
PR INC ÍP IOS
 DA

ADMIN ISTRAÇÃO  PÚBL ICA

LEGA L IDADE

L
É uma atuação da Administração Pública conforme a lei e o Direito.

A lei 9.784/99, art. 2º define a legalidade como o dever de atuação conforme a
lei, de modo que Administração está obrigada a respeitar o BLOCO DE
LEGALIDADE, que inclui a CF e emendas constitucionais, leis ordinárias, leis
complementares, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais e
atos administrativos normativos.

MORA L IDADE

M

PUBL IC IDADE

P

EF I C I ÊNC IA

E

IMPESSOA L IDADE

I

SUPREMAC IA  DO
INTERESSE  PÚBL ICO

IND ISPON IB I L IDADE  DO
INTERESSE  PÚBL ICO

Declara a superioridade do interesse da
coletividade sobre o particular;
Princípio implícito;

Exemplos de PRERROGATIVAS:

desapropriação, cláusulas exorbitantes,
poder de polícia,...

É um limite do primeiro princípio;

A Administração pública não pode dispor
de um direito que não é dela, mas que é
do povo;

Exemplos de SUJEIÇÕES: princípio da
legalidade; concurso público; licitação,...

REG IME  J UR ÍD I CO - ADMIN ISTRAT IVO
É um regime de DIREITO PÚBLICO, aplicável aos órgãos e entidades que compõem a
administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral,
Baseia-se na existência de um conjunto de PRERROGATIVAS e SUJEIÇÕES que devem
guardar entre si uma correlação lógica.

Essas PRERROGATIVAS e SUJEIÇÕES traduzem-se nos SUPRAPRINCÍPIOS da supremacia
do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.

CELSO ANTÔNIO

PEDRAS DE

TOQUE

Estabelece o dever da Administração Pública de IMPARCIALIDADE na defesa
do interesse público, impedindo DISCRIMINAÇÕES e PRIVILÉGIOS a
particulares no exercício da FUNÇÃO ADMINISTRATIVA.

Em relação a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA representa a:

a) Teoria do órgãos: os atos dos agentes são imputados ao órgão eu a
entidade;

b) Vedação de Promoção Pessoal do Agente (art. 37, §1º da CF/88).

Em relação aos ADMINISTRADOS está relacionado ao:

a) Princípio da finalidade: com vistas a satisfação do interesse público;

b) Princípio da Isonomia: onde representa uma dupla proibição de tratamento
discriminatório (perseguições) ou de atendimento privilegiado (favoritismo).

Trata-se de moral jurídica (acepção objetiva).

Além de respeitar a lei, o agente público deve atender também aos valores da
ética profissional, probidade, decoro, boa-fé objetiva, lealdade, e ainda uma  

BOA ADMINISTRAÇÃO.

A CF/88 prevê dois instrumentos para defesa da moralidade administrativa:

ação popular e ação civil pública.

SÚMULA VINCULANTE nº 13: Nepotismo.

Lei nº 8.429/92 trata da IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Impõe o dever de DIVULGAÇÃO OFICIAL dos atos administrativos.
Impõe a TRANSPARÊNCIA da atuação administrativa
Possue as seguintes FINALIDADES:

a) Exteriorizar a vontade da Administração Pública;

b) Tornar exigível o conteúdo dos atos.
c) Iniciar a produção de efeitos.
d) Permitir o controle de legalidade do comportamento da Administração.

Exceções: Intimidade; segurança da sociedade e a segurança do Estado.

Inserido pela EC 19/98 (reforma administrativa). 

Relaciona-se a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL.

Está ligado a ideia de economia, produtividade, agilidade e presteza.

Institutos correlatos: estágio probatório, avaliação periódica de desempenho,

contrato de gestão e PPPs.
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A LGUNS  PR INC ÍP IOS  I N FRACONST I TUC IONA I S
AUTOTUTELA

CONT INU IDADE

É poder da Administração rever seus próprios atos por meio da ANULAÇÃO de
atos ilegais e da REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade.

Súmulas 436 e 473 do STF e art. 53 da Lei 9.784/99.

Limites da Revogação: ato exaurido, ato vinculado, ato que gera direito
adquirido, e ato que integra procedimento.

O Estado tem obrigação de prestar o serviço de forma ininterrupta ou contínua.

 Não se caracteriza como descontinuidade a Paralisação do Serviço Público nas
situações do art. 6º, 3º da Lei 8.987/95.

A Exceção do Contrato não Cumprido é diferenciada (art.78, 5º da Lei 8.666/93).

Prof. André
Medeiros

Fonte: Marcelo Alexandrino e  Vicente Paulo


