
 

 

 

 



 

 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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ORIGEM DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 O Direito Administrativo surge com a consagração dos ideais liberais da Revolução 

Francesa de 1789 e o surgimento do Estado de Direito.  

 As limitações ao poder estatal e a proteção dos cidadãos podem ser justificados, 

segundo Rafael de Oliveira, por três conquistas revolucionárias:  

 o Princípio da legalidade;  

 o Princípio da separação de poderes;  

 o Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 A partir destes marcos, a França criou tribunais administrativos com a finalidade 

precípua de decidir os conflitos envolvendo a Administração Pública e os 

particulares, excluindo-os da análise do Poder Judiciário. 

 Surge então o contencioso administrativo francês, sistema que funda o Direito 

Administrativo. 

 No mais, considera-se como um dos marcos do surgimento do Direito Administrativo 

o Conselho de Estado Francês, que, a partir de 1872, passou a proferir decisões 

soberanas sobre questões administrativas, insuscetíveis de revisão pelo Poder 

Judiciário. 

 Por fim, outro marco fundamental para a origem do Direito Administrativo é o “Arret 

Blanco”. 

Conceito de Direito Administrativo 

 A conceituação do Direito Administrativo não é uniforme, irá variar em razão do 

critério adotado por cada autor. Embora possa sofrer algumas críticas, o critério da 

Administração Pública é adotado por nomes de peso da doutrina nacional, 

conceituando como “conjunto de princípios que regem a Administração, 

considerando as atividades, os órgãos e entidades, sua organização e as relações 

com os administrados”.  

Administração Pública 



 

 

 

 Administração Pública com letra maiúscula significa a estrutura administrativa, ou 

seja, representa o conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem a função 

administrativa e representa o sentido subjetivo da palavra. A mesma expressão 

grafada com letras minúsculas significa a atividade administrativa e é utilizada para 

representar o sentido objetivo da palavra. 

 A função administrativa é atividade subordinada à lei (infralegal) e que tem por 

finalidade a satisfação das necessidades coletivas através de atos concretos 

(interdição de um comércio ou o asfaltamento de uma rua, por exemplo). 

 A função política (ou função de governo), por sua vez, está pautada diretamente no 

texto constitucional, caracterizando-se pela independência e discricionariedade 

(decretação de intervenção federal ou edição de medidas provisórias, por exemplo). 

 

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

 Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o regime jurídico administrativo é 

formado por duas “pedras de toque”, que seriam a supremacia do interesse público 

e indisponibilidade do interesse público. 

Interesse Público Primário e Secundário 

 Por interesse público primário entende-se a necessidade de satisfação de 

necessidades coletivas (justiça, segurança e bem-estar) por meio do desempenho de 

atividades administrativas prestadas à coletividade. 

 Por interesse público secundário entende-se o interesse do próprio Estado, 

enquanto sujeito de direitos e obrigações, ligando-se à noção de interesse do erário. 

Princípio Da Supremacia Do Interesse Público 

 Também chamado de “Princípio da Finalidade Pública”, o princípio da supremacia 

do interesse público significa que a Administração Pública é colocada em posição 

vertical (diferenciada) em relação aos particulares. 

 No caso de confronto entre o interesse individual e o público, este é que, em regra, 

prevalecerá, tendo em conta ser mais amplo. Apenas o interesse público primário 



 

 

 

goza desta supremacia, o interesse secundário jamais poderá se sobrepor aos 

interesses individuais. 

Princípio Da Indisponibilidade Do Interesse Público 

 A indisponibilidade do interesse público traz como efeito a regra de impossibilidade 

de livre transigência, por parte do Administrador, dos interesses públicos tutelados. 

 De acordo com o princípio da indisponibilidade, os bens e interesses públicos não 

pertencem ao gestor ou mesmo à Administração, cabendo aos agentes 

administrativos geri-los e conservá-los, em prol da coletividade. 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS 

 Estão previstos 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, 

ao seguinte:   (...)   

 Para memorizar: Princípios Explícitos Da Administração Pública: LIMPE.  

Princípio da Legalidade 

 É permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, o art. 37, caput da CF/88 impõe o 

dever de que o Poder Público só atue quando autorizado por lei. 

 A legalidade no Direito Administrativo comporta dois importantes desdobramentos:  

 Supremacia da lei: a lei prevalece e tem preferência sobre os atos da 

Administração;  

 Reserva de lei: o tratamento de certas matérias deve ser formalizado 

necessariamente pela legislação, excluindo a utilização de outros atos 

com caráter normativo. 



 

 

 

Princípio da Impessoalidade 

 Visa eliminar favoritismos e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime e 

marcado pela neutralidade. 

