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RESUMO 

O presente estudo tem como tema Os Princípios Administrativos e suas aplicações na conduta 

do Estado. O objetivo geral é demonstrar os Princípios Administrativos expressos e os 

Princípios Administrativos não expressos, chamados reconhecidos pela doutrina e 

jurisprudência, de forma a esclarecer o posicionamento do ordenamento jurídico frente a tais 

princípios. Para melhor compreensão do tema, o primeiro capítulo vem a tratar do Estado e a 

Administração Pública de forma ampla, dando embasamento para que o segundo e terceiro 

capítulo, que tratam dos Princípios Administrativos Expressos e Reconhecidos, 

respectivamente. O quarto capítulo, trata dos deveres dos administradores públicos, sob a luz 

dos Princípios Administrativos, demonstrando que tais deveres são uma forma de aplicação 

destes. Concluindo-se que os Princípios Administrativos são norteadores do agir do Estado, 

pois geram a seus agentes deveres que são de observação obrigatória nas práticas 

administrativas. 

Palavras-chave: Princípios Administrativos Expressos e Reconhecidos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present study has as its theme The Administrative Principles and their Applications in the 

State Province. The general objective is to demonstrate the expressed Administrative 

Principles and the Unexpressed Administrative Principles, called recognized by the doctrine 

and jurisprudence, in order to clarify the position of the legal order against such principles. 

For a better understanding of the subject, the first chapter comes from the Ministry of State 

and a Public Administration in a broad way, giving support to the second and third chapter, 

which deals with the Expressed and Recognized Administrative Principles, respectively. The 

fourth chapter deals with the duties of public administrators in light of the Administrative 

Principles, demonstrating that such duties are a form of application of these. Concluding that 

the Administrative Principles are the guiding principles of the State, for its duties duties that 

are mandatory observation in administrative practices. 

Keywords: Expressed and Recognized Administrative Principles. 
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INTRODUÇÃO  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vislumbra em seu art. 37, 

princípios a serem observados pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, tais como: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; Consagrados pela doutrina como 

Princípios Expressos, dada sua menção constitucional. Tais princípios regem todas as 

atividades da Administração Pública, portando-se assim como diretrizes fundamentais que 

estruturam a conduta administrativa do Estado. Porém, este rool de princípios não é taxativo. 

Pois, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que a Administração Pública se 

embasa em outras regras de proceder, o que foi denominado de Princípios Reconhecidos, que 

são: Supremacia do Interesse Público, Autotutela, Indisponibilidade, Continuidade dos 

serviços Públicos, Segurança Jurídico, Razoabilidade e Proporcionalidade. Porém, não é 

viável falar de tais princípios sem antes esclarecer o seu surgimento que tem início na Teoria 

Geral do Estado, pois este, o Estado, é o principal utilizador destes; introduzido 

definitivamente na literatura jurídica por Maquiavel, criador do Direito Público Moderno, a 

expressão Estado tomou vários conceitos distintos; para o presente estudo ficaremos com o 

entendimento de Estado é uma reunião humana organizada em um determinado território, e 

subordinada a um poder supremo, que lhe confere unidade.  

Desta forma entende-se que o Estado é formado por três elementos: A população, 

território e governo, sendo a população o principal, pois é o elemento formador de todos os 

outros; entende-se por população, a reunião de pessoas, de qualquer origem, organizadas 

politicamente dentro de um território estabelecido, sendo governo, o conjunto de funções 

necessárias a manutenção da ordem jurídica e da Administração Pública. Para que o Estado 

possa se organizar politicamente é necessário que se revista de poderes que o coloque como 

supremo, para que este possa exercer certas funções; para solucionar conflitos, foi dado ao 

estado o Poder Judiciário, com função jurisdicional; para legislar, o Poder Legislativo; e para 

administrar, o Poder Executivo; para que desta forma, com os três poderes, pudesse o Estado 

suprir a demanda Pública. Porém tais poderes não se colocam com soberania em relação uns 

aos outros, pois como estabelece a Constituição Federal, tais poderes são independentes e 

harmônicos entre si, o que nos leva a entender que estes se comunicam mesmo mantendo uma 

relação de independência entre eles. Por serem harmônicos, cada poder exerce sua função 

típica de forma não exclusiva; como o Poder Legislativo que no art. 51, IV; e art. 52, XIII/CF 
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exerce função administrativa, organizando seus serviços internos, desta mesma forma o 

Judiciário, no que descreve o art. 96, I, a, b, c; art. 96, II, a, b. Como visto, não há Estado sem 

população, e desta forma aquele tem que agir em prol desta, através da prestação de serviços 

públicos que serão oferecidos aos administrados observando-se os Princípios Administrativos, 

Expressos e Reconhecidos, este, objeto principal de nosso estudo, que passaremos a estudar 

no decorrer deste trabalho. 
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1 – PRINCÍPIOS APLICADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO 

A Administração Pública direta e indireta, no cumprimento de suas incumbências, se 

orientam por normas legais, agindo de acordo com a determinação da lei para atingir ao fim 

procurado que é a satisfação da coletividade, o interesse público; porém não é somente a lei 

que dá as margens para o seguimento do agir do estado, pois os administradores orientam-se 

também por normas de cunho subjetivo que limita o seu agir e direcionam a conduta do 

agente à satisfação da administração; são os princípios do Direito Administrativo, que 

mostram-se como normas de direito não codificadas, que atuam na conduta prevista pela lei 

ou mesmo quando esta for omissa. 

Mostra-se desta forma a suma importância dos princípios administrativos para a 

condução da atividade administrativa do Estado, pois influenciam diretamente no agir deste, 

atingindo até o subjetivo da moral, como é ocaso do Princípio da Moralidade, onde percebe-se 

que até mesmo onde a lei não pode alcançar, os princípios ali estão atuando, mostrando-se 

assim, mais amplos e abrangentes que a própria lei. 

Portanto os princípios do Direito Administrativo se mostram como base fundamental 

de toda a Administração Pública, tanto na aplicabilidade, como na edição de leis reguladoras 

do Direito Administrativo. 

1.1 DIREITO ADMINSTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O Direito Administrativo como ramo autônomo do direito, surgiu com instituição do 

Estado de Direito, por volta do século XVIII com movimentos constitucionalistas que trazem 

ao estado a configuração administrativa que conhecemos, divididas em órgãos determinados, 

para o exercício da administração. 

