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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
I. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
1. CONCEITO 
 
Para uma melhor conceituação do Direito Administrativo, lançaremos mão da lição de 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, para quem o Direito Administrativo é “o ramo do direito 
público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que 
integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens 
de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública”. 

 
2.  OBJETO 
 
O objeto do Direito Administrativo engloba todas as funções exercidas pelas 

autoridades administrativas: a regulamentação da estrutura, do pessoal (órgãos e agentes), dos 
atos e atividades da Administração Pública, praticados ou desempenhados na qualidade de 
poder público. Toda e qualquer atividade de administração, seja ela exercida pelo Poder 
Executivo, pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, é tutelada pelo Direito 
Administrativo.  

 
 
3.  PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
A Administração Pública rege-se por diversos princípios, os quais norteiam seus atos 

de forma a garantir a consecução de sua finalidade. O art. 37 da Constituição da República 
dispõe que “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”. Além destes cinco, encontramos outros 
princípios norteadores da atividade administrativa, tanto em nosso texto constitucional quanto 
na legislação infraconstitucional, os quais passaremos a estudar com maior detalhamento: 
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 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
 
É princípio que explica como se dá a atuação da administração, servindo, também, 

como contenção ao arbítrio estatal. Determina a completa submissão da Administração 
Pública à lei e ao Direito, sendo permitido aos administradores fazer tão somente aquilo que 
se encontre expressamente autorizado em texto legal. Salienta-se que este princípio se 
manifesta de formas diferenciadas nos âmbitos público e privado, sendo que no segundo 
consubstancia a autorização da ação, desde que não haja proibição legal, enquanto no 
primeiro, como vimos, trata-se de impossibilidade de ação sem determinação da lei, motivo 
pelo qual o Princípio da Legalidade, no âmbito da Administração Pública, é também chamado 
Princípio da Reserva Legal. 

 
 
 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 
Este princípio assume dois significados: 
 
a) A administração deve conduzir seus atos tendo em vista o bem da sociedade como 

um todo, não podendo beneficiar ou prejudicar determinados particulares, pois é sempre o 
interesse público que norteia sua atividade. Ou seja, os atos devem possuir, sempre, finalidade 
pública; 

 
b) Os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os 

pratica, mas ao órgão ou entidade da Administração Pública, de sorte que ela é a autora 
institucional do ato. É assegurado à Administração, entretanto, o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo e culpa, nos termos do art. 37, §6°. 

 
 
 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
 
Está intimamente ligado aos conceitos de probidade, de honestidade, e de interesse 

público.  Por este princípio a Administração e seus servidores têm de atuar segundo padrões 
éticos de probidade, decoro e boa-fé. Assim a atividade administrativa deve obedecer não 
apenas à lei, mas, também seguir princípios éticos de boa-fé e lealdade. A moralidade 
consignada no preceito constitucional não é a moral comum, e sim a moral que se deduz da 
conduta interna da administração. O ato administrativo imoral poderá ser legal, mas será 
inválido. Assim, a violação a princípios autônomos (legalidade ou moralidade) acarretará o 
mesmo resultado, a invalidade. 
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 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
 

Princípio inerente à Administração Pública, determina que esta se encontra obrigada a 
publicar seus atos para que a população deles tenha conhecimento, e, conseqüentemente, 
possa contestá-los. Assim como a administração deve divulgar; de forma razoável e 
suficiente; suas atividades, também deve permitir o acesso ao conhecimento destas. A 
publicidade, entretanto, não é absoluta, devendo ser ressalvadas as hipóteses de sigilo 
previstas em lei. 

 
 
 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 
É o mais novo dos princípios. Passou a fazer parte da Constituição a partir da Emenda 

Constitucional nº 19, de 04.06.98. Exige que o exercício da atividade administrativa (atuação 
dos servidores, prestação dos serviços) atenda requisitos de presteza, adequabilidade, 
perfeição técnica, produtividade e qualidade. 

 
 
 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
 
A Administração Pública ocupa posição privilegiada frente aos particulares, em razão 

da função de gerenciamento dos interesses públicos que exerce. Neste caso, havendo conflito 
entre um interesse particular e outro de natureza pública, este deverá prevalecer. Saliente-se 
que tal princípio não dispensa o respeito ao interesse privado, entendimento depreendido do 
dispositivo constitucional que diz que a administração pública deve agir sempre respeitando o 
direito adquirido, a coisa julgada e o ato juridicamente perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da CF). 

 
 
 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 
 
Deve a Administração agir sempre buscando o interesse público, não lhe sendo 

permitida a disposição de tais interesses, assim como de seus bens e direitos. A 
Administração, in casu, atua como mera gestora, não lhe sendo autorizado qualquer ato de 
disposição ou alienação sem que haja lei anterior que assim preveja. Saliente-se que tal 
princípio não se confunde com o da legalidade, embora com ele se relacione. O princípio da 
legalidade é antecedente lógico deste e, por isso, merece algum destaque em relação a ele. 
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 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 
 

Este princípio preza a não interrupção dos serviços públicos, em razão da relevância 
social que detêm. Por ele se justificam algumas limitações ao direito constitucional de greve, 
conforme art. 37, VII, CF. Há, ainda, determinadas funções que sequer podem ser 
interrompidas, como no caso dos militares, o que encontra amparo constitucional no art. 42, 
IV, CF. Do mesmo modo, não são admitidas paralisações nos serviços tidos por essenciais. 
Destaque-se, ainda, a faculdade que tem a Administração de utilizar-se da estrutura da 
empresa com quem contratou (maquinário, material, instalações etc.) para garantir a 
continuidade do serviço. No mesmo sentido, admite-se a encampação da concessão de serviço 
público e não se aplica aos contratos administrativos a exceção de contrato não cumprido, 
prevista no art. 476 do CC, em face da Administração.   

