE FINANCEIRA DO VARÃO - MAGISTRADO 

QUE, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE OBSTAR DILAÇÃO 

DESTINADA A EVIDENCIAR CIRCUNSTÂNCIA JÁ DESCORTINADA POR 

OUTROS MEIOS DE CONVENCIMENTO - PRELIMINAR RECHAÇADA - 

PRETENDIDA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU, QUE 

COMANDOU A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO MATERIAL PRESTADO PELO 

DEMANDANTE EM FAVOR DA REQUERIDA, MANTENDO VIGENTE 

APENAS O ENCARGO COM RELAÇÃO À FILHA MENOR DE AMBOS - 

ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO SOCORRO PECUNIÁRIO PARA A 

CONDIGNA MANTENÇA DA EX-CÔNJUGE - CIRCUNSTÂNCIA NÃO-

DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À RECORRENTE, A 
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TEOR DO PRECONIZADO NO ART. 333, INC. II, DO CPC - 

BENEFICIÁRIA QUE, RECEBENDO SOCORRO PECUNIÁRIO 

EXPRESSIVO AO LONGO DE 7 (SETE) ANOS, NÃO DEMONSTROU 

QUALQUER INTERESSE EM REINGRESSAR NO MERCADO DE 

TRABALHO - OCIOSIDADE QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE 

DA CONTRIBUIÇÃO MATERIAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À 

NOVA REALIDADE SOCIAL DECORRENTE DO FIM DA UNIÃO MARITAL 

- ALIMENTANDA QUE, ALÉM DE JOVEM, DETÉM BOA SAÚDE E NÃO 

COMPROVOU ESTAR INCAPACITADA PARA O LABOR - OBTENÇÃO DE 

RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE SUA 

PROPRIEDADE, QUE PROPICIA CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O 

RESPECTIVO SUSTENTO DA APELANTE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS QUE DEVE SER COMPLEMENTADA POR MEIO DO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL - RECLAMO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 

Enquanto a razoabilidade tem origem no direito anglo-saxão, a 

proporcionalidade se originou na Suíça e na Alemanha e tem como 

fundamento é o excesso de poder.  

Como ressalta Carvalho Filho, a proporcionalidade deve observância a 

três fundamentos:  

1) adequação entre os fins e meios 

2) exigibilidade da conduta, já que ela, além de ser necessária, deve ser 

o meio menos gravoso 

3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens supram as 

desvantagens 

 

Analisando os dois princípios, é possível afirmar que tanto um quanto o 

outro servem para conter atos estatais abusivos, contudo, a razoabilidade 

nasceu com perfil hermenêutico, voltado para a lógica e interpretação 

jurídica ao passo que a proporcionalidade nasceu com caráter objetivo, 
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material, visando desde logo  ao balanceamento de valores como a 

segurança e a justiça.  

 

A razoabilidade e a proporcionalidade estão de forma expressa na Lei do 

Processo Administrativo: 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 

entre outros, os critérios de: 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; 

 

4.3.5 Motivação 

A motivação é princípio necessário e é derivado do princípio republicano, 

já que para que as ações estatais sejam transparentes e claras, elas 

devem ser motivadas.  

Adianto que a motivação não se confunde com o elemento motivo do ato 

administrativo. São coisas distintas.  

Ela também está prevista de forma expressa na Lei do Processo 

Administrativo.  

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem 

a decisão; 
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Motivação nada mais é do que a indicação dos pressupostos de fato e de 

direito de um ato administrativo.  

Pressuposto de fato é o porquê o ato está sendo feito e o pressuposto de 

direito é o seu amparo legal, é se perguntar, onde está na lei a 

autorização para que este ato seja realizado.  

Ainda, a Lei do Processo Administrativo, em seu art.50, traz um rol 

exemplificativo do que deve ser motivado. 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação 

dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

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. 
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A regra, no Direito Administrativo moderno, é a de que todos os atos 

devam ser motivados, contudo, a doutrina ainda aponta como exceções a 

nomeação e a exoneração dos cargos em comissão e das funções de 

confiança, previstos no art.37, II, da CF/88. 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

 

4.3.6 Hierarquia 

A hierarquia pressupõe subordinação e está nitidamente relacionada às 

funções administrativas. Por meio dela é que o superior pode rever, 

avocar e delegar atos, e ainda, aplicar penalidades.  

Vejam o art.116, IV, da Lei nº 8.112/90: 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

 IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais; 

  XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será 

encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior 

àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando 

ampla defesa. 

Importante ressaltar que a hierarquia é típica do Poder Executivo, mas 

não exclusiva dele, já que ela está ligada à função administrativa e não 

exatamente a um Poder e como visto, todos os Poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário, em maior ou menor intensidade, cumprem a 

função administrativa.  
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Acrescenta-se que devido à Súmula Vinculante, à ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) e à declaratória de constitucionalidade (ADC),  

criou-se uma hierarquia jurisdicional, já que editada a Súmula Vinculante 

ou proferida a decisão em uma ADI ou ADC, os outros órgãos do Judiciário 

não poderão decidir de maneira contrária.  

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 

a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 

em lei.  

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 

Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 

administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 

que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 

o caso.  

Art.102 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 

ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 

todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 

4.3.7 Continuidade do Serviço Público  

Este princípio está intimamente ligado ao princípio da eficiência, já que o 

serviço público deve ser continuamente prestado e de maneira adequada. 
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Não basta que a água chegue em nossas torneiras, é necessário que ela 

chegue de maneira contínua e pura.  

Tendo em vista a necessidade contínua da prestação do serviço público, 

a CF/88 deixou reservado à lei específica o direito de greve do servidor.  

Art.37, 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei específica; 

É verdade que até hoje a lei específica não foi editada e por isso, 

anteriormente, era negado ao servidor público, de maneira absoluta o 

direito de greve. Contudo, a posição que o Judiciário tem hoje, é a de que 

a mora em editar a lei específica é do legislador e ninguém pode ser 

punido sem ter dado causa, ou seja, a culpa de não ter a lei de greve 

para o setor público não é do servidor, mas do Legislativo.  

Direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 

Evolução do tema na jurisprudência do STF. (...) Apesar das 

modificações implementadas pela EC 19/1998 quanto à modificação da 

reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, 

art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos 

civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente 

satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em 

consonância com imperativos constitucionais. Tendo em vista as 

imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do 

direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de 

reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a 

atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue 

também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. A mora 

legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem 

constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa 

situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de 

consolidação de uma típica omissão judicial. (...) Considerada a 

omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a 
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pretensão, tão somente no sentido de que se aplique a Lei 7.783/1989 

enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei 

específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). Em razão 

dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se 

pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso 

concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja 

facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de 

greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades 

essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da 

Lei 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos 

riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços 

públicos que tenham características afins a esses "serviços ou 

atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada 

aos serviços privados ditos "essenciais". O sistema de judicialização do 

direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que 

outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela 

complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades 

estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja 

essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da 

Lei 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime 

fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei 7.783/1989 é apenas exemplificativa 

(numerus apertus). O processamento e o julgamento de eventuais 

dissídios de greve que envolvam servidores públicos civis devem 

obedecer ao modelo de competências e atribuições aplicável aos 

trabalhadores em geral (celetistas), nos termos da regulamentação da 

Lei 7.783/1989. A aplicação complementar da Lei 7.701/1988 visa à 

judicialização dos conflitos que envolvam os servidores públicos civis 

no contexto do atendimento de atividades relacionadas a necessidades 

inadiáveis da comunidade que, se não atendidas, coloquem "em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" 

(Lei 7.783/1989, parágrafo único, art. 11). Pendência do julgamento 

de mérito da ADI 3.395/DF, rel. min. Cezar Peluso, na qual se discute 

a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da 

relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 

da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios" (CF, art. 114, I, na redação conferida 

pela EC 45/2004). Diante da singularidade do debate constitucional do 

direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada 

e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros 

institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória 

e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre 

o poder público e os servidores públicos civis. No plano procedimental, 

afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei 

7.701/1988 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais 

do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para 

apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de 

servidores públicos que sejam suscitados até o momento de 

colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos 

do inciso VII do art. 37 da CF. A adequação e a necessidade da definição 

dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a 

elementos de fixação de competência constitucional de modo a 

assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao 

exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e 

a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa 

medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve 

constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da CF, sem 

desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços 

públicos – um elemento fundamental para a preservação do interesse 

público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. 

Definição dos parâmetros de competência constitucional para 

apreciação do tema no âmbito da Justiça Federal e da Justiça estadual 

até a edição da legislação específica pertinente, nos termos do art. 37, 

VII, da CF. (...) Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da 

interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores 

públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se 

o prazo de sessenta dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a 

matéria. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, 

nos termos acima especificados, determinar a aplicação das 

Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que 
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envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos 

civis. [MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE de 31-10-

2008.] = ARE 657.385, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 29-2-

2012, DJE de 13-3-2012 Vide RE 456.530 ED, rel. min. Joaquim 

Barbosa, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011 Vide ADI 3.235, rel. p/ 

o ac. min. Gilmar Mendes, j. 4-2-2010, P, DJE de 12-3-2010 Vide Rcl 

6.568, rel. min. Eros Grau, j. 21-5-2009, P, DJE de 25-9-2009. 

Percebam que a CF/88 não exclui do direito de greve, o servidor em 

estágio probatório, assim, ele também poderá aderir ao movimento 

grevista.  