Para se fundar tal forma de estado foi necessário normatizar a atuação interna da 

administração, que antes era exercida somente pelo monarca e que passa a ser dividida em 

três poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. Tal desenvolvimento da norma interna faz o 

Direito Administrativo se tornar um ramo autônomo do direito. 

No entendimento de José dos Santos Carvalho Filho o Direito Administrativo é conceituado 

como: “conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as 
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relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que 

devem servir.”
1
 

Desta forma é o Direito Administrativo que regula tanto a relação jurídica entre seus 

órgãos internos, bem como esta e particulares. 

Assim, entendemos que há um direito chamado público e outro privado; seria então o Direito 

Administrativo um ramo do direito público. Pois, regula os direitos estatais e sociais, tendo 

em vista que o direito privado tutela os interesses individuais de modo a regular a atuação de 

cada indivíduo dentro de um grupo social. 

Para Hely Lopes Meirelles, o Direito Administrativo é entendido como: “Conjunto 

harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas 

tendente a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo estado
” 2   

Já Administração Pública consisti em atividades de planejamento, direção, execução 

entre outros, em suma: a Administração Pública se destina a organização do Estado, fazendo 

este prover as necessidades dos administrados; desta forma pode-se perceber que a 

Administração Pública é um conjunto de órgãos, que representam a divisão do estado em 

prestadores de serviços públicos, bem como uma atividade que gerencia todo o 

funcionamento da “máquina” estatal. Assim, pode-se determinar a administração como objeto 

de estudo do Direito Administrativo. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, divide o sentido de Administração Pública em 

subjetivo e objetivo: “Em sentido Subjetivo: as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 

que exercem a função administrativa; Em sentido Objetivo: A atividade Administrativa 

exercida por aqueles entes.”
3  

 

Tal distinção Também é feita pelo ilustríssimo doutrinador José dos Santos Carvalho 

Filho, por entender ser muito extensa a relação de tarefas e atividades que compõem o 

objetivo do Estado; como sentido objetivo entende: 

                                                 
1
 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30 ed, São Paulo: Atlas, p. 8, 

2016. 
2
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40 ed, São Paulo: Malheiros, p.40, 

2014. 
3
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29.ed, Rio de Janeiro: Forense, p.82, 

2016. 
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O sentido objetivo, deve consistir na própria atividade administrativa 

exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando enfim, a 

função administrativa (...) Trata-se da própria gestão dos interesses públicos 

executado pelo Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja 

por sua organização interna, ou ainda pela intervenção no campo privado
. 4

  

Para o sentido subjetivo, o mesmo entende não se confundir administração pública 

com qualquer dos poderes estruturais do Estado ou definir o sentido subjetivo como: 

Toma-se em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, quem 

o exerce de fato. Para diferenciar este sentido da noção anterior, deve-se a 

expressão conter as inicias maiúsculas: Administração Pública. A 

Administração Pública, sob o ângulo subjetivo, não deve ser confundido 

com qualquer dos poderes estruturais do Estado.
 5
  

Enfim, percebe-se que administração pública é de certa forma a atividade 

desempenhada pelos órgãos públicos bem como estes que a realizam. 

1.2 NATUREZA JURÍDICA 

Para o começo do nosso estudo necessário se faz entender a natureza jurídica da 

Administração Pública.A natureza jurídica da Administração Pública, consiste em obrigações 

de proteção, conservação e melhorias dos bens e serviços prestados por ela para se atender a 

necessidade pública, o bem comum da coletividade administrada. 

Para esclarecer tal entendimento nos remetemos ao texto de Hely Lopes Meirelles: 

Na administração particular o administrador recebe do proprietário as 

ordens e instruções de como administrar as coisas que lhes são confiadas; 

na administração pública essas ordens e instruções estão concretizadas nas 

leis, regulamentos e atos especiais, dentro da moral da instituição. 
6
 

Nota-se desde já a observância de dois princípios que estudaremos mais adiante, que 

são: Princípio da Legalidade e Princípio da Moralidade. Tais princípios se inserem na gama 

de observações que deve ter o Administrador Público ao exercer a função pública; função 

esta, que gerencia todo o agir do estado. 

                                                 
4
 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30 ed, São Paulo: Atlas, p. 11, 

2016. 
5
 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30 ed, São Paulo: Atlas, p. 12, 

2016. 
6
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40 ed, São Paulo: Malheiros, p.88, 

2014. 
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Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, administrar significa gerir, este 

por sua vez significa ter gerência sobre. Nota-se então, que administração pública seria o ato 

de gerencia sobre a coisa pública, ou seja, os bens e serviços destinados a coletividade, 

mesmo que esses bens e serviços venham beneficiar diretamente os órgãos estatais, entende-

se que indiretamente beneficiariam os administrados, visto que, todo o agir da Administração 

Pública, deve ser voltado ao fim público. 

Portanto, dado o exposto acima, podemos conceituar a Natureza Jurídica da 

administração pública como sendo um função pública, para os agentes públicos que a 

exercem, sendo estes, responsáveis pela gerência de todo o agir do Estado.   

1.3 PRINCÍPIOS APLICADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO: ESPÉCIES 

Para se exercer a função pública, visto antes no tópico anterior como natureza 

jurídica da Administração Pública, foram criados observações aos administradores públicos. 

Tais observações visam nortear o agir da Administração Pública, para que esta possa 

satisfazer ao máximo as necessidades dos administrados. Pois, é por estes e para estes que 

surgiu a Administração pública. 

As observações a que nos referimos são chamadas de Princípios Administrativos, 

que atualmente estão descritos na norma constitucional, e por isso são chamados expressos, e 

são: Legalidade, onde se insere o conceito de observância da lei, onde só é permitido ao 

administrador público agir com o que ela determina, diferente do particular que pode agir de 

acordo com suas próprias conveniências; Impessoalidade que impõe que o Administrador 

público se abstenha de pessoalidade, que venha a agir buscando o fim público e não de 

terceiros, favorecendo uns em detrimento de outros, impedindo o desvio de finalidade; 

Moralidade, que traz a ética ao agir do administrador, fazendo que este se atenha ao conceito 

do que é certo ou errado segundo a visão da esfera moral; Publicidade o qual traz o abrigação 

de tornar público os atos administrativos, para que se possa coibir eventuais atos de 

improbidade administrativas, desvios de legalidade e finalidade entre outros, que tornam os 

atos nulos; Eficiência que estabelece ao administrador a atuação precisa e de forma célere, 

utilizando-se de todos os meios disponíveis para se satisfazer a necessidade pública. 