 
 
 PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA 
 
A Administração Pública possui a faculdade de anular atos ilegais e revogar os atos 

que julgar inconvenientes ou inoportunos, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. 
Trata-se da autotutela, que tem como fonte o princípio da legalidade. Uma vez que a 
Administração Pública subordina-se à lei é cabível a esta o controle da legalidade de seus 
próprios atos. Os atos administrativos poderão ser anulados quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou poderão ser revogados quando não 
forem mais, a juízo da administração, convenientes ou oportunos, respeitados, contudo, os 
direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 
 
 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 
 
De acordo com princípio da especialidade não podem ser alterados, abandonados ou 

modificados os objetivos que deram ensejo à criação das entidades estatais, ou seja, devem 
operar com vista ao fim social que lhes deu origem. A alteração do objeto só será admitida se 
for respeitada a sua forma de constituição, conforme estabelecem os incisos XIX e XX do art. 
37 da CF. 

 
 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

 
O Administrador Público deve atuar buscando atingir os interesses e valores comuns a 

toda coletividade e não segundo valores próprios. Não cabe ao administrador interpretar ou 
aplicar a lei senão visando interesse público. É princípio decorrente lógico do princípio 
constitucional do devido processo legal, encontrando-se explicitado na Lei n.9.784/99, que 
funciona como limitação do poder administrativo.  
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 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDADE 
 

Este princípio também é chamado de princípio da proibição do excesso, visa a 
estabelecer um equilíbrio entre os meios utilizados e os fins alcançados pela Administração 
Pública cuja atuação deve sempre procurar o sacrifício mínimo de direitos para preservar-lhes 
na sua maioria. Tem por escopo, portanto, evitar abusos do Poder Público, impossibilitando-o 
de agir de forma desproporcional e em benefício próprio. 

 
 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO 
 
A tomada de decisões no âmbito da Administração Pública requer sejam indicados 

seus pressupostos de fato e de direito.  
 
4. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
De acordo com Hely Lopes Meirelles, existem 4 fontes no direito administrativo, a 

saber: 
 
- A Lei, que em sentido amplo, é a fonte primária do Direito Administrativo, 

abrangendo esta expressão desde a Constituição até os regulamentos executivos. E 
compreende-se que assim seja, porque tais atos, impondo o seu poder normativo aos 
indivíduos e ao próprio Estado, estabelecem relações de administração de interesse direto e 
imediato do Direito Administrativo; 

 
- A Doutrina, formando o sistema teórico de princípios aplicáveis ao Direito Positivo, 

é elemento construtivo da Ciência jurídica à qual pertence a disciplina em causa. Influi ela 
não só na elaboração da lei como nas decisões contenciosas e não contenciosas, ordenando, 
assim, o próprio Direito Administrativo; 

 
- A Jurisprudência, traduzindo a reiteração dos julgamentos num mesmo sentido, 

influencia poderosamente a construção do Direito, e especialmente a do Direito 
Administrativo, que se ressente de sistematização doutrinária e de codificação legal. A 
jurisprudência tem um caráter mais prático, mais objetivo, mas nem por isso se aparta de 
princípios teóricos que, por sua persistência nos julgados, acabam por penetrar e integrar a 
própria Ciência Jurídica; 

 
- O Costume, no Direito Administrativo brasileiro, exerce ainda influência, em razão 

da deficiência da legislação. A prática administrativa vem suprindo o texto escrito, e, 
sedimentada na consciência dos administradores e administrados, a praxe burocrática passa a 
suprir a lei, ou atua como elemento informativo da doutrina. 
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5. REGIME JURÍDICO E ADMINISTRATIVO1 
 
A atuação da Administração Pública, em sua atividade administrativa, sofre a 

influência de um regime jurídico específico. Este, denominado regime jurídico-
administrativo, caracteriza-se pela incidência de princípios próprios, que darão especiais 
contornos à atividade administrativa, fundamentais para a correta aplicação dos institutos 
pertinentes e para a compreensão das proteções e das restrições jurídicas que se refletem sobre 
tal atividade. 

 
 
II. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO 
 
 
1. CONCEITO 

 
Segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro o conceito de administração pública 

divide-se em dois sentidos: "Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração 
pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob 
regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido 
subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir Administração Pública, como sendo o conjunto 
de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do 
Estado". 

 
Em sentido objetivo é a atividade administrativa executada pelo Estado, por seus 

órgãos e agente, com base em sua função administrativa. É a gestão dos interesses públicos, 
por meio de prestação de serviços públicos. É a administração da coisa pública (res publica). 
Já no sentido subjetivo é o conjunto de agentes, órgãos e entidades designados para executar 
atividades administrativas. 

 
Assim, administração pública em sentido material é administrar os interesses da 

coletividade e em sentido formal é o conjunto de entidade, órgãos e agentes que executam a 
função administrativa do Estado. 

 
As atividades estritamente administrativas devem ser exercidas pelo próprio Estado ou 

por seus agentes. 

                                                   
1 Ronny Charles. Editora Juspodium 
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