 Quando realiza a função administrativa, o gestor não age nem deve agir em nome 

próprio, mas em nome do Poder Público, de forma que os atos e provimentos 

administrativos não são imputáveis ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou 

entidade da Administração Pública. 

Princípio da Moralidade 

 Exige que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética, leal e séria. 

 A moralidade é requisito de validade do ato administrativo. Assim, a conduta imoral 

à semelhança da conduta ilegal, também pode trazer como consequência a 

invalidade do respectivo ato. 

 O controle judicial da moralidade administrativa está consagrado no art. 5º, LXXIII 

da CF/88: 

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; 

 Moralidade Comum: diz respeito a conduta externa do agente. 

 Moralidade Administrativa: relacionada a conduta da boa administração. 

 Moralidade Administrativa Qualificada: trata-se de improbidade Administrativa. 

 Vedação ao Nepotismo: Nepotismo é o termo utilizado para designar o 

favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. 



 

 

 

Princípio da Publicidade 

 Exige que a Administração Pública torne públicos seus atos, não basta que a 

publicação dos atos administrativos, ela deve ser feita de forma clara, permitindo 

que os cidadãos possam exercer fiscalização social. 

 O objetivo é assegurar a transparência ou visibilidade da atuação administrativa, 

possibilitando o exercício do controle pela Administração Pública. 

 Não se pode confundir publicidade com publicação, esta é apenas uma das formas 

de garantia aquela. 

 A lei deve restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem. 

 A CF/88 afirma que o princípio da publicidade não é absoluto e deverá ser 

assegurado o sigilo. 

Princípio da Eficiência 

 Último princípio constitucional expresso, o da eficiência, esse princípio foi inserido 

no texto constitucional pela Emenda Constitucional 19/98 e, portanto, é o único dos 

princípios expressos que não faz parte da redação original da CF/88. 

 O objetivo do princípio da eficiência foi substituir a Administração Pública 

burocrática pela Administração Pública Gerencial. 

Memorizando Os Princípios Constitucionais 
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PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS E/OU INFRACONSTITUCIONAIS 

 Ainda que não encontrados expressamente na CF/88, há princípios que podem ser 

desta extraídos. 

 São exemplos:  

 princípio da razoabilidade (inc. LXXVIII do art. 5º); 

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.           

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 

§ 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.           

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.  

 princípio da licitação (inc. XXI do art. 37),  

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.           

 princípio da probidade (§ 4º do 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. 

 princípio do concurso público (inc. II do art. 37). 

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;          

Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade 

 São considerados implícitos, pois não estão no texto da CF/88. Entretanto estão 

expressamente previstos na Lei nº 9.784/99 – 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. 

 Princípio da Razoabilidade: a Administração ao atuar no exercício de discrição, terá 

de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. O princípio da 

razoabilidade aparece como relevante instrumento de controle da atividade 

legislativa. 



 

 

 

 Princípio da Proporcionalidade: a adequação entre os meios utilizados e os fins 

pretendidos (princípio da vedação de excesso). Quando se fala em vedação de 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior aqueles 

estritamente necessários ao atendimento do interesse público. 

Princípio Da Autotutela 

 A autotutela, uma decorrência do princípio constitucional da legalidade, é o controle 

que a administração exerce sobre os seus próprios atos, o que lhe confere a 

prerrogativa de anulá-los ou revogá-los, sem necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário. 

 Sumula 437 do STF: 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. 

 O prazo decadencial para o exercício da autotutela, decai em cinco anos, contados 

da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

Princípio da Tutela ou Controle 

 O princípio da tutela é aquele que permite à administração pública exercer, em 

algum grau e medida, controle sobre as autarquias que instituir, para garantia da 

observância de suas finalidades institucionais. 

Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos 

 O prestador do serviço, seja o Estado, seja o delegatário, deve prestar o serviço 

adequadamente, em conformidade com as normas vigentes e, no caso dos 

concessionários, com respeito às condições do contrato de concessão. 

 O princípio da continuidade está umbilicalmente ligado à prestação de serviços 

públicos, cuja prestação gera comodidades materiais para as pessoas e não pode ser 



 

 

 

interrompida, tendo em vista a necessidade permanente de satisfação dos direitos 

fundamentais. 

 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

 Hipóteses de interrupção do serviço público: Em caso de emergência; Por razões de 

ordem técnica ou de segurança; Por causa de inadimplemento do usuário. 

Princípio da Motivação 

 Obriga a Administração a explicitar o fundamento normativo de sua decisão, 

permitindo ao administrado avaliar a decisão administrativa. Não exige formas 

especificas. 

 Motivo não se confunde com motivação, motivo é elemento da formação do ato 

em si. 