Dado a essa normatização de tais princípios no texto constitucional, surgiram outros 

princípios, não menos importantes, chamados de princípios reconhecidos, por não estarem 

inseridos no texto constitucional, que são: Supremacia do Interesse Público, que traz a 
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Administração Pública uma posição de superioridade em relação ao administrado, pois seria o 

interesse público superior ao interesse privado; Autotutela, que dá a Administração Pública a 

possibilidade de rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vício de legalidade 

ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos; Indisponibilidade, que traz ao 

administrador a impossibilidade de dispor de bens e serviços públicos para seu benefício 

próprio, como particular, pois não seriam estes de titularidade do administrador público e sim 

da Administração Pública; Continuidade dos Serviços Públicos, que minimiza de certa forma 

os prejuízos causados pela prestação de serviços públicos, impedindo a interrupção dos 

serviços considerados essências, tais como saúde, transporte e segurança por exemplo; 

Segurança Jurídica, visto como limitador da autotutela, resguardando o direito adquirido, 

trazendo confiança ao administrado em relação aos atos administrativos; Razoabilidade, que 

impõe ao administrador a ação comedida, impondo que este somente atue com o necessário ao 

se atingir o fim público; há também o Princípio da Proporcionalidade, muito próximo seu 

entendimento com o Princípios da Razoabilidade, mas que conceituamos como regulador do 

agir do Estado, no sentido de determinar que seus administradores venham a agir de forma 

eqüitativa com a necessidade pública. 

Desta forma, percebemos que Tanto os Princípios Expressos como os Reconhecidos, 

surgiram para delimitar a atuação administrativa do Estado, norteando o Administrador 

público.  

2 – PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPRESSOS 

Os Princípios Administrativos expressos, assim chamados pela menção que a 

constituição de 1988 faz em seu artigo 37, caput, que são legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, este último incluso pela redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998; tais princípios são os alicerces principais de toda a atuação da 

Administração Pública. Representando desta forma, regras gerais que orientam e conduzem o 

agir do Estado. Desta forma a não observação de tais princípios levam a invalidade dos atos 

praticados pela a Administração Pública. 

2.1 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso II, encontramos o Princípio da 

Legalidade observado ao cidadão comum, onde diz que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
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No entanto, o Administrador Público, em sua atividade funcional, está subordinado as 

prescrições legais e a busca do bem comum; não podendo desviar-se de tais preceitos sob 

pena de invalidação do ato. 

Sendo assim, o Principio da Legalidade aplicado à Administração Pública, diz que, 

ao contrário do particular, só poderá atuar de acordo com as determinações legais. 

Celso Antônio Bandeira de Melo diz que: 

É o fruto da submissão do Estado à lei. É em suma: a consagração da idéia 

de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei 

e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 

infralegal, consistente na expedição de comandos complementares a lei. 
7 

Mesmo nas situações em que a própria lei concede discricionariedade ao 

administrador público, este para praticar o ato sem vício de legalidade, deve observar a 

conveniência e oportunidade, objetivando a busca do interesse público, caso contrário haverá 

ilicitude do ato. 

Como descrito por Hely Lopes Meirelles que diz: “Enquanto os indivíduos no campo 

particular podem fazer tudo que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a 

lei autoriza.”
8
 

Assim, o Princípio da Legalidade é o princípio visto como principal direcionador do 

ato administrativo. 

2.2 – PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

Para se entender o escopo deste princípio, há a necessidade de se analisar primeiro o 

objetivo da Administração Pública, que é buscar o interesse público, este entendido como bem 

da coletividade; desta forma, impessoalidade diz respeito a prática dos atos administrativos, 

que não podem beneficiar pessoas determinadas, nem promover administradores públicos, 

como descreve José dos Santos Carvalho Filho que diz: 

Para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se 

exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, 

                                                 
7
 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed, São Paulo: Malheiros, 

p.103, 2014.  
8
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40 ed, São Paulo: Malheiros, p.91, 

2014. 
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em conseqüência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de 

outros e prejudicando alguns para favorecimento de outros. 
9
 

Quando não se é respeitado tal princípio, há o desvio de finalidade, haja vista que o 

interesse público foi suprimido. 

Deste modo, a prática de ato administrativo, visando a promoção pessoal de 

determinado agente público, tendo em vista que o ato não é próprio deste e sim da 

Administração Pública.  

A própria Constituição, no parágrafo 1º ao artigo 37, veda a promoção pessoal 

proibindo que haja nome, símbolo, ou imagens que caracterizem tais agentes e não a 

administração em si. 

Outra aplicação deste princípio é esclarecido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro que 

diz: “Em matéria de exercício de fato, quando se reconhece validade aos atos praticados por 

funcionário irregularmente investido no cargo ou função, sob fundamento de que os atos são 

do órgão e não do agente público”
10

 

O Princípio em tela traz ao administrado a segurança de que será tratado igualmente 

em relações que envolvam outros administrados. Sendo assim, tal principio é entendido como 

assegurador da igualdade das relações. 

2.3 – PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

Para se entender este princípio, necessário se faz relembrar o que significa em suma 

o princípio da legalidade, que estabelece que o administrador público só poderá atuar de 

acordo com as determinações legais, já o Princípio da Moralidade, descreve que a conduta 

administrativa deverá estar inserida nos preceitos éticos, sendo guiados por este; assim , pode-

se perceber correlação entre tais princípios, pois se uma determinada conduta é ilegal, 

certamente não está de acordo com a ética administrativa. 

José dos Santos Carvalho Filho descreve que: 

O princípio da Moralidade impõe que o administrador Público não dispense 

os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só 

                                                 
9
 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30 ed, São Paulo: Atlas, p. 12, 
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averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas 

ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. 
11 

 

Tal princípio deixa claro que o administrador público só está subordinado a este, 

quando no exercício da função pública; um dos exemplos mais claros de desrespeito ao 

Princípio da Moralidade são os atos de improbidade administrativa em que há prejuízo ao 

erário público. 

Alguns autores entendem que o Princípio da Moralidade está inserido no Princípio da 

Legalidade, porém como já visto antes, moral e direito, mesmo sendo intimamente ligados, 

são distintamente conceituados. 

Como bem esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Antiga é a distinção entre moral e direito, ambos representados por círculos 

concêntricos, sendo o maior correspondente à moral e, o menor, ao direito. 

Licitude e honestidade seriam os traços distintos entre o direito e a moral, 

numa aceitação ampla do brocardo segundo o qual nem tudo o que é legal é 

honesto. 
12

  

Portanto, o Princípio da Moralidade atua no campo subjetivo, no conceito do que é 

certo ou errado, ou seja, da ética, atinente aos administradores públicos. 