Além disso, caso algum estatuto preveja exoneração de ofício de servidor 

em estágio probatório que participe de greve, ela será declarada 

inconstitucional.  

O exercício de um direito constitucional é garantia fundamental a ser 

protegida por esta Corte, desde que não exercido de forma abusiva. 

(...). (...) ao considerar o exercício do direito de greve como falta grave 

ou fato desabonador da conduta, em termos de avaliação de estágio 

probatório, que enseja imediata exoneração do servidor público não 

estável, o dispositivo impugnado viola o direito de greve conferido aos 

servidores públicos no art. 37, VII, CF/1988, na medida em que inclui, 

entre os fatores de avaliação do estágio probatório, de forma 

inconstitucional, o exercício não abusivo do direito de greve. 

[ADI 3.235, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 4-2-2010, 

P, DJE de 12-3-2010.] Vide RE 226.966, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, 

j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 21-8-2009. 

 

É preciso tomar cuidado com as questões de prova quando falam em 

direito de greve do servidor haja vista, que somente os civis é que podem 

exercê-lo, sendo que este direito não é extensível aos militares.  

CF/88 

Art.142 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=558551&codigoClasse=373&numero=708&siglaRecurso=&classe=MI
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28657385%2ENUME%2E+OU+657385%2EDMS%2E%29%28%28LUIZ+FUX%29%2ENORL%2E+OU+%28LUIZ+FUX%29%2ENPRO%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=618184
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609252
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=603024&idDocumento=&codigoClasse=403&numero=6568&siglaRecurso=&classe=Rcl
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=603024&idDocumento=&codigoClasse=403&numero=6568&siglaRecurso=&classe=Rcl
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609252
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=601215
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IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;  

 

Recentemente, o STF decidiu pela impossibilidade do direito de greve dos 

policiais civis.  

 

ATENÇÃO 

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é 

vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem 

diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação 

do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das 

carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para 

vocalização dos interesses da categoria. Com base nessas orientações, 

o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário com 

agravo interposto contra acórdão que concluiu pela impossibilidade de 

extensão aos policiais civis da vedação do direito à greve dos policiais 

militares. 

[ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, 

P, Informativo 860, Tema 541.] 

Ainda, por conta da continuidade do serviço público, é que o art.38 da 

Lei nº 8.112/90 prevê a necessidade de substitutos na Administração 

Pública. 

Art. 38.  Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou 

chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos 

indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente 

designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1o  O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem 

prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção 

ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos 

legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4128634
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o 

respectivo período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 2o  O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou 

função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos 

dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta 

dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, 

que excederem o referido período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97) 

Art. 39.  O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de 

unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. 

 

Também, quando o particular firmar contrato com a Administração 

Pública, ele é obrigado a suportar atrasos no pagamento de até 90 dias, 

sem poder paralisar os serviços. A isso dizemos que o particular não pode 

invocar a cláusula da “exceptio non adimpleti contractus”.  

Quando reformei meu apartamento, contratei um gesseiro e o serviço de 

era para começar em 1 semana, não ocorreu nem mesmo depois de um 

mês. Eu havia dado uma pequena entrada e disse que pagaria o restante 

depois. Com o gesseiro não cumpriu com sua palavra, além de exigir a 

devolução do dinheiro, não paguei o restante. Vejam, então, que nos 

contratos privados a exceção do contrato não cumprido é livre, o que não 

ocorre na Administração Pública.  

 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 

pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 

parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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Por conta da continuidade, a Administração pode assumir o objeto 

contratado quando houver rescisão do contrato administrativo.  

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta 

as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta 

Lei: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que 

se encontrar, por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material 

e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 

continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

 

4.3.8 Princípio da Segurança Jurídica e da Proteção à Confiança 

 

CAI NA PROVA 

A segurança jurídica é princípio que traz estabilidade às relações.  

Ela também tem previsão expressa na Lei do Processo Administrativo 

Federal. 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 

entre outros, os critérios de: 
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XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor 

garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação. 

Como assevera Carvalho Filho citando Almiro do Couto e Silva, “no direito 

comparado, especialmente no direito alemão, os estudiosos se têm 

dedicado à necessidade de estabilização de certas situações jurídicas, 

principalmente e virtude do transcurso do tempo e da boa-fé, e distinguem 

os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Pelo 

primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando-se 

a inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide 

sobre o aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo 

em relação a atos, inclusive e principalmente do Estado, dotados de 

presunção de legitimidade e com a aparecia de legalidade”. (CARVALHO 

FILHO, 2016, p. 38) 

Destaca-se que as relações jurídicas não podem sofrer de instabilidade a 

todo tempo, ainda que um direito subjetivo não tenha se tornado direito 

adquirido, isso é, ainda que um direito não tenha se tornado direito 

adquirido, é necessário que o Direito o proteja, para que não sejamos 

surpreendidos por mudanças de entendimento da Administração.  

Vamos supor que você tenha uma empresa importadora de multifuncionais 

e a Receita não saiba classificar o equipamento em impressora, scanner 

ou copiadora.  

Suponha que a impressora tenha imposto de importação na razão de 10%, 

o scanner de 15% e a copiadora de 20% e que a Receita passe a entender 

que multifuncional seja impressora, então, ao importar a mercadoria, você 

paga 10%.  

Ocorre que a Receita percebe que se ela inferir que a multifuncional seja 

copiadora, ela arrecadará mais. Ela poderá cobrar a diferença de alíquota 

que você já pagou por conta de nova interpretação dada? Não, pois isso 
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feriria a segurança jurídica. Para as novas importações, você deverá 

recolher o imposto pela alíquota nova, mas as situações passadas estão 

consolidadas.  

Há dois institutos do direito material que estão nitidamente relacionados 

com a segurança jurídica: prescrição e decadência. Como aponta Carvalho 

Filho, “a prescrição e a decadência são fatos jurídicos por meio dos quais 

a ordem jurídica confere destaque ao princípio da estabilidade das relações 

jurídicas, ou, como se tem denominado atualmente, ao princípio da 

segurança jurídica”.  

Sem dúvida alguma, a decadência e a prescrição são meios de 

estabilização da relação jurídica.  

A Lei nº 8.112/90 traz hipóteses de prescrição a favor do servidor que 

tenha cometido um ilícito administrativo, já que o Estado não pode ficar 

eternamente atrás de alguém para punir. Se ele não exercer sua 

pretensão, haverá a prescrição.  

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 

em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

A Lei do Processo Administrativo ainda estabelece um prazo decadencial 

de 5 anos para a Administração Pública anular os atos que tragam 

benefícios aos destinatários, quando não tiver ocorrido má-fé. 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos 

de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 

cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo 

comprovada má-fé. 
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Nota-se que depois de 5 anos, caso tenha havido boa-fé, ainda que o ato 

seja ilegal, ele não poderá ser anulado. A isso chamamos teoria do fato 

consumado e sua razão de existir é que a anulação de um ato pode, por 

vezes, trazer mais prejuízo do que mantê-lo da forma em que está.  

Por conta disso, é que se admite a validade dos atos praticados pelo 

funcionário de fato que é aquele funcionário público que foi 

irregularmente investido no cargo ou emprego público, mas que possui a 

aparência de ser um servidor.  

Os atos praticados por ele, por terem a aparência de serem legais, serão 

mantidos, a fim de garantir a segurança jurídica e a proteção à confiança. 

 

4.3.9 Princípio da Precaução 

Quando existir situação de risco à coletividade, a Administração Pública 

deve atuar de forma a evitar dano que possa ter risco de reparação difícil.  

 

4.3.10 Princípio da Especialidade e da Tutela 

A Especialidade consiste em a Administração Pública Direta adotar uma 

técnica administrativa chamada de descentralização para a criação de 

entidades mais específicas na execução do serviço público, a chamada 

Administração Indireta.  

Entre a Direta e a Indireta, não existe hierarquia, tampouco 

subordinação. A relação entre elas é de vinculação, de controle, de tutela, 

de supervisão ministerial, a fim de que a Administração Direta verifique 

se o papel institucional da Indireta está sendo cumprido.  
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29. (ESAF/2012/MPOG/Analista) As entidades compreendidas na 

Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de 

competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

Gabarito: “CERTO” 

Vejam que o enunciado disse que a Administração Indireta se vincula 

à Direta e isso está correto, já que a relação entre elas não é de 

subordinação, mas de vinculação.  

 

4.3.11 Princípio da Informalidade Moderada 

A Administração Pública deve se pautar pela desburocratização a fim de 

facilitar o acesso do público aos serviços públicos, devendo adotar formas 

simples o suficiente para satisfazer o interesse público sem se afastar do 

interesse estatal ou da legalidade.  

Vejam como a Lei do Processo Administrativo Federal trata o tema: 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 

dos administrados; 

Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for 

admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os 

seguintes dados: 

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de 

recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado 

quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

 

30. (ESAF/2013/MF/Especialista) Considerando as atuais demandas da 

sociedade moderna e a necessidade de atendimento destas por parte do poder 

público, emerge a necessidade de adaptação e adequação do moderno 

administrador e dos órgãos de controle interno e externo que, aos poucos, 
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abandonam a visão tradicional, centralizada e hierarquizada de que toda e 

qualquer atuação estatal depende de lei. Com base nesta afirmação, assinale a 

assertiva correta. 

a) Não se admite, no exercício da administração pública moderna, a 

informalidade. 

b) Informalidade na atuação administrativa é sinônimo de discricionariedade. 

c) A informalidade administrativa não se presta para invadir a esfera privada 

dos particulares, impondo-lhes obrigações ou restringindo-lhes o exercício de 

direitos. 

d) A evolução da sociedade e da administração pública são irrelevantes no que 

pertine a reserva legal. 

e) Toda prestação de serviços estatais interfere no âmbito de direitos 

individuais, razão que exige obediência a reserva legal pelo administrador. 