 A LINDB agora apresenta uma nova função para a motivação:  

 Art. 20 (...) Parágrafo Único: a motivação demonstrará a 

necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação 

de ato, contato, ajuste, processo ou norma administrativa, 

inclusive em face das possíveis alternativas. 

Princípio da Realidade 

 A sujeição da administração aos fatos reais evita a insegurança social, pois é 

assegurado aos cidadãos que a incidência da norma administrativa não ignorará a 

realidade em que se insere. 



 

 

 

Memorizando os Princípios Infraconstitucionais 

 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Por “organização administrativa” devemos entender a estrutura interna da 

Administração Pública, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem. Toda a 

atividade administrativa do Estado se desenvolve, direta ou indiretamente, por meio 

da atuação de órgãos, entidades públicas e seus respectivos agentes. 

Centralização; Descentralização e Desconcentração 

Centralização 

 Ocorre a centralização quando o Estado executa suas tarefas diretamente, por meio 

dos órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional. 

• Presunção de LegitimidadeP

• RazoabilidadeR

• Indisponibilidade do Interesse PúblicoI

• MotivaçãoM

• Continuidade do Serviço PúblicoC

• EspecialidadeE

• Supremacia do Interesse PúblicoS

• AutotutelaA



 

 

 

Descentralização 

 Na descentralização, o ente federativo distribui o exercício de parte de suas 

atribuições a outras pessoas, físicas ou jurídicas. O que caracteriza a 

descentralização é o desempenho indireto de atividades públicas. 

 Descentralização política: é um tema do Direito Constitucional, consiste em uma das 

características da forma federativa do Estado e ocorre na criação de entidades 

políticas para o exercício de competências próprias, não provenientes do ente 

central. 

 Descentralização administrativa: é objeto do Direito Administrativo e ocorre 

quando determinadas atribuições definidas pelo poder central são exercidas por 

entidades descentralizadas. A descentralização administrativa pode ser: 

 Descentralização por serviços, técnica ou outorga; 

 Descentralização por colaboração ou delegação; 

 Descentralização territorial ou geográfica. 

 Quanto à descentralização territorial, fique atento, que a doutrina costuma chamar 

os Territórios Federais de autarquias territoriais (ou geográficas), em razão da sua 

personalidade jurídica de direito público. 

 A entidade se desmembra em órgãos para melhorar sua organização estrutural. 

Trata-se de uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição ou 

organização de competências dentro da mesma pessoa jurídica. 

Desconcentração 

 A desconcentração envolve apenas uma pessoa jurídica, cujas atribuições são 

distribuídas entre várias unidades de competência, os órgãos públicos, conforme o 

princípio da hierarquia. 

Memorizando 

 Para quem que gosta de "mnemônicos", fica a dica: 

 Quando se Cria Órgão temos desCOncentração;  

 Caso se Cria ENtidade – desCENtralização. 



 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Art. 4° do Decreto-Lei 200/67: A Administração Federal compreende: 

 I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados 

na estrutura administrativa da Presidência da República e dos 

Ministérios. 

 A Administração direta se faz presente em todos os poderes da República, sendo o 

conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado (União, Estado, DF 

e Municípios). 

 São entidades que possuem capacidade administrativa, política e legislativa. 

Órgãos Públicos 

 Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Assim, não podem ser 

sujeitos de direitos e obrigações. 

 São centros de competência especializada, cuja intenção é garantir a especialização 

nas atividades prestadas. 

 Os órgãos públicos são constituídos por pessoas físicas, denominados agentes 

públicos, os quais formam e exteriorizam a vontade da pessoa jurídica à qual o 

órgão está vinculado. Quando esses agentes atuam no serviço público e manifestam 

sua vontade, na realidade é como se fosse a vontade do próprio Estado. 

 A partir desse entendimento surgiu a Teoria do Órgão, esta teoria sustenta que o 

agente público atua em nome do Estado, titularizando um órgão público (conjunto 

de competências), de modo que o comportamento do agente no exercício da função 

pública é juridicamente atribuído (imputado) ao Estado. 

Criação, Extinção e Organização 

  A criação e a extinção de órgãos na Administração Direta do Poder Executivo 

necessitam de lei em sentido formal, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A 

organização e o funcionamento dos órgãos do Executivo podem ser feitos por meio 

da edição de simples decretos. 



 

 

 

Classificação dos Órgãos 

 Quando a posição: Órgãos simples ou unitários; Órgãos compostos. 

 Quando à posição estatal: Órgãos Independentes; autônomos; superiores; 

subalternos. 

 Quanto à esfera de ação: Centrais; Locais. 

 Quando à composição: Singulares; Coletivos. 

 Quanto às funções: Ativos; De Controle. 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 A Administração Indireta decorre do fenômeno da descentralização administrativa. 