2.4 – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

O objetivo do Princípio da Publicidade é possibilitar o controle de legalidade e 

legitimidade dos agentes públicos, dando transparência aos atos administrativos; são em regra 

publicados pela imprensa ou afixados nos órgãos administrativos. 

Como exemplo de garantia de cumprimento de tal princípio, a constituição garante 

em seu artigo 5º, inciso XXXIV, o direito de petição e certidões, bem como no inciso LXXII 

o hábeas data, que garante aos indivíduos, a possibilidade de tomar conhecimento de 

informações administrativas a seu respeito. Porém, há limites a serem respeitados, como bem 

descreve o mesmo artigo 5º, LX, que determina que em caso de defesa da intimidade ou 

interesse social, este princípio poderá ser suprimido, não por total, pois mesmo nesta hipótese, 

                                                 
11
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haverá publicidade as partes envolvidas, como bem descreve Celso Antônio Bandeira de Melo 

que diz: 

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em 

seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de 

Direito, no qual o poder reside no povo [...] ocultamento aos administrados 

dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos 

individualmente afetados por alguma medida. 
13 

A publicidade é portanto um requisito para a eficácia, para se dar efeitos externos aos 

atos, daí o entendimento de  Helly Lopes Meirelles que diz: 

A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e 

moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a 

publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando 

a lei ou o regulamento o exige. 
14 

Há a necessidade de dar possibilidade a informação aos indivíduos afetados, para que 

esses possam controlar o atuar da administração, nas situações de seus interesses, valendo-se 

dos remédios constitucionais pertinentes; Helly Lopes Meirelles diz que: “Em princípio o ato 

deve ser publicado por que pública é a administração que o realiza”
15

 

Bem vale lembrar que todo ato administrativo deve visar o interesse da coletividade; 

não se há essa possibilidade se a própria coletividade for impedida de tomar conhecimento, 

bem como poder controlar os atos que direta ou indiretamente a afeta. 

A Publicidade surgiu como forma de impedir atos ímprobos e pessoais, visando sempre a 

assegurar que os atos administrativos estejam de acordo com os parâmetros legais.  

2.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

Inserido no texto constitucional pela Emenda Constitucional 19/98, o Princípio da 

Eficiência vem como uma forma de proteção ao administrado, para que este tenha o serviço 

público prestado da melhor forma possível, valendo-se a Administração Pública de todos os 

meios disponíveis para solucionar os problemas da coletividade, tornando essa qualidade na 

prestação, um direito do usuário. 
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 Definir o que é um serviço eficiente é de um todo complexo; no dicionário Aurélio 

da língua portuguesa o vocábulo “eficiente” tem o significado  de eficaz, ou seja, que produz 

o efeito desejado, este efeito desejado é entendido como resultado que atenda a necessidade 

pública, bem como a própria Administração Pública. 

Porém, José dos Santos Carvalho Filho descreve: 

Eficiência não se confunde com eficácia nem com efetividade. A eficiência 

transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho 

da atividade administrativa; a idéia diz respeito, portanto, à conduta dos 

agentes. 
16

 

Entende-se desta forma que os atos administrativos venham a produzir os efeitos 

esperados de forma mais rápida, trazendo economia à Administração Pública, gerando desta 

forma uma maior produtividade e um maior rendimento funcional.  

A Constituição no seu artigo 93, inciso II, alínea “e”, veda a promoção de juiz que 

retenha autos em seu poder injustificadamente, além do prazo legal, não podendo se abster de 

dar o devido despacho ou decisão; bem como no artigo 5º, inciso LXXVIII, que assegura a 

razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação seja no âmbito judicial ou 

administrativo; desta forma a constituição consagra o Princípio da eficiência, ora punindo o 

agente publico ineficiente, ora garantindo rapidez processual aos administrados. 

José dos Santos Carvalho Filho diz que: 

O Princípio da Eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados 

diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em 

relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das 

pessoas a elas vinculadas. 
17

     

Desta forma conclui-se que o Princípio da Eficiência torna a atividade administrativa 

do Estado mais produtiva e célere, visto que impõe ao administrador público uma conduta tal 

que corresponda à demanda administrativa, e satisfaça a maior parte de administrados 

possíveis, pois a eles se destinam o agir estatal. 
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3 – PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS RECONHECIDOS 

Os Princípios Administrativos Reconhecidos, assim denominados por não constarem 

no rol de princípios descritos no artigo 37 da Constituição Federal, mas por serem aceitos pela 

doutrina e jurisprudência como direcionadores do agir do Estado, surgem para orientar e 

limitar a atuação do Administrador Público, assim como os princípios expressos; adiante 

passaremos a estudá-los especificamente: Princípio da Supremacia do Interesse Público, 

Autotutela, Indisponibilidade, Continuidade dos Serviços Públicos, Segurança Jurídica, 

Razoabilidade e Proporcionalidade; sendo estes, dentre outros, os principais princípios 

reconhecidos. 

3.1 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO  

Para se entender tal princípio, precisamos nos lembrar que ao administrador público, 

somente é permitido praticar os atos de acordo com o que a lei determina, de forma alcançar o 

interesse da coletividade, mesmo que para isso tenha que suprimir direitos individuais, tendo 

em vista que a sociedade não pode ser lesada em seus direitos para que a Administração 

Pública beneficie um indivíduo determinado. 

Para alcançar seu objetivo principal que é o já mencionado interesse público, a 

Administração Pública se vale deste princípio, que como o próprio nome já diz, a coloca em 

supremacia, ou seja, em superioridade em relação aos administrados. Esta desigualdade se faz 

necessária para que a Administração Pública não fique limitada em seu agir, por direitos 

particulares, porém, o seu agir, é importante lembrar, deve obedecer as determinações legais, 

valendo-se de atos permitidos por direito; pois se o administrador na motivação de sua 

conduta invocar o princípio da supremacia sem observar o princípio da legalidade, bem como 

da impessoalidade, já vistos antes, o ato será ilegal por desvio de finalidade, e este 

administrador, titular do ato, incide em improbidade administrativa. 

Bom exemplo para descrever o princípio em tela; é o ato de desapropriação, onde o 

poder público desapropria um indivíduo de seu imóvel para que este sirva de escola, hospital 

ou outro estabelecimento de prestação social; é claro que há de se observar os requisitos para 

desapropriação estabelecidos na Constituição Federal. 