Gabarito: “C” 

a) A informalidade é princípio aplicável ao Direito Administrativo, 

contudo, é melhor falar em informalidade moderada, já que há casos 

em que ela será obrigatoriamente adotada, como nos concursos 

públicos ou nas licitações.  

b) Informalidade não tem nada a ver com discricionariedade. 

Informalidade significa que a Administração Pública deve adotar 

formas simples para atender a população. Discricionariedade é 

escolher dentre duas ou mais possibilidades que a lei fornece.  

c) De fato, a Administração não pode por meio de formalidades 

exacerbadas, proibir que um particular satisfaça seus anseios perante 

o Estado.  

d) A evolução da sociedade e da Administração são importantes 

condutores para a evolução legislativa.  

Vejam como o Decreto Lei nº 200/67 tratava a Administração: 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias 

de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Emprêsas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas. 
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Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração 

Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver 

enquadrada sua principal atividade. 

Hoje, sabemos que a Administração Indireta também é composta pelas 

Associações Públicas, por conta de inovação legislativa.  

Além disso, a evolução da sociedade e seu amadurecimento, fizeram 

com que o Estado passasse a usar métodos gerenciais na administração 

da coisa pública, adotando o princípio da eficiência e a criação das 

parcerias público-privadas.  

e) Vamos supor que o Estado de São Paulo esteja passando por uma 

epidemia de febre amarela e que por isso, o Governo resolva 

disponibilizar vacinas em seus postos de saúde. Em que isso afetou o 

direito do particular? Ninguém está obrigando o particular a tomar a 

vacina. O que quero dizer é que nem sempre o Estado age interferindo 

no sentido de restringir direitos ou de criar obrigações.  

 

 

Princípios Reconhecidos 

Supremacia do Interesse Público, Indisponibilidade do Interesse Público, 

Autotutela, Razoabilidade e Proporcionalidade, Motivação, Hierarquia, 

Continuidade do Serviço Público, Princípio da Segurança Jurídica e da Proteção 

à Confiança, Princípio da Precaução, Princípio da Especialidade e da Tutela, 

Princípio da Informalidade Moderada. 
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5 Questões Comentadas 

 

31. (ESAF/2014/AFRFB/Auditor) Nos termos da lei, a Administração Pública 

Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios 

específicos, exceto: 

a) princípio da segurança jurídica. 

b) princípio da razoabilidade. 

c) princípio da eficiência. 

d) princípio da insignificância. 

e) princípio da motivação. 

Gabarito: “D” 

Nós veremos uma aula só sobre o processo administrativo federal, contudo, já 

podemos responder a esta questão. O art.2º, da Lei nº 9.784/99, não traz o 

princípio da insignificância em seu texto.  
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Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

 

32. (ESAF/2014/MF/Todos os Cargos) Considerando o conceito de 

administração pública e seus princípios, bem como as fontes do Direito 

Administrativo, assinale a opção correta. 

a) Pelo princípio da Tutela, a Administração Pública exerce o controle sobre seus 

próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder 

Judiciário. 

b) De acordo com o critério funcional, o conceito de Administração Pública é um 

complexo de atividades concretas e imediatas desempenhadas sob os termos e 

condições da lei, visando o atendimento das necessidades coletivas. 

c) As decisões meramente administrativas que promanem dos Tribunais comuns 

ou especiais são relevantes fontes jurisprudenciais do Direito Administrativo, 

aplicando-se a situações já ocorridas, desde que benéficas à Administração 

Pública. 

d) Do princípio da eficiência decorre a necessidade de institutos como a 

suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas 

temporariamente vagas. 

e) O sentido subjetivo da expressão Administração Pública está relacionado à 

natureza da atividade exercida por seus próprios entes. 

Gabarito: “B” 

a) A banca tentou fazer confusão entre a tutela e a autotutela.  
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A tutela é o controle que exerce a Administração Direta sobre a Indireta a fim 

de verificar se as finalidades institucionais estão sendo cumpridas.  

A autotutela é princípio em que a Administração de ofício anula seus atos quando 

eivados de ilegalidade ou os revoga por não serem mais convenientes e nem 

oportunos.  

b) Sob o aspecto objetivo, orgânico ou funcional a administração pública é a 

atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime de Direito 

Público, para a consecução dos interesses coletivos.  

A função administrativa abrange o fomento, a polícia administrativa, o serviço 

público e a intervenção.  

O fomento está relacionado com o incentivo à iniciativa privada por meio de 

subvenções, renúncias fiscais e desapropriações que favoreçam atividades 

privadas sem fins lucrativos.  

A polícia administrativa é a atividade que sem abuso de poder, limita a atuação 

do particular em benefício da coletividade.  

O serviço público, de acordo com Di Pietro, é toda atividade que a Administração 

Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, 

sob regime jurídico predominantemente público. Abrange atividades que por sua 

relevância para a coletividade, foram assumidas pelo Estado, com ou sem 

exclusividade.  

A intervenção se dá por meio da regulação da atividade privada e pela 

participação do Estado no domínio econômico por meio das empresas estatais.  

c) A jurisprudência que é fonte do Direito Administrativo é emanada dos 

Tribunais quando em suas funções típicas de interpretar a lei e proferir uma 

decisão e não quando o Tribunal exerce a função administrativa. 

d) Indicar suplentes está relacionado com a continuidade do serviço público. 

Para que o serviço não cesse, é preciso que haja suplentes e substitutos de 
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servidores, sobretudo, quando exercerem atividades de assessoria, chefia e 

direção. A delegação e a avocação também se relacionam com a continuidade 

do serviço público, mas estão relacionadas, ainda, com o princípio da hierarquia.  

e) Sob o aspecto subjetivo, a Administração Pública é o conjunto de agentes, 

órgãos e entidades.  

 

33. (ESAF/2012/AFRFB) Determinado Município da Federação brasileira, 

quando da elaboração da sua lei orgânica, fez constar a seguinte norma: 

“O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargos em comissão 

ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 

parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção e os 

servidores e empregados públicos municipais não poderão contratar com o 

Município, subsistindo a proibição por mais seis meses após findas as respectivas 

funções.” 

Analise a norma constante da Lei Orgânica, da referida municipalidade e, à luz 

da jurisprudência do STF, avalie as questões a seguir, marcando verdadeiro (V) 

ou falso (F) para cada uma delas. 

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

( ) A lei orgânica do município é inconstitucional porque impõe restrições que 

não foram impostas pelo constituinte no inciso XXI, do art. 37, nem pela norma 

geral de que trata o inciso XVII, do art. 22 da CF. 

( ) A municipalidade tratou, em sua lei orgânica, de preservar um princípio guia 

de toda a atividade estatal: o princípio da moralidade administrativa. 

( ) A norma constante da lei orgânica em comento homenageia o princípio da 

impessoalidade. 

( ) A norma inserta na lei orgânica do referido município fere a efetiva, real e 

isonômica competição.  
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a) F, F, F, F 

b) F, V, V, V 

c) F, V, V, F 

d) V, V, V, F 

e) F, V, F, F 

Gabarito: “C” 

I – Proibir que parentes até o 2º grau de agentes políticos e de pessoas que 

ocupem cargos de confiança possam contratar com o Poder Público, atende a 

moralidade administrativa e a impessoalidade e esta lei não poderá ser 

declarada inconstitucional por este motivo. Item falso.  

II – Sem dúvida, que a lei orgânica do Município atendeu ao princípio da 

moralidade e também o da impessoalidade. Item certo.  

III - Sem dúvida, que a lei orgânica do Município atendeu ao princípio da 

moralidade e também o da impessoalidade. Item certo.  

IV- O fato da lei orgânica não permitir que algumas pessoas contratem com o 

Poder Público, até diminui a competição, contudo, qual a quantidade de parentes 

até o segundo grau das pessoas elencadas no enunciado para que a isonomia 

da competição seja efetiva e real? Quase nenhuma. Além disso, a moralidade e 

a impessoalidade devem prevalecer.  

 

34. (ESAF/2012/MF/Assistente Técnico) A Coordenação-Geral de Recursos 

Logísticos – CGRL de determinado ministério conduziu o pregão eletrônico que 

teve por objeto a seleção de empresa para a celebração de contrato de serviços 

de limpeza e conservação dos móveis e imóveis nas instalações de seus edifícios 

sede e anexos.  
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A licitação, dada sua modalidade de pregão eletrônico, foi conduzida utilizando 

o Sistema Comprasnet.  

Em 23/11/2006, após transcorridas as fases do certame no referido sistema, 

não houve qualquer registro dos licitantes de eventual intenção de recurso, não 

havendo informação de protocolo ou chegada pela via do correio de qualquer 

peça impressa neste sentido.  

Esgotado o prazo recursal sem manifestação dos licitantes, a CGRL encaminha 

à imprensa oficial a adjudicação do objeto do certame à empresa vencedora “X” 

e a homologação do procedimento licitatório. Tudo no mesmo dia 23/11/2006, 

atos esses que somente vieram a ser publicados em 27/11/2006. 