É composta por autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e 

fundações públicas, isso nos termos do inciso XIX, art. 37, CF/88. A esse rol deve ser 

acrescida a Associação Pública. 

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 

economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 

neste último caso, definir as áreas de sua atuação;  

Características Gerais: 

 Criação ou autorização por Lei; 

 Supervisão ministerial (tutela administrativa). 

 A outra característica em comum é a de que todas estas entidades devem gozar de 

personalidade jurídica própria. 

 A penúltima característica é que os entes da Administração Indireta se submetem 

ao controle da Administração Direta à qual está vinculado. 

 A última característica é se sujeitarem ao controle do Tribunal de Contas. 

Autarquias 



 

 

 

 O art. 5º, I do Decreto-Lei 200/1967 conceitua autarquia da seguinte forma: o Art. 

5º Para os fins desta lei, considera-se:  

 Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 

executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada. 

Autarquias Profissionais 

 Por autarquias profissionais entendemos os conselhos profissionais incumbidos da 

inscrição de certos profissionais e de fiscalizar sua atividade. (Ex: OAB, CFM). 

 A atuação dos conselhos profissionais é caracterizada pela limitação e definição do 

contorno para o exercício das profissões, bem como pela exigência de licenças para 

o exercício regular da atividade laboral e aplicação de penalidades (poder de polícia). 

 Em relação à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, o Supremo Tribunal Federal já 

se manifestou no sentido de que a OAB não possui qualidade de autarquias. 

Agência Executiva 

 As agências executivas são integrantes da Administração indireta e possuem 

mínimas diferenças em relação às autarquias tradicionais, sendo classificadas pela 

doutrina como uma autarquia com regime especial. 

 Requisitos para a qualificação como agência executiva:  

 (I) ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento 

institucional em andamento;  

 (II) ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério 

supervisor. 

Agência Reguladora 

 São entidades administrativas com alto grau de especialização técnica, integrantes 

da estrutura formal da administração pública, instituídas como autarquias sob 

regime especial. Tem a função de regular um setor específico de atividade 



 

 

 

econômica ou um determinado serviço público, ou de intervir em certas relações 

jurídicas decorrentes dessas atividades. 

 Dotadas de autonomia reforçada em relação ao Ente central tendo em vista dois 

fundamentos principais: a despolitização e a necessidade de celeridade e 

tecnicidade na regulação de determinadas atividades. 

Fundações Públicas 

 As fundações são pessoas jurídicas originárias do Direito Privado, constituídas pela 

atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio preordenado a um fim social. 

 O elemento essencial é o patrimônio destinado à realização de certos fins que 

ultrapassam o âmbito da própria entidade, indo beneficiar terceiros estranhos a 

ela.  

 A fundação pública de direito público, em verdade, é uma espécie de autarquia (por 

isso chamada de “autarquia fundacional”). Assim sendo é a própria lei que cria esta 

pessoa jurídica, sem a necessidade de posterior inscrição de seus atos constitutivos 

em qualquer órgão registral. 

 Já a fundação pública de direito privado, é criada com a inscrição dos seus atos 

constitutivos no respectivo registro, após a edição de lei especial que autoriza a sua 

criação. 

Empresas Estatais 

 O termo empresas é o gênero do qual decorrem as espécies:  

 (i) empresas públicas,  

 (ii) sociedades de economia mista,  

 (iii) suas subsidiárias e  

 (iv) outras empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado. 

 Podem ter finalidade de prestar serviços públicos mediante delegação do ente 

estatal, ou de exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da 

sociedade. 



 

 

 

 A principal finalidade destas empresas deve ser atender o interesse coletivo, por 

isso, é vedada finalidade lucrativa (mas o lucro auferido de suas atividades é 

permitido). 

Sociedade de Economia Mista 

 Possui personalidade jurídica de direito privado e sistema jurídico híbrido. Pode ter 

como finalidade a prestação de serviço público ou exploração de atividade 

econômica. Esta sociedade só pode ser constituída na forma de sociedade anônima 

S/A. 

 Seu capital é composto de forma mista, o que significa que permite a participação 

de particulares; contudo, a maioria do capital deve ser do Estado, que também deve 

ser o administrador dessa pessoa jurídica. 

 Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Art. 4º - Sociedade de 

economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de 

sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em 

sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios ou a entidade da administração indireta. 

 A Lei n. 13.303/16 previu duas possibilidades de sociedade de economia mista:  

 (i) ou o controle acionário da sociedade de economia mista pertence ao 

ente político;  

 (ii)ou pertence a uma autarquia/fundação pública/empresa 

pública/sociedade de economia mista. 



 

 

 

Memorizando As Entidades da Administração Indireta 

 

• Fundações PúblicasF

• AutarquiasA

• Sociedades de Economia MistaS

• Empresas PúblicasE