Assim o Princípio da Supremacia do interesse Público é um meio jurídico criado para 

contornar a vontade oposta do particular em relação ao interesse público. 
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3.2 PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA 

Visto antes, o Princípio da legalidade é o principal norteador do agir do Estado. 

Porém, em certos casos acontece de o administrador público, por inobservância da lei, pratica 

atos viciados, seja quanto a forma, seja quanto a matéria, onde a Administração, exercendo tal 

princípio, anulará o ato com  efeito “ex tunc” pois o mesmo já nasceu ilegal; pode acontecer 

também de não ser observados a conveniência e oportunidade, caso em que poderá haver a 

revogação do ato com efeito “ex nunc” , não retroagindo para resguardar o direito adquirido, a 

coisa julgada e o negócio jurídico perfeito. Pois, nasceu lícito. Porém, inconveniente ou 

inoportuno; ou assim tornou-se posteriormente. Como consagrado pela súmula nº473 do STF, 

que diz que, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 

que os tornem 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. 

Como descreve Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Enquanto pela tutela a Administração exerce controle sobre outra pessoa 

jurídica por ela instituída, pela autotutela o controle se exerce pelos próprios 

atos, com possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou 

inoportunos, independentemente de recursos ao Poder Judiciário.
18

          

Porém, essa “possibilidade”, descrita pela ilustre doutrinadora, é entendida como 

“dever”, tendo em vista que a administração não pode se eximir de cumprir o Princípio da 

Legalidade, deixando atos ilegais produzirem efeitos, como esclarece José dos Santos 

Carvalho Filho: “Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que 

não se pode admitir que diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada.”
19

 

Os atos quando ilegais podem ser anulados por via judicial, ou anulados de próprio 

ofício pela Administração Pública, forma esta, de autotutela. Quanto ao mérito, é dado à 

Administração Pública o poder de revogar seus atos, resultado que não se pode alcançar por 

via judicial, pois este é próprio da administração em sua analise de conveniência e 

oportunidade.  
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Adiante veremos que o exercício do Princípio da Autotutela não se dá de forma 

indiscriminada, pois há a necessidade de se resguardar outros interesses que podem vir a 

serem afetados com o uso de tal princípio, daí decorre outro princípio reconhecido, chamado 

de Princípio da Segurança Jurídica.  

Desta forma vislumbramos que o Princípio da Autotutela é o poder que a 

Administração Pública tem para restaurar a legalidade do ato, bem como de adaptar seus atos 

a conveniência e oportunidade de seu interesse, que será o interesse público.  

3.3 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE 

Como visto antes, no estudo do princípio da impessoalidade, e que é importante 

lembrar para o estudo do Princípio em tela, os atos e patrimônio público não pertencem a 

Administração Pública nem aos agentes que os utilizam, mas sim a coletividade, sendo esta a 

titular deste. Assim, o que cabe a Administração Pública, bem como a seus agentes, é apenas 

geri-los e utiliza-los de forma a beneficiar toda a coletividade. Desta forma, a disposição dos 

bens públicos só poderá acontecer na forma da lei e mesmo assim terá como destinatário final 

a coletividade. 

Assim, a Administração Pública é apenas uma executora, onde só poderá atuar 

dentro dos limites da lei, seja praticando atos administrativos, seja dispondo do patrimônio 

público, a lei é que limitará a Administração Pública, para que esta atenda o interesse público. 

3.4 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO 

O escopo deste princípio é proteger a coletividade de eventuais prejuízos causados 

em virtude da interrupção de serviços considerados essenciais, pois é em prol desta 

coletividade que os serviços são prestados, sendo a destinatária final da atuação da 

Administração Pública. 

Já se tem visto em estudos anteriores que o objetivo da Administração Pública é o interesse 

público. Assim, o serviço público é a forma pela qual se atinge esses interesses, sendo que 

alguns são de caráter essenciais, tais como saúde, segurança, fornecimento de energia elétrica 

e água entre outros. 

Desta forma expõe José dos Santos Carvalho Filho: 
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Os serviços públicos buscam atender aos reclamos dos indivíduos em 

determinados setores sociais. Tais reclamos constituem muitas vezes 

necessidades prementes e inadiáveis da sociedade. A conseqüência lógica 

desse fato é o de que não podem os serviços públicos ser interrompidos, 

devendo, ao contrário, ter normal continuidade. 
20   

Assim, para se garantir que este princípio será observado pelos administradores 

públicos é que a Constituição Federal faz menção em seu artigo 37, VII, que a greve dentro da 

Administração Pública seria regulada por lei específica, de modo que esta venha regular todos 

os seus limites, para que o uso deste direito não venha ferir o Princípio da Continuidade dos 

Serviços Públicos. Porém, nem todos os serviços essenciais são prestados por órgãos 

públicos, como é o caso do transporte público, para isso a Constituição Federal, no artigo 9º, 

parágrafo 1º, limitou também ao setor privado o direito de greve, onde diz que a lei definirá os 

serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade. 

Desta forma, sendo um determinado serviço público, prestado por entidade privada, 

considerado essencial, terá também seu direito à greve suprimida, tendo em vista que tal 

serviço é prestado por empresa privada, porém de caráter público. Assim, podemos concluir 

que o princípio em estudo, não somente os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, 

mas também o setor privado que peste serviço de necessidade pública. 

Podemos perceber que o princípio em estudo tem uma relação muito próxima com o 

Princípio da Supremacia do Poder Público; exemplo disto é a cláusula que impede a 

interrupção sumária de obras públicas por parte do contratado, por atraso de pagamento da 

Administração Pública; visando assim, resguardar o interesse da coletividade. Porém, há de se 

observar que a exceção a tal princípio, pois em certos casos a interrupção é involuntária, por 

motivo de força maior, como por exemplo, uma grande tempestade que inviabilize o 

prosseguimento da obra; ou também no caso de serviço tarifados, onde o pagamento é feito 

pelo usuário, o inadimplemento pode causar interrupção do serviço, como acontece no caso de 

fornecimento de energia elétrica ou água. 

Desta forma entende-se o tal princípio como garantidor da necessidade pública, que 

assegura aos administrados a realização dos seus interesses.  
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3.5 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

Como já estudado antes, o Princípio da Autotutela, confere a Administração Pública 

o poder de revogar seus atos, com efeito ex nunc,ou seja, não retroagindo a data do ato, para 

resguardar o direito adquirido, porém, o mesmo princípio também confere o poder de anular 

seus atos quando eivados de vícios de legalidade, com efeito ex tunc, retroagindo a data do 

ato; nota-se que através da anulação, com o dado efeito, a administração acaba causando uma 

certa instabilidade nas relações jurídicas; para minimizar tal instabilidade, que surge a 

Princípio da Segurança Jurídica. 