Em 27/11/2006 chega ao protocolo da CGRL a peça recursal impressa, oriunda 

da licitante “Y”, protocolada em 24/11/2006.  

Tratando de descobrir o motivo pelo qual a empresa “Y” não cadastrou sua 

intenção de recurso no Comprasnet, o pregoeiro entra em contato com o órgão 

central do sistema de logística e tecnologia da informação do governo federal e 

dele obtém, por e-mail, a confirmação de que o sistema estava com falhas 

operacionais que já estavam sendo corrigidas.  

Dito isto, o pregoeiro retornou o pregão à fase de intenção de recurso em 

27/11/2006, reagendou-o para o dia 29/11/2006 e, prevenindo-se do ocorrido 

anteriormente, cuidou de inserir a informação de que “no caso de o sistema não 

registrar a referida intenção de recurso deverá ser protocolada junto ao 

Ministério até o dia 01/12/2006.” Houve fechamento do prazo no dia 29/11/2006 

sem que houvesse licitantes que recorressem.  

Acerca do caso concreto acima narrado e tendo em mente as fontes do direito 

administrativo acerca do tema licitações, em especial a doutrina pátria e a 

jurisprudência do TCU, analise as questões a seguir, assinalando verdadeiro(V) 

ou falso(F) ao final de cada assertiva.  
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Após análise, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

( ) Houve violação ao princípio da publicidade, pela falta de publicação da 

revogação da homologação do certame em órgão oficial.  

( ) O princípio da publicidade foi atendido com a informação do cancelamento da 

homologação, bem como com a reabertura do prazo para a interposição de 

recurso tendo sido registrado no sítio eletrônico do Comprasnet.  

( ) Segundo o princípio da razoabilidade, considerando- se ser o certame sob 

análise um pregão eletrônico, cuja tônica é a celeridade, seria excesso de 

formalismo submeter todos os atos à publicação de forma impressa.  

( ) A despeito de a modalidade em tela ser pregão eletrônico, não é exigível dos 

licitantes o acompanhamento da licitação em sítio eletrônico, sendo necessária 

a veiculação de todos os atos decisórios em diário oficial. 

  a) F, V, V, F 

  b) V, F, F, V 

  c) V, F, V, V 

  d) F, F, V, V 

  e) V, V, F, F 

Gabarito: “A” 

I- A gente ainda vai estudar a homologação, mas saibam que ela é ato 

administrativo unilateral e vinculado, e justamente pelo fato de ser vinculado, 

não comporta revogação.  

II - A publicidade foi atendida, já que a Administração informou o cancelamento 

da homologação.  

III -  A Administração é regida pela informalidade moderada, já que os atos 

devem ser formais na medida que satisfaçam o interesse público. Se o pregão é 
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eletrônico, não há necessidade de se publicar tudo de forma impressa, o que 

seria desproporcional.  

IV – O pregão é eletrônico e as fases da licitação ocorreram de forma eletrônica, 

contudo, a publicidade em Diário Oficial continua sendo obrigatória, já que a 

publicação é condição de eficácia do ato administrativo. 

 

35. (ESAF/2010/CVM/Analista) Analise os itens a seguir, relacionados aos 

princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, e marque com V 

se a assertiva for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção 

correspondente. 

( ) Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador público 

deve objetivar a realização do interesse público.  

( ) Em razão do princípio da isonomia, é vedada a adoção de quaisquer 

discriminações positivas pela Administração Pública.  

( ) As restrições ao direito de greve do servidor público decorrem do princípio da 

continuidade das atividades da Administração Pública.  

( ) A estipulação legal de prazo decadencial para a Administração anular seus 

atos é contrária ao princípio da segurança jurídica. 

a) V, F, F, F 

b) F, V, V, F 

c) V, V, V, V 

d) F, V, F, V 

e) V, F, V, F 

Gabarito: “E” 

I- A finalidade pública, o interesse público e a isonomia são decorrências lógicas 

do princípio da impessoalidade.  
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II- A isonomia determina que se trate os iguais igualmente, os desiguais de 

maneira desigual, na medida das desigualdades existentes entre as pessoas, por 

isso, as ações afirmativas são consideradas constitucionais.  

III- De fato, a restrição ao direito de greve do servidor está relacionada à 

continuidade do serviço público.  

IV- Tanto a decadência quanto a prescrição são institutos relacionados à 

pacificação social e, portanto, à segurança jurídica.  

 

36. (ESAF/2010/CVM/Agente Executivo) O princípio da Administração 

Pública que se fundamenta na ideia de que as restrições à liberdade ou 

propriedade privadas somente são legítimas quando forem necessárias e 

indispensáveis ao atendimento do interesse público denomina-se: 

a) legalidade. 

b) publicidade. 

c) proporcionalidade. 

d) moralidade. 

e) eficiência. 

Gabarito: “C” 

A proporcionalidade é o princípio que evita os excessos por parte da 

Administração. Ele é o maior limitador do mérito, da escolha, administrativa.  

A Administração além de ter o dever de optar sempre pelo meio menos gravoso, 

deve pautar suas atitudes na coerência, sem agir com excesso de poder.  

 

37. (ESAF/2010/SMF-RJ/Auditor) Referente aos princípios da 

Administração Pública, assinale a opção correta. 
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a) Tendo em vista o caráter restritivo da medida, é necessária lei formal para 

coibir a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública, tornando-se 

inviável, assim, sustentar tal óbice com base na aplicação direta dos princípios 

previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

b) Entre os princípios da Administração Pública previstos expressamente na 

Constituição Federal, encontram-se os da publicidade e da eficácia. 

c) É viável impedir, excepcionalmente, o desfazimento de um ato, a princípio, 

contrário ao Ordenamento Jurídico, com base no princípio da segurança jurídica. 

d) O princípio da autotutela consiste na obrigatoriedade de o agente público, 

independentemente da sua vontade, sempre defender o ato administrativo 

quando impugnado judicialmente, em face da indisponibilidade do interesse 

defendido. 

e) O devido processo legal não é preceito a ser observado na esfera 

administrativa, mas apenas no âmbito judicial. 

Gabarito: “C” 

a) Para coibir a prática de nepotismo não é necessário ter lei, já que o nepotismo 

é decorrência lógica dos princípios constitucionais.  

"Ementa: Administração Pública. Vedação nepotismo. Necessidade de 

lei formal. Inexigibilidade. proibição que decorre do art. 37, caput, da 

CF. RE provido em parte. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a 

Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do 

nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo 

não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição 

que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da 

Constituição Federal." (RE 579951, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 20.8.2008, DJe de 

24.10.2008) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587
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b) Existem 5 princípios expressos para a Administração Pública, quais sejam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A banca trocou 

eficiência por eficácia.  

c) Por conta da segurança jurídica é até mesmo possível que a Administração 

Pública deixe de anular um ato ilegal, caso sua anulação seja pior do que sua 

manutenção no ordenamento jurídico. É o caso do funcionário de fato que possui 

irregularidade em sua contratação. Vamos supor que um servidor tenha sido 

nomeado Auditor da Receita, mas que ainda não tenha concluído o ensino 

superior e que a Administração Pública só tenha se dado conta do equívoco dois 

anos depois. O que é mais danoso, manter os atos praticados por ele perante as 

pessoas de boa-fé ou anular todos os seus atos? Claro que anular todos os seus 

atos, por isso, por conta da insegurança jurídica que as anulações de seus atos 

poderiam causar, é que a Administração os mantêm.  

d) A autotutela significa que a Administração deve anular seus atos quando 

ilegais, pois deles não se originam direitos e pode revoga-los por conveniência 

e oportunidade.  

e) O devido processo legal, com os meios inerentes à defesa, deverá ser 

observado tanto no processo judicial como no administrativo.  

 

38. (ESAF/2010/SMF-RJ/Agente) Em relação aos princípios constitucionais 

da administração pública, é correto afirmar que: 

I. o princípio da publicidade visa a dar transparência aos atos da administração 

pública e contribuir para a concretização do princípio da moralidade 

administrativa;  

II. a exigência de concurso público para ingresso nos cargos públicos reflete uma 

aplicação constitucional do princípio da impessoalidade;  
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III. o princípio da impessoalidade é violado quando se utiliza na publicidade 

oficial de obras e de serviços públicos o nome ou a imagem do governante, de 

modo a caracterizar promoção pessoal do mesmo;  

IV. o princípio da moralidade administrativa não comporta juízos de valor 

elásticos, porque o conceito de “moral administrativa” está definido de forma 

rígida na Constituição Federal;  

V. o nepotismo é uma das formas de ofensa ao princípio da impessoalidade.  

Estão corretas: 

a) apenas as afirmativas I, II, III e V. 

b) apenas as afirmativas I, III, IV e V. 

c) as afirmativas I, II, III, IV e V. 

d) apenas as afirmativas I, III e V. 

e) apenas as afirmativas I e III. 

Gabarito: “A” 

I- A publicidade gera transparência e nos ajuda na busca pela moralidade 

administrativa. Por meio da transparência é possível verificar a grande maioria 

dos gastos realizados pelo Estado. Foi por ela que se descobriu o Deputado da 

Tapioca, lembram dele? O comportamento de Deputado ofendeu a moralidade e 

foi descoberto devido à transparência dos gastos.  