Para embasar o dado principio surge o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 que diz que o 

direito da administração de anular o atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para 

os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo 

comprovada má-fé. 

Acontece em certos casos que os prejuízos causados pela anulação de um ato 

administrativo superam os prejuízos decorrentes de sua permanência no mundo jurídico. 

Assim, é mais viável para a administração a sua convalidação, pois desta forma, pode-se 

impedir que a administração, os administradores e até os administrados, venham a ser 

prejudicados pelo exercício livre do Princípio da Autotutela. Assim descreve José dos Santos 

Carvalho Filho: 

Em certas ocasiões melhor seria convalidar o ato do que supri-lo da ordem 

jurídica, hipótese em que o transtorno seria de tal modo expressivo que 

chegaria ao extremo de ofender o Princípio da Estabilidade das Relações 

Jurídicas. 
21

  

Maria Sylvia Di Pietro diz que: “O objetivo da inclusão deste dispositivo foi o de vedar a 

aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração Pública.”
22

 

Também afirma a ilustre doutrinadora que: 

A segurança Jurídica tem muita relação com a idéia de respeito a boa-fé. Se 

a administração adotou determinada interpretação como correta e a aplicou 

aos casos concretos, não pode depois vir a anular atos anteriores, sob o 
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pretexto de que os mesmos foram praticados com base em errônea 

interpretação. 
23 

Portanto, tal princípio se mostra limitador do Princípio da Autotutela, observado 

contudo a boa-fé e a legalidade, pois atos praticados com desrespeito a lei e sobre tudo com 

má-fé, devem ser anulados pela Administração Pública, para resguardar o interrese da 

coletividade, que é a quem se destina a atividade estatal. 

3.6 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

O Princípio da Razoabilidade, originado da expressão razoável que segundo o 

Dicionário Aurélio da Língua portuguesa significa “aceitável”, assim entendemos que o dado 

princípio visa a proibições de excessos, limitando o agir do Estado a parâmetros de 

aceitabilidade dando de certa forma um “freio” a atividade discricionária permitida ao 

Administrador Público, visto que as atividades vinculadas já estão prescritas em lei, que 

disciplina todo o agir da Administração Pública.  

José dos Santos Carvalho Filho entende de igual forma ao descrever sua obra no que 

diz respeito a tal princípio: 

Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa 

dentro de limites aceitáveis, ainda que o juízo de valor que provocaram a 

conduta possa dispor-se de forma um pouco diversa, ora, o que é totalmente 

razoável para uns pode não o ser para outros. Mas, mesmo quando não o 

seja, é de reconhecer-se que a valoração se situou dentro dos standards de 

aceitabilidade. 
24 

Nota-se que a avaliação da razoabilidade é de certa forma subjetiva, visto que para 

um, o que é razoável, para outro pode não ser. Assim, compete ao administrador, titular do 

ato, fazer tal avaliação, não deixando de observar a licitude do ato, pois se o ato esta dentro 

dos parâmetros da lei, será razoável.  

 Observa-se desta forma a estreita ligação entre o princípio em tela com o Princípio 

da Legalidade.  

Como bem descreve Diógenes Gasparini ao comparar o agir público com o agir do 

particular: 
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O particular, salvo alguma anomalia, não age de forma desarrazoada. Seu 

comportamento diante das mais variadas situações, predispõe-se sempre a 

seguir o sentido comum das pessoas normais. Assim também deve ser o 

comportamento da Administração Pública quando estiver no exercício de 

atividade discricionária, devendo atuar racionalmente e aperfeiçoado ao 

senso comum das pessoas, tendo em vista a competência recebida para a 

prática, com descrição, de atos administrativos. As condutas da 

Administração Pública distanciadas desses limites são ilegais. 
25 

Percebe-se que o dado princípio, objetiva avaliar se a atuação do poder público, será 

de medida suficiente para atingir o interesse Público, de forma que não venha a desrespeitar 

norma legal, para se atingir tal interesse. 

Assim, face ao exposto, percebemos que o Princípio da Razoabilidade surgiu para 

limitar o agir do Estado, paralelo ao Princípio da Legalidade, para que desta forma o ato possa 

ser lícito e aceitável. 

3.7 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

Notamos ao longo do estudo do presente princípio, a sua grande relação com o 

Princípio da Razoabilidade, estudado anteriormente, visto como limitador de excesso de 

poder, bem como o Princípio da Proporcionalidade, que diz que o agir da Administração 

Pública deve estar equilibrado, a conduta deve ser na proporção adequada para se atingir ao 

fim desejado. Como bem explica José dos Santos Carvalho Filho: 

Significa que o poder público quando intervém nas atividades sob seu 

controle, deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e 

esta deve proceder-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao 

fim a ser atingido. 
26    

Muitos doutrinadores entendem que tal princípio já estaria inserido no Princípio da 

Razoabilidade, dizendo que para ser razoável, deve-se agir também com proporcionalidade na 

utilização dos meios para se atingir os fins desejados; como é o pensamento da ilustre 

doutrinadora Maria Sylvia Zanela Di Pietro: “O Princípio da Razoabilidade, entre outras 

coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração e os fins que 

ela tem que alcançar.”27 

Portanto, para que este estudo não venha romper a linha muito tênue entre o 

Princípio da Razoabilidade e o Princípio da Proporcionalidade, é preferido estudá-los 
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separadamente, como faz a Lei nº 9.784 de 1999 que os citam de forma distinta em seu artigo 

2º: “A administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público, e eficiência.” 
28

 

O princípio da Proporcionalidade, também é visto como limitador do agir do Estado, 

pois em alguns atos, percebe-se que há a supressão de direitos de determinado indivíduo em 

prol da coletividade, pois se deve observar o interesse público. Assim, o administrador, deve 

suprimir o interesse individual na medida necessária para se atingir o fim desejado que é o 

interesse público, resguardando os administrados de prestações extremamente onerosas, mais 

do que seja necessário. 

Como bem descreve Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

Por certo, a atividade estatal quase sempre demandará ou prestações ou 

restrições por parte de algum segmento da população em benefício geral ou 

de outro segmento, (...) porem, quaisquer prejuízos de fato, que vierem a ser 

infligidos no processo, deverão estar sempre limitados pela justa (ou 

razoável) compensação entre a redução exigida, para uns, e a vantagem 

decorrente para outros.
29

 

Desta forma, percebe-se que o Princípio da Proporcionalidade surge para equilibrar a 

perda sofrida pelo administrado em favor da Administração Pública, com a necessidade 

pública; evitando, desta forma, o excesso no agir do Estado, protegendo o administrado de 

condutas arbitraria e eventuais desvios de finalidade. 

Conclui-se, portanto, que dado princípio anda próximo ao Princípio da 

Razoabilidade, porém deste se distingue, pois este determina que a conduta do Administrador 

Público seja praticada de acordo com o fim desejado e a razão que os originaram; já o 

Princípio da Proporcionalidade determina que a ação do Estado não suprima de todo os 

interesses individuais de seus administrados, limitando-se somente ao necessário a obtenção 

do interesse público. 
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4 – APLICAÇÕES DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

A aplicação dos princípios se faz possível, pois através deles surgem deveres aos 

administradores, que uma vez inobservados podem e vão acarretar prejuízos aos seus titulares. 

Um exemplo do prejuízo citado é a possibilidade de o administrador ser responsabilizado pela 

prática irregular de um ato, tanto na esfera administrativa, como até mesmo na esfera penal, 

como é o caso do crime descrito no artigo 319 do Código Penal, prevaricação, onde o 

administrador público pode ser responsabilizado penalmente por desrespeito ao Princípio da 

Legalidade ou do Princípio da Impessoalidade.   

Com a normatização dos princípios administrativos no artigo 37 caput da 

Constituição Federal surgiu aos administradores deveres oriundos de tais princípios visando o 

comprimento da norma constitucional, pois o descumprimento de quaisquer dos Princípios, 

tanto os expressos como os reconhecidos acarretam a nulidade do ato, bem como a 

responsabilização, já mencionado, do administrador que os praticou. 

Vistos como norteadores do agir do estado, assim não seriam se não gerassem a seus 

executores deveres, que passaremos a estudar neste tópico.  

4.1 – DEVER DE EFICIÊNCIA  

Com o Princípio da Eficiência surge ao administrador o dever de eficiência, pois tal 

princípio, como estudado antes, impõe ao administrador a obrigação de se utilizar de todos os 

meios posto a sua disposição pela Administração Pública para atingir o fim desejado que é o 

fim público. 

Para exemplificar o que veremos adiante, nos é necessário avaliar o texto de Hely 

Lopes Meirelles:  

A eficiência funcional é, pois, considerada em sentido amplo, abrangendo 

não só a produtividade do exercente do cargo ou da função como a 

perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela 

Administração, para o quê se avaliam os resultados, confrontam-se os 

desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de seleção e treinamento. 
30
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Ao estudarmos o referido texto compreendemos o legislador ao descrever na Constituição 

Federal, em seu artigo 93, II, e, a proibição de promoção de Juiz que retiver em seu poder autos 

injustificadamente além do prazo legal; mostra tal norma a intenção do legislador de impor ao 

administrador público o Dever de Eficiência. 

Como exemplo também do dever de eficiência, percebemos também o artigo 41, § 1º, III, 

que traz a possibilidade de um servidor estabilizado perder o cargo em virtude de avaliação 

periódica de desempenho. 

Dado os exemplos acima vimos que o Princípio da Eficiência trouxe ao 

Administrador Público um dever que José dos Santos Carvalho Filho descreve da seguinte 

forma: 

O dever de eficiência dos administradores públicos reside na necessidade de 

tornar cada vez mais qualitativa a atividade administrativa. Perfeição, 

celeridade, coordenação, técnica, todos esses são fatores que qualificam a 

atividade pública e produzem maior eficiência no seu desempenho. 
31

   

Assim percebemos que o dado dever é de certa forma objeto de atuação do Princípio da 

Eficiência, este podemos perceber que não é requisito de eficácia de atos administrativos, pois não se 

concebe a anulação de um ato administrativo por falta de celeridade, por exemplo, visto que o mesmo 

atingiu o fim desejado; desta forma podemos dizer que o princípio da Eficiência bem como o dever 

dele oriundo, são controladores dos administradores públicos e não dos atos por eles praticados. 

Percebe-se que o Dever de Eficiência é a única forma de se tornar aplicável o Princípio da Eficiência.  

4.2 DEVER DE PROBIDADE 

Para começarmos o estudo do Dever de Probidade, necessitamos antes compreender o 

significado da palavra probidade. Pois bem, Probidade deriva do adjetivo probo, que por sua vez tem 

significado de honrado; de caráter integro. Partindo deste conceito podemos entender o sentido do 

Dever de Probidade, bem como identificar quais dos princípios que o gerou. 

Começamos com o Princípio máximo da Administração Pública, o Princípio da legalidade, 

com o estudo do dado princípio, percebemos, que ao agir o administrador público fica vinculado à 

prescrição legal, só podendo fazer o que a lei o determina que faça. 

Desta forma, quando o administrador desrespeita preceito legal, seja por dolo ou culpa, ele 

torna o ato nulo, acarretando uma série de transtornos administrativos, que fará a Administração 
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Pública sofrer prejuízos. Tais como perca de verba administrativa, seja com atraso em realização de 

contratos, ou até mesmo com a perca do objeto.   

Para coibir certas atitudes que acarretem tais prejuízos, surgi o Dever de Probidade, 

que acarreta para o transgressor, penalidades administrativas, civis e até penais, como 

descreve o artigo 37, § 4º da Constituição Federal, que impõe o ressarcimento ao erário 

público, caso o ato ímprobo cause prejuízos de ordem financeira; bem como perca da função 

pública, no caso de punição administrativa ao mau administrador; e ainda abre margens as 

punições penais, como é o caso do peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, que 

prevê punição ao administrador que se apropria ou desvia dinheiro ou outros bens da 

Administração Pública. 

Condutas tipificadas de ímprobas geram invalidação do ato, como descreve o 

ilustríssimo doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

Assim, o ato administrativo praticado com lesão aos bens e interesses 

públicos também fica sujeito a invalidação pela própria Administração ou 

pelo Poder Judiciário, por vício de improbidade, que é uma ilegitimidade 

como as demais que nulificam a conduta do administrador público. 
32

  

Não somente observamos inserido neste dever o Princípio da Legalidade, mas 

também o da Moralidade, pois com o desrespeito a tal princípio podemos perceber a 

possibilidade de punição do administrador público com a perca da função e suspensão de 

direitos políticos, como bem descreve José dos Santos Carvalho Filho: 

É o primeiro e talvez o mais importante dos deveres do administrador 

público. Sua atuação, em qualquer hipótese, pautar-se pelos princípios da 

honestidade e moralidade, quer em face dos administrados, quer em face da 

própria Administração. 
33

 

Tamanha a importância deste dever, que o legislador achou necessidade em criar 

uma lei para tratar exclusivamente do assunto, é a Lei  nº 8.429 de 1992, que dispõe sobre os 

atos de improbidade administrativa. 