O deputado Orlando Silva (PCdoB-RJ) apresentou sua candidatura à 

presidência da Câmara, surpreendendo até mesmo aliados de sua 

excelência. Silva enfraquece a candidatura do deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI), aliado da presidente afastada Dilma Rousseff, e 
concede gás a Rodrigo Maia (DEM-RJ). 

Silva é o ex-ministro dos Esportes que comprou uma tapioca de R$ 
8,30 com o cartão corporativo por "engano". 

Além da compra da tapioca, o ex-ministro foi acusado de gastar R$ 

20.112, com o cartão, para pagamento de diárias e alimentação. Silva 

teria usado o cartão corporativo para pagar diárias em um hotel 

quatro estrelas em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde se hospedou 
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em um final de semana na companhia da mulher, da filha e de uma 
babá  

http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=163045&pagina

=10695 

II- O concurso público é o meio mais isonômico de seleção. Através dele, não há 

como estabelecer nenhuma causa de discriminação por conta de sexo, idade, 

religião, condição social ou etnia. Sem dúvida, ele é decorrência lógica da 

impessoalidade e da isonomia.  

Lembrem-se de que as ações afirmativas são atenuações à isonomia, mas 

plenamente constitucionais.  

III- É o que diz o art.37, §1º, da CF/88: 

§ 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. 

IV- O conceito de moralidade não é rígido. Além disso, é necessário verificar se 

a moralidade está pautada na lei. Assim, ainda que muitas situações sejam 

imorais perante nossa moral comum, elas podem ser lícitas por atenderem a lei.  

V- O nepotismo ofende a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, dentre 

outros princípios.  

Nessa linha, por ocasião do julgamento da ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres 

Britto, assentei que 'os princípios que estão inseridos no caput do 

artigo 37, sobretudo o princípio da impessoalidade, da moralidade e da 

eficiência, são auto-aplicáveis no que diz respeito à vedação ao 

nepotismo'." (ADI 1521, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 

Tribunal Pleno, julgamento em 19.6.2013, DJe de 13.8.2013) 

 

Súmula Vinculante 13 

http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=163045&pagina=10695
http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=163045&pagina=10695
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630021
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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. 

 

39. (ESAF/2010/MPOG/Analista) A observância da adequação e da 

exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do seguinte 

princípio da Administração Pública: 

a) Publicidade. 

b) Moralidade. 

c) Legalidade. 

d) Proporcionalidade. 

e) Impessoalidade. 

Gabarito: “D” 

A adequação dos meios e fins para que nenhum ato administrativo extrapole seu 

conteúdo, mesmo que seja para atender ao interesse público, está relacionada 

com a proporcionalidade.  

Imaginem a lei que permite ao Fiscal da Vigilância Sanitária multar ou lacrar o 

estabelecimento comercial que esteja em desacordo com as normas sanitárias. 

Imaginem ainda uma farmácia que esteja sob fiscalização e que o fiscal encontre 

uma barata morta no banheiro e que por isso, lacra o estabelecimento. Sem 

dúvida alguma, ele violou a proporcionalidade, já que seu ato foi 

demasiadamente excessivo.  
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40. (ESAF/2010/MPOG/Analista) Relativamente à necessidade de 

estabilização das relações jurídicas entre os cidadãos e o Estado, há dois 

princípios que visam garanti-la. Assinale a resposta que contenha a correlação 

correta, levando em consideração os aspectos objetivos e subjetivos presentes 

para a estabilização mencionada. 

( ) Boa-fé;  

( ) Presunção de legitimidade e legalidade dos atos da Administração;  

( ) Prescrição;  

( ) Decadência. 

(1) Segurança Jurídica - aspecto objetivo.  

(2) Proteção à confiança - aspecto subjetivo. 

a) 1 / 1 / 2 / 2. 

b) 2 / 1 / 2 / 1. 

c) 2 / 2 / 1 / 1. 

d) 1 / 1 / 1 / 2. 

e) 2 / 2 / 2 / 1. 

Gabarito: “C” 

A estabilidade das relações jurídicas possui um aspecto objetivo, 

consubstanciado pela segurança jurídica e um aspecto subjetivo, que se dá pela 

confiança nas pessoas e nas instituições.  

A prescrição e a decadência que fazem parte do direito material e não processual 

não dependem de aspectos subjetivos para serem concretizadas, basta o 

decurso de prazo.  
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Por outro lado, a boa-fé e a presunção de que o agente público praticou o ato 

de acordo com a lei e de que ele está dizendo a verdade, são aspectos subjetivos, 

e estão ligados à confiança.  

 

41. (ESAF/2004/CGU/Analista) Entre os princípios básicos da Administração 

Pública, conquanto todos devam ser observados em conjunto, o que se aplica, 

particular e apropriadamente, à exigência de o administrador, ao realizar uma 

obra pública, autorizada por lei, mediante procedimento licitatório, na 

modalidade de menor preço global, no exercício do seu poder discricionário, ao 

escolher determinados fatores, dever orientar-se para o de melhor atendimento 

do interesse público, seria o da 

a) eficiência 

b) impessoalidade 

c) legalidade 

d) moralidade 

e) publicidade 

Gabarito: “B” 

a) A eficiência está relacionada com o fazer bem feito logo da primeira vez e 

fazer o melhor com os recursos existentes.  

b) Um dos aspectos da impessoalidade é a finalidade pública que busca atender 

da melhor forma possível e dentro da lei, o interesse público.  

c) O princípio da legalidade determina que a Administração Pública somente 

pode agir quando a lei determinar ou autorizar. O administrador deve aplicar a 

lei de ofício.  

d) A moralidade está relacionada com a boa-fé, com a ética, com o dever de 

probidade.  
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e) A publicidade é princípio necessário em um Estado Republicano, a fim de gerar 

transparência nas atividades estatais, sobretudo, quando estamos diante de 

uma democracia em que todo poder emana do povo.  

 

42. (ESAF/2003/PGFN/Procurador) Assinale, entre os atos abaixo, aquele 

que não pode ser considerado como de manifestação da atividade finalística da 

Administração Pública, em seu sentido material. 

a) Concessão para exploração de serviço público de transporte coletivo urbano. 

b) Desapropriação para a construção de uma unidade escolar. 

c) Interdição de um estabelecimento comercial em razão de violação a normas 

de posturas municipais. 

d) Nomeação de um servidor público, aprovado em virtude de concurso público. 

e) Concessão de benefício fiscal para a implantação de uma nova indústria em 

determinado Estado-federado. 

Gabarito: “D” 

Sob o aspecto objetivo, orgânico ou funcional a administração pública é a 

atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime de Direito 

Público, para a consecução dos interesses coletivos.  

A função administrativa abrange o fomento, a polícia administrativa, o serviço 

público e a intervenção. Dentre os itens que a banca trouxe, a nomeação de 

servidor não é fomento, nem está relacionada com a polícia administrativa, não 

é serviço público e tampouco intervenção do Estado.  

A letra “a” representa um serviço público, a “b”, polícia administrativa, a “c”, 

polícia administrativa e a “e” a área de fomento.  
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43. (Analista de Controle Externo/TCU/CESPE) Acerca dos princípios 

constitucionais que informam o direito administrativo, julgue os próximos itens: 

I. A probidade administrativa é um aspecto da moralidade administrativa que 

recebeu da Constituição Federal brasileira um tratamento próprio. 

II. A declaração de sigilo dos atos administrativos, sob a invocação do 

argumento da segurança nacional, é privilégio indevido para a prática de um ato 

administrativo, pois o princípio da publicidade administrativa exige a 

transparência absoluta dos atos, para possibilitar o seu controle de legalidade. 

III. A administração pública responde civilmente pela inércia em atender uma 

situação que exige a sua presença para evitar uma ocorrência danosa. Exemplo 

disso é a situação em que há demora do Estado em colocar um para-raios em 

uma escola localizada em área com grande incidência de raios, o que leva a uma 

catástrofe, ao serem as crianças atingidas por um relâmpago em dia chuvoso. 

Nesse caso, o princípio da eficiência, que exige da administração rapidez, 

perfeição e rendimento, deve incidir no processo de responsabilização do gestor 

público. 

IV. O atendimento do administrado em consideração ao seu prestígio social 

angariado junto à comunidade em que vive não ofende o princípio da 

impessoalidade da administração pública. 

I- A moralidade como princípio é mais ampla do que a probidade que é um dever. 

Ela possui previsão expressa na CF/88, o que a banca chamou de recebeu 

tratamento próprio pela Constituição. Item verdadeiro.  

II- Toda e qualquer questão que afirme existir princípio absoluto é errada. Não 

existem princípios absolutos. A publicidade, embora seja decorrência do princípio 

republicano e condição de eficácia de um ato administrativo, possui restrições 

tais como quando estiver envolvida a segurança do Estado e da sociedade. Item 

errado.  
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III- A questão nos informa que a escola está localizada em área de grande 

incidência de raios e que o gestor não tomou as medidas cabíveis a fim de evitar 

o acidente. Neste caso, ele não foi eficiente. Item correto.  

IV- Ofende sim! A impessoalidade demanda que coloquemos de lado nossas 

paixões para que possamos atender a todos de forma isonômica a fim de 

concretizar a finalidade pública. Item errado.  

 

44. (FCC/2009/SEFAZ-SP/Auditor) Um ato administrativo que viesse a criar 

direitos, impor obrigações ou prescrever sanções afrontaria o princípio da: 

a) publicidade. b) probidade administrativa. c) impessoalidade. d) moralidade. 

e) legalidade 

Gabarito: “E” 

Um ato administrativo deve se pautar na legalidade, não podendo criar direitos 

e nem restrições que a lei não prevê, sob afronta ao princípio da legalidade.  