Portanto, podemos através do dever de probidade entender a aplicação de vários 

princípios administrativos, como os já mencionados Princípio da Legalidade, Princípio da 
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Moralidade, entre outros, fazendo assim, com que a observância de dados princípios não 

fiquem esquecidas pelos administradores públicos. 

4.3 – DEVER DE PRESTAR CONTAS 

Derivado do Princípio da Publicidade, temos o dever de prestar contas, que obriga o 

administrador público a tornar público os seus atos de gestão, pois atua em favor não de 

interesse próprio, mas sim de terceiros, tendo em vista que os bens e serviços que este 

gerencia, não os pertence, mas sim a coletividade. 

Como visto antes no estudo do dado princípio, a publicidade serve para dar 

transparência aos atos administrativos, coibindo desta forma a ilegalidade e a ilegitimidade 

dos agentes, possibilitando um maior controle administrativo. Assim, o dever de prestar 

contas surgi como forma de impor ao administrador público a obrigação quanto a publicidade 

de seus atos.  

Importante neste momento a analise do texto de Hely Lopes Meirelles: 

O dever de prestar contas é decorrência natural da administração 

como encargo de gestão de bens e interesses alheios. Se o 

administrador corresponde ao desempenho de um mandato de zelo e 

conservação de bens e interesses de outrem, manifesto é que quem o 

exerce deverá contas ao proprietário. No caso do administrador 

público esse dever ainda mais se alteia, porque a gestão se refere aos 

bens e interesses da coletividade e o caráter de múnus público, isto é, 

de um encargo para com a comunidade. 
34

 

Não fica restrita a questão financeira, mas a todos os atos praticados pelo 

administrador público; como o nome diz, prestar contas, necessário e importante lembrar que 

o termo não se restringe ao dinheiro público somente, como já visto pelo Princípio da 

Publicidade, todos os atos devem ser públicos como também pública é a administração. 

Assim, fica claro que o dever em tela vem a baila para impor ao administrador 

público que dê publicidade aos atos por ele praticados, essa correlação entre princípio e dever, 

indagar qual seria o objeto de quem; para nós parece-nos que o dever de prestar contas surgiu 

do Princípio da Publicidade. Pois um princípio sem a imposição de dever não atingiria os fins 

esperados. 
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Não basta, porém, que o ato seja público para ser valido, pois como já visto antes, há 

a necessidade de se observar outros importantes princípios e deveres já mencionados antes, 

para tanto, foi criado pelo legislador alguns órgãos de fiscalização e controle da 

Administração Pública. 

Como exemplo, o Tribunal de Contas da União, órgão do Poder Legislativo, criado 

para fazer o controle externo das contas públicas. 

Vimos e percebemos a importante aplicação e influência dos Princípios 

Administrativos na conduta do estado, pois para que estes sejam observados, são criados 

deveres, órgãos de fiscalização, ou seja, pelos Princípios Administrativos começa todo o agir 

do Estado, pois seriam estes a base fundamental da “Máquina Administrativa.” 

CONCLUSÃO 

Diante do estudo dos Princípios Administrativos e sua aplicação, influência e 

condicionamento dos atos do Estado, através da Administração Pública, vimos que com a 

Constituição Federal de 1988, os preceitos antes esparsos, passaram a constarem na norma 

constitucional, no que diz respeito aos administradores públicos. 

Por estarem inseridos no texto constitucional, os princípios ali incluídos foram chamados de 

Expressos, deles derivaram outros que por serem de observância obrigatória por parte do 

administrador público e não constar no texto constitucional, ficou conhecido como Princípios 

Reconhecidos. 

Pois bem, com os dados princípios já mencionados, percebemos e concluímos que 

sem os tais, não se poderia chegar à satisfação do bem comum, visto que, para tal, necessário 

é coibir atitudes de maus administradores, bem como possibilitar a minimização de erros. 

Sem o Princípio máximo que condiciona não só o Direito Administrativo, mas todo o 

ordenamento jurídico, que é o Princípio da Legalidade, norteador mor, não se poderia 

delimitar a atuação dos administradores públicos, impossibilitando a pratica ilegal de atos 

administrativos, que visam o interesse particular, e de forma alguma o interesse público. 

Podemos perceber também que outros princípios derivam do Princípio da 

Legalidade, tal como o da impessoalidade, pois a própria lei já menciona que o ato deve visar 

o fim da coletividade, quando um administrador deixa de ser impessoal, passa de certa forma 
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a desrespeitar também o Princípio da Legalidade. Levando-nos a entender que este deu 

origem a outros. 

Através dos Princípios Expressos, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência; fica possível coordenar o agir da Administração Pública. Porém, tais 

princípios não abrangem todas as situações em que o interesse público esteja em risco, como é 

o caso da desapropriação, onde a Administração se valeria de supremacia em relação ao 

interesse privado; bem como, no Princípio da Autotutela, princípio autorizador da revisão dos 

atos praticados pelos administradores públicos. Pois estaria o interesse público afetado se a 

administração não pudesse revogar ou anular seu atos, que de certa forma não atingiriam o 

bem da coletividade, e ainda, o da Segurança Jurídica, pois se dado ato figurasse no mundo 

jurídico, ao ponto de surtir efeitos e que suas revogação ou anulação viesse a causar prejuízos 

ainda maiores, este permaneceria vigente, com os efeitos até então produzidos, trazendo assim 

confiança aos administrados em relação aos atos praticados pela Administração Pública. 

Derivado de alguns, ou até de todos estes princípios, temos os deveres do 

Administrador Público. Pois para que este seja coibido a observar os princípios 

administrativos, se faz necessário a presença dos deveres, impondo-se punições aos seus 

descumpridores, como é o caso da perca da função pública, punição cabível ao administrador 

ímprobo, ou mesmo a dispensa pela avaliação periódica de desempenho, onde punisse o 

administrador ineficiente. 

Desta forma é possível perceber até que ponto os Princípios Administrativos 

influenciam na conduta de seus administradores, bem como a enorme importância destes 

princípios para que se possa satisfazer a necessidade da coletividade, o bem comum, o 

Interesse Público. 
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