 

45. (FCC/TJ-PA) Os princípios da Administração Pública que têm previsão 

expressa na Constituição Federal são:  

a) autotutela, publicidade e indisponibilidade. 

b) legalidade, publicidade e eficiência. 

c) moralidade, indisponibilidade e razoabilidade. 

d) publicidade, eficiência e indisponibilidade. 

e) eficiência, razoabilidade e moralidade. 

Gabarito: “B” 

Há 5 princípios expressos aplicáveis à Administração Pública.  

L- legalidade 
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I– impessoalidade 

M- moralidade 

P- publicidade 

E - eficiência 

 

46. (FCC/PGE-RJ) Há dois princípios constitucionais fundamentais para o 

Direito Administrativo. A partir deles constroem-se todos os demais. São eles: 

a) prescrição de veracidade e publicidade. 

b) impessoalidade e legalidade. 

c) legalidade e supremacia do interesse público. 

d) publicidade e moralidade. 

e) especialidade e supremacia do interesse público. 

Gabarito: “C” 

A depender da doutrina, há autores que apontam que os princípios basilares do 

Direito Administrativo são a legalidade e a supremacia do interesse público e 

outros que dizem ser a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do 

interesse público.  

Estou torcendo para não aparecerem as duas opções na sua prova. ; ) 

 

47.(FCC/TJ-PA) Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública 

NÃO é correto afirmar que o princípio: 

a) da legalidade traduz a ideia de que a Administração Pública somente tem 

possibilidade de atuar quando exista lei que a determine ou que a autorize. 

b) da moralidade está ligado à ideia da probidade administrativa, do decoro e 

da boa-fé. 
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c) da impessoalidade também é conhecido como princípio da finalidade. 

d) da publicidade apresenta dupla acepção: exigência de publicação dos atos 

administrativos em órgão oficial como requisito de eficácia e exigência de 

transparência da atuação administrativa. 

e) da impessoalidade tem por objetivo assegurar que os serviços públicos sejam 

prestados com adequação às necessidades da sociedade. 

Gabarito: “E” 

Antes de qualquer coisa, a questão pede a assertiva errada. Atentem-se a isso 

na hora da prova.  

a) A legalidade administrativa determina que a Administração Pública somente 

pode agir quando houver lei anterior que autorize seus atos, sendo bem mais 

restrita do que a legalidade dos particulares.  

b) A moralidade é princípio que traduz a boa-fé, a probidade, a retidão.  

c) A finalidade, o interesse público, a isonomia, são todos decorrência lógica da 

impessoalidade.  

d) A publicidade além de ser condição de eficácia do ato administrativo, gera 

transparência e controle na Administração Pública.  

e) Esta assertiva está ligada à eficiência e não à impessoalidade.  

 

48.(FCC/TRE-SP) Dentre os princípios da Administração Pública, o que impõe 

ao agente público, quando no exercício de suas funções, objetividade no 

atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal, e o que obriga-

o a atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, denominam-

se, respectivamente, 

a) moralidade e impessoalidade. 

b) eficiência e moralidade. 
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c) impessoalidade e legalidade. 

d) impessoalidade e moralidade. 

e) legalidade e eficiência. 

Gabarito: “D” 

Cuidado quando a banca dize objetividade no trato da coisa pública para que 

vocês não se confundam com a eficiência. Objetividade é o oposto de 

subjetividade, por isso, está ligada ao princípio da impessoalidade.  

Agir com probidade e boa-fé está ligado à moralidade. 
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6 Questões Trabalhadas na aula 

 

1.(CESPE/2013/TRF-2/Juiz) O princípio da sindicabilidade é reconhecido 

expressamente pela jurisprudência do STF. 

 

2.(ESAF/2012/AFRFB) A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente 

qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão de direito a algum 

tipo de controle denomina-se 

a) Princípio da legalidade. 

b) Princípio da sindicabilidade. 

c) Princípio da responsividade. 

d) Princípio da sancionabilidade. 

e) Princípio da subsidiariedade. 
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3. (CESPE/2010/TRE-BA/Analista) Como exemplo da incidência do princípio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional relativos aos atos administrativos no 

ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência, entre nós, do sistema 

do contencioso administrativo ou sistema francês. 

 

4. (FUNCEFET/2014/Prefeitura de Vila Velha/Controladoria) O sistema 

da unidade de jurisdição, também conhecido como sistema da jurisdição una, 

sistema do monopólio de jurisdição ou sistema inglês, é aquele em que todos os 

litígios, administrativos ou de caráter privado, são sujeitos à apreciação e à 

decisão da Justiça comum, composta por juízes e tribunais do Poder Judiciário. 

Nele, apenas os órgãos do Judiciário exercem a função jurisdicional e proferem 

decisões com caráter definitivo. Nenhuma decisão, de qualquer outro Poder, que 

ofenda direito, ou ameace ofendê-lo, pode ser excluída do reexame, com foro 

de definitividade, por órgãos do Judiciário. E o sistema adotado para  o controle 

jurisdicional da administração pública no direito brasileiro. 

 

5. (FUNCEFET/2014/Prefeitura de Vila Velha/Controladoria) No sistema 

do contencioso administrativo, a Justiça Administrativa tem jurisdição e 

competência sobre alguns litígios específicos, nos quais uma das partes é, 

sempre, o Poder Público. Compete-lhe julgar causas que visem à invalidação e 

à interpretação de atos administrativos e aquelas em que o interessado requer 

a restauração da legalidade por entender que teve direito seu ofendido por 

conduta administrativa. Julga também os recursos administrativos de excesso 

ou desvio de poder. 

 

6. (Cespe/2017/TRF-1/Oficial de Justiça) O conceito de administração 

pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que 

é exercida pelo Poder Executivo. 
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7. (CESPE/2017/TRF-1/Analista) A administração pública, em seu sentido 

material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem 

função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza 

da atividade exercida por esses entes. 

 

8. (Cespe/2018/Abin) Entre as fontes de direito administrativo, as normas 

jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal e 

encontram sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa. 

 

9. (ESAF/2012/MPOG/Analista) Desde que previsto no Edital, é possível 

sujeitar a habilitação de candidato a cargo público a exame psicotécnico. 

 

10. (ESAF/2012/MPOG/Analista) É admissível, por lei ou ato administrativo, 

restringir em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. 

 

11. (ESAF/2012/MPOG/Analista)  A fixação de vencimentos dos servidores 

públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. 

 

12. (ESAF/2006/Técnico da Receita Federal) A primordial fonte formal do 

Direito Administrativo no Brasil é  

a) a lei.  

b) a doutrina.  

c) a jurisprudência.  

d) os costumes.  
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e) o vade-mécum. 

 

13. (Cespe/2018/Abin) A jurisprudência administrativa constitui fonte direta 

do direito administrativo, razão por que sua aplicação é procedimento corrente 

na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao 

particular sua observância no cotidiano.  

 

14. (Cespe/2017/TRE-TO/Analista) O direito administrativo consiste em um 

conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração 

pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes: 

lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. 

 

15. (Cespe/2017/TCE-PE/Analista) No Brasil, as fontes do direito 

administrativo são, exclusivamente, a Constituição Federal de 1988 (CF), as leis 

e os regulamentos. 

 

16. (CESPE/2016/PC-PE/Agente) Considerando as fontes do direito 

administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que 

provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. 

a) A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo para 

abranger inclusive os regulamentos administrativos. 

b) O acordo é uma importante fonte do direito administrativo por ser forma de 

regulamentar a convivência mediante a harmonização de pensamentos. 

c) Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como 

fonte do direito administrativo. 
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d) A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos 

ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. 

e) Uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo 

tema. 

 

17. (Esaf/2014/MTur/Todos os Cargos) Assinale a opção em que consta 

princípio da Administração Pública que não é previsto expressamente na 

Constituição Federal. 

a) Publicidade. 

b) Eficiência. 

c) Proporcionalidade. 

d) Legalidade. 

e) Moralidade. 

 

18. (ESAF/2005/AFRFB) Por decorrência do regime jurídico-administrativo 

não se tolera que o Poder Público celebre acordos judiciais, ainda que benéficos, 

sem a expressa autorização legislativa. 

 

19. (CESPE/2015/TJ-DF/Analista) De acordo com a teoria da imputação, 

atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de 

vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos, ou seja, 

conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a 

atuação é atribuída ao Estado. 

20. (Esaf/2014/MTur/Todos os Cargos) Em se tratando dos princípios que 

a Administração Pública deve obedecer, assinale a opção incorreta. 
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a) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório e eficiência. 

b) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

c) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e 

moralidade. 

d) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 

e) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

probidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência. 

 

21. (ESAF/2012/MDIC/Analista) Determinado município da federação 

brasileira, visando dar cumprimento a sua estratégia organizacional, implantou 

o programa denominado Administração Transparente. Uma das ações do 

referido programa consistiu na divulgação da remuneração bruta mensal, com o 

respectivo nome de cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da 

internet.  

A partir da leitura do caso concreto acima narrado, assinale a opção que melhor 

exprima a posição do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do tema. 

a) A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da 

publicidade administrativa. 

b) A atuação do município viola a segurança dos servidores. 

c) A atuação do município fere a intimidade dos servidores. 
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d) A remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função 

pública. 

e) Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder a 

divulgação da remuneração bruta do servidor e do respectivo CPF. 

 

22. (Cespe/2017/TRF-1/Analista) Para os autores que defendem o princípio 

da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, 

devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha 

condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. 

 

23. (ESAF/2005/AFRFB) Os princípios constitucionais da legalidade e da 

moralidade vinculam-se, originalmente, à noção de administração 

a) patrimonialista. 

b) descentralizada. 

c) gerencial. 

d) centralizada. 

e) burocrática. 

 

24. (CESPE/2014/Câmara dos Deputados) O princípio da indisponibilidade 

do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e 

transações. 

 

25. (ESAF/2012/CGU/Analista) O princípio que instrumentaliza a 

Administração para a revisão de seus próprios atos, consubstanciando um meio 

adicional de controle da sua atuação e, no que toca ao controle de legalidade, 
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representando potencial redução do congestionamento do Poder Judiciário, 

denomina-se 

a) Razoabilidade. 

b) Proporcionalidade. 

c) Autotutela. 

d) Eficiência. 

e) Eficácia. 

 

26. (ESAF/2012/MPOG/Especialista) A administração pode revogar seus 

próprios atos, quando eivados de ilegalidade, e anulá-los por vício de 

conveniência. 

 

27. (ESAF/2012/MPOG/Especialista) Afigura-se imprescindível à 

Administração Pública a prestação jurisdicional para declarar a nulidade dos seus 

próprios atos. 

 

28. (ESAF/2012/MDIC/Analista) Fundamentada no seu poder de autotutela 

administrativa, a Administração pública Federal procedeu à revisão nas 

vantagens concedidas a servidor público que repercutiu diretamente na sua 

esfera patrimonial, ocasionando-lhe diminuição remuneratória.  

A partir do caso concreto acima narrado, assinale a opção que exprime a posição 

do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do tema. 

a) A autotutela administrativa, per si, afasta a necessidade de abertura de 

procedimento administrativo garantidor do contraditório. 

b) O devido processo legal administrativo é exigível tanto nos casos de anulação 

quanto de revogação do ato administrativo. 
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c) O acesso ao Poder Judiciário já representa a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, estando a Administração desincumbida de fazê-lo. 

d) Somente nos casos de revogação do ato administrativo a Administração deve 

garantir o contraditório e a ampla defesa. 

e) Considerando-se que o ato da administração retirava do servidor pagamento 

indevido, a executoriedade autorizava-lhe a suspender o referido pagamento 

sem o devido processo legal. 

 

29. (ESAF/2012/MPOG/Analista) As entidades compreendidas na 

Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência 

estiver enquadrada sua principal atividade. 

 

30. (ESAF/2013/MF/Especialista) Considerando as atuais demandas da 

sociedade moderna e a necessidade de atendimento destas por parte do poder 

público, emerge a necessidade de adaptação e adequação do moderno 

administrador e dos órgãos de controle interno e externo que, aos poucos, 

abandonam a visão tradicional, centralizada e hierarquizada de que toda e 

qualquer atuação estatal depende de lei. Com base nesta afirmação, assinale a 

assertiva correta. 

a) Não se admite, no exercício da administração pública moderna, a 

informalidade. 

b) Informalidade na atuação administrativa é sinônimo de discricionariedade. 

c) A informalidade administrativa não se presta para invadir a esfera privada dos 

particulares, impondo-lhes obrigações ou restringindo-lhes o exercício de 

direitos. 

d) A evolução da sociedade e da administração pública são irrelevantes no que 

pertine a reserva legal. 



 
 
Direito Administrativo 
SEFAZ-GO 
AULA Nº 0 | 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Fontes do Direito Administrativo: 
doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimentos, instruções, tratados internacionais, 
costumes. Princípios da administração pública. 3.Sistemas administrativos.  
Prof. João Maurício 
 

109 

 

              

e) Toda prestação de serviços estatais interfere no âmbito de direitos  

 

31. (ESAF/2014/AFRFB/Auditor) Nos termos da lei, a Administração Pública 

Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios 

específicos, exceto: 

a) princípio da segurança jurídica. 

b) princípio da razoabilidade. 

c) princípio da eficiência. 

d) princípio da insignificância. 

e) princípio da motivação. 

 

32. (ESAF/2014/MF/Todos os Cargos) Considerando o conceito de 

administração pública e seus princípios, bem como as fontes do Direito 

Administrativo, assinale a opção correta. 

a) Pelo princípio da Tutela, a Administração Pública exerce o controle sobre seus 

próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder 

Judiciário. 

b) De acordo com o critério funcional, o conceito de Administração Pública é um 

complexo de atividades concretas e imediatas desempenhadas sob os termos e 

condições da lei, visando o atendimento das necessidades coletivas. 

c) As decisões meramente administrativas que promanem dos Tribunais comuns 

ou especiais são relevantes fontes jurisprudenciais do Direito Administrativo, 

aplicando-se a situações já ocorridas, desde que benéficas à Administração 

Pública. 
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d) Do princípio da eficiência decorre a necessidade de institutos como a 

suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas 

temporariamente vagas. 

e) O sentido subjetivo da expressão Administração Pública está relacionado à 

natureza da atividade exercida por seus próprios entes. 

 

33. (ESAF/2012/AFRFB) Determinado Município da Federação brasileira, 

quando da elaboração da sua lei orgânica, fez constar a seguinte norma: 

“O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargos em 

comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção e os servidores e empregados públicos municipais não poderão contratar 

com o Município, subsistindo a proibição por mais seis meses após findas as 

respectivas funções.” 

Analise a norma constante da Lei Orgânica, da referida municipalidade e, à luz 

da jurisprudência do STF, avalie as questões a seguir, marcando verdadeiro (V) 

ou falso (F) para cada uma delas. 

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

( ) A lei orgânica do município é inconstitucional porque impõe restrições que 

não foram impostas pelo constituinte no inciso XXI, do art. 37, nem pela norma 

geral de que trata o inciso XVII, do art. 22 da CF. 

( ) A municipalidade tratou, em sua lei orgânica, de preservar um princípio guia 

de toda a atividade estatal: o princípio da moralidade administrativa. 

( ) A norma constante da lei orgânica em comento homenageia o princípio da 

impessoalidade. 

( ) A norma inserta na lei orgânica do referido município fere a efetiva, real e 

isonômica competição.  
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a) F, F, F, F 

b) F, V, V, V 

c) F, V, V, F 

d) V, V, V, F 

e) F, V, F, F 

 

34. (ESAF/2012/MF/Assistente Técnico) A Coordenação-Geral de Recursos 

Logísticos – CGRL de determinado ministério conduziu o pregão eletrônico que 

teve por objeto a seleção de empresa para a celebração de contrato de serviços 

de limpeza e conservação dos móveis e imóveis nas instalações de seus edifícios 

sede e anexos.  

A licitação, dada sua modalidade de pregão eletrônico, foi conduzida utilizando 

o Sistema Comprasnet.  

Em 23/11/2006, após transcorridas as fases do certame no referido sistema, 

não houve qualquer registro dos licitantes de eventual intenção de recurso, não 

havendo informação de protocolo ou chegada pela via do correio de qualquer 

peça impressa neste sentido.  

Esgotado o prazo recursal sem manifestação dos licitantes, a CGRL encaminha 

à imprensa oficial a adjudicação do objeto do certame à empresa vencedora “X” 

e a homologação do procedimento licitatório. Tudo no mesmo dia 23/11/2006, 

atos esses que somente vieram a ser publicados em 27/11/2006. 

Em 27/11/2006 chega ao protocolo da CGRL a peça recursal impressa, oriunda 

da licitante “Y”, protocolada em 24/11/2006.  

Tratando de descobrir o motivo pelo qual a empresa “Y” não cadastrou sua 

intenção de recurso no Comprasnet, o pregoeiro entra em contato com o órgão 

central do sistema de logística e tecnologia da informação do governo federal e 
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dele obtém, por e-mail, a confirmação de que o sistema estava com falhas 

operacionais que já estavam sendo corrigidas.  

Dito isto, o pregoeiro retornou o pregão à fase de intenção de recurso em 

27/11/2006, reagendou-o para o dia 29/11/2006 e, prevenindo-se do ocorrido 

anteriormente, cuidou de inserir a informação de que “no caso de o sistema não 

registrar a referida intenção de recurso deverá ser protocolada junto ao 

Ministério até o dia 01/12/2006.” Houve fechamento do prazo no dia 29/11/2006 

sem que houvesse licitantes que recorressem.  

Acerca do caso concreto acima narrado e tendo em mente as fontes do direito 

administrativo acerca do tema licitações, em especial a doutrina pátria e a 

jurisprudência do TCU, analise as questões a seguir, assinalando verdadeiro(V) 

ou falso(F) ao final de cada assertiva.  

Após análise, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

( ) Houve violação ao princípio da publicidade, pela falta de publicação da 

revogação da homologação do certame em órgão oficial.  

( ) O princípio da publicidade foi atendido com a informação do cancelamento da 

homologação, bem como com a reabertura do prazo para a interposição de 

recurso tendo sido registrado no sítio eletrônico do Comprasnet.  

( ) Segundo o princípio da razoabilidade, considerando- se ser o certame sob 

análise um pregão eletrônico, cuja tônica é a celeridade, seria excesso de 

formalismo submeter todos os atos à publicação de forma impressa.  

( ) A despeito de a modalidade em tela ser pregão eletrônico, não é exigível dos 

licitantes o acompanhamento da licitação em sítio eletrônico, sendo necessária 

a veiculação de todos os atos decisórios em diário oficial. 

  a) F, V, V, F 

  b) V, F, F, V 

  c) V, F, V, V 
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  d) F, F, V, V 

  e) V, V, F, F 

 

35. (ESAF/2010/CVM/Analista) Analise os itens a seguir, relacionados aos 

princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, e marque com V 

se a assertiva for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção 

correspondente. 

( ) Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador público 

deve objetivar a realização do interesse público.  

( ) Em razão do princípio da isonomia, é vedada a adoção de quaisquer 

discriminações positivas pela Administração Pública.  

( ) As restrições ao direito de greve do servidor público decorrem do princípio da 

continuidade das atividades da Administração Pública.  

( ) A estipulação legal de prazo decadencial para a Administração anular seus 

atos é contrária ao princípio da segurança jurídica. 

a) V, F, F, F 

b) F, V, V, F 

c) V, V, V, V 

d) F, V, F, V 

e) V, F, V, F 

 

36. (ESAF/2010/CVM/Agente Executivo) O princípio da Administração 

Pública que se fundamenta na ideia de que as restrições à liberdade ou 

propriedade privadas somente são legítimas quando forem necessárias e 

indispensáveis ao atendimento do interesse público denomina-se: 
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a) legalidade. 

b) publicidade. 

c) proporcionalidade. 

d) moralidade. 

e) eficiência. 

 

37. (ESAF/2010/SMF-RJ/Auditor) Referente aos princípios da Administração 

Pública, assinale a opção correta. 

a) Tendo em vista o caráter restritivo da medida, é necessária lei formal para 

coibir a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública, tornando-se 

inviável, assim, sustentar tal óbice com base na aplicação direta dos princípios 

previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

b) Entre os princípios da Administração Pública previstos expressamente na 

Constituição Federal, encontram-se os da publicidade e da eficácia. 

c) É viável impedir, excepcionalmente, o desfazimento de um ato, a princípio, 

contrário ao Ordenamento Jurídico, com base no princípio da segurança jurídica. 

d) O princípio da autotutela consiste na obrigatoriedade de o agente público, 

independentemente da sua vontade, sempre defender o ato administrativo 

quando impugnado judicialmente, em face da indisponibilidade do interesse 

defendido. 

e) O devido processo legal não é preceito a ser observado na esfera 

administrativa, mas apenas no âmbito judicial. 

 

38. (ESAF/2010/SMF-RJ/Agente) Em relação aos princípios constitucionais 

da administração pública, é correto afirmar que: 
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I. o princípio da publicidade visa a dar transparência aos atos da administração 

pública e contribuir para a concretização do princípio da moralidade 

administrativa;  

II. a exigência de concurso público para ingresso nos cargos públicos reflete uma 

aplicação constitucional do princípio da impessoalidade;  

III. o princípio da impessoalidade é violado quando se utiliza na publicidade 

oficial de obras e de serviços públicos o nome ou a imagem do governante, de 

modo a caracterizar promoção pessoal do mesmo;  

IV. o princípio da moralidade administrativa não comporta juízos de valor 

elásticos, porque o conceito de “moral administrativa” está definido de forma 

rígida na Constituição Federal;  

V. o nepotismo é uma das formas de ofensa ao princípio da impessoalidade.  

Estão corretas: 

a) apenas as afirmativas I, II, III e V. 

b) apenas as afirmativas I, III, IV e V. 

c) as afirmativas I, II, III, IV e V. 

d) apenas as afirmativas I, III e V. 

e) apenas as afirmativas I e III. 

 

39. (ESAF/2010/MPOG/Analista) A observância da adequação e da 

exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do seguinte 

princípio da Administração Pública: 

a) Publicidade. 

b) Moralidade. 

c) Legalidade. 
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d) Proporcionalidade. 

e) Impessoalidade. 

 

40. (ESAF/2010/MPOG/Analista) Relativamente à necessidade de 

estabilização das relações jurídicas entre os cidadãos e o Estado, há dois 

princípios que visam garanti-la. Assinale a resposta que contenha a correlação 

correta, levando em consideração os aspectos objetivos e subjetivos presentes 

para a estabilização mencionada. 

( ) Boa-fé;  

( ) Presunção de legitimidade e legalidade dos atos da Administração;  

( ) Prescrição;  

( ) Decadência. 

(1) Segurança Jurídica - aspecto objetivo.  

(2) Proteção à confiança - aspecto subjetivo. 

a) 1 / 1 / 2 / 2. 

b) 2 / 1 / 2 / 1. 

c) 2 / 2 / 1 / 1. 

d) 1 / 1 / 1 / 2. 

e) 2 / 2 / 2 / 1. 

 

41. (ESAF/2004/CGU/Analista) Entre os princípios básicos da Administração 

Pública, conquanto todos devam ser observados em conjunto, o que se aplica, 

particular e apropriadamente, à exigência de o administrador, ao realizar uma 

obra pública, autorizada por lei, mediante procedimento licitatório, na 

modalidade de menor preço global, no exercício do seu poder discricionário, ao 
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escolher determinados fatores, dever orientar-se para o de melhor atendimento 

do interesse público, seria o da 

a) eficiência 

b) impessoalidade 

c) legalidade 

d) moralidade 

e) publicidade 

 

42. (ESAF/2003/PGFN/Procurador) Assinale, entre os atos abaixo, aquele 

que não pode ser considerado como de manifestação da atividade finalística da 

Administração Pública, em seu sentido material. 

a) Concessão para exploração de serviço público de transporte coletivo urbano. 

b) Desapropriação para a construção de uma unidade escolar. 

c) Interdição de um estabelecimento comercial em razão de violação a normas 

de posturas municipais. 

d) Nomeação de um servidor público, aprovado em virtude de concurso público. 

e) Concessão de benefício fiscal para a implantação de uma nova indústria em 

determinado Estado-federado. 

 

 

43. (Analista de Controle Externo/TCU/CESPE) Acerca dos princípios 

constitucionais que informam o direito administrativo, julgue os próximos itens: 

I. A probidade administrativa é um aspecto da moralidade administrativa que 

recebeu da Constituição Federal brasileira um tratamento próprio. 
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II. A declaração de sigilo dos atos administrativos, sob a invocação do 

argumento da segurança nacional, é privilégio indevido para a prática de um ato 

administrativo, pois o princípio da publicidade administrativa exige a 

transparência absoluta dos atos, para possibilitar o seu controle de legalidade. 

III. A administração pública responde civilmente pela inércia em atender uma 

situação que exige a sua presença para evitar uma ocorrência danosa. Exemplo 

disso é a situação em que há demora do Estado em colocar um para-raios em 

uma escola localizada em área com grande incidência de raios, o que leva a uma 

catástrofe, ao serem as crianças atingidas por um relâmpago em dia chuvoso. 

Nesse caso, o princípio da eficiência, que exige da administração rapidez, 

perfeição e rendimento, deve incidir no processo de responsabilização do gestor 

público. 

IV. O atendimento do administrado em consideração ao seu prestígio social 

angariado junto à comunidade em que vive não ofende o princípio da 

impessoalidade da administração pública. 

 

44. (FCC/SEFAZ-SP) Um ato administrativo que viesse a criar direitos, impor 

obrigações ou prescrever sanções afrontaria o princípio da: 

a) publicidade. b) probidade administrativa. c) impessoalidade. d) moralidade. 

e) legalidade 

 

45. (FCC/TJ-PA) Os princípios da Administração Pública que têm previsão 

expressa na Constituição Federal são:  

a) autotutela, publicidade e indisponibilidade. 

b) legalidade, publicidade e eficiência. 

c) moralidade, indisponibilidade e razoabilidade. 
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d) publicidade, eficiência e indisponibilidade. 

e) eficiência, razoabilidade e moralidade. 

 

46. (FCC/PGE-RJ) Há dois princípios constitucionais fundamentais para o 

Direito Administrativo. A partir deles constroem-se todos os demais. São eles: 

a) prescrição de veracidade e publicidade. 

b) impessoalidade e legalidade. 

c) legalidade e supremacia do interesse público. 

d) publicidade e moralidade. 

e) especialidade e supremacia do interesse público. 

 

47.(FCC/TJ-PA) Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública 

NÃO é correto afirmar que o princípio: 

a) da legalidade traduz a ideia de que a Administração Pública somente tem 

possibilidade de atuar quando exista lei que a determine ou que a autorize. 

b) da moralidade está ligado à ideia da probidade administrativa, do decoro e 

da boa-fé. 

c) da impessoalidade também é conhecido como princípio da finalidade. 

d) da publicidade apresenta dupla acepção: exigência de publicação dos atos 

administrativos em órgão oficial como requisito de eficácia e exigência de 

transparência da atuação administrativa. 

e) da impessoalidade tem por objetivo assegurar que os serviços públicos sejam 

prestados com adequação às necessidades da sociedade. 
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48.(FCC/TRE-SP) Dentre os princípios da Administração Pública, o que impõe 

ao agente público, quando no exercício de suas funções, objetividade no 

atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal, e o que obriga-

o a atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, denominam-

se, respectivamente, 

a) moralidade e impessoalidade. 

b) eficiência e moralidade. 

c) impessoalidade e legalidade. 

d) impessoalidade e moralidade. 

e) legalidade e eficiência. 
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