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A experiência diz que aquele que quer ser aprovado em concursos de ponta precisa ENTENDER A TEORIA e 
TREINAR MUITO.
A presente obra traz solução completa nesse sentido.
Na primeira parte do livro você vai ENTENDER A TEORIA a partir de uma SUPER-REVISÃO com 1.268 páginas de 
resumos (impressa e no on-line), altamente sistematizados e atualizados com a doutrina e a jurisprudência do momento.
Na segunda parte da obra você vai TREINAR MUITO, resolvendo mais de 2.400 questões comentadas (impressa e no 
on-line), alternativa por alternativa, inclusive com a indicação de dispositivos legais e jurisprudenciais a serem compreen-
didos sempre que necessários.
O livro traz a revisão e o treinamento das principais disciplinas que caem nos concursos de Delegado da Polícia Federal 
e da Polícia Civil.
Mesmo sendo um obra de revisão, num volume apenas, buscou-se a todo tempo apresentar o conteúdo mais forte pos-
sível, com jurisprudência atualizada e altíssima sistematização, tornando o livro um material com excelentes conteúdo e 
qualidade.
Contém capítulo de Processo Civil atualizado e comentado à luz do NCPC. Além disso, todas as outras matérias que 
compõem o livro estão atualizadas conforme o NCPC.
A obra nasceu da experiência prática dos Coordenadores da Coleção, que, por muitos anos como Professores ou Coor-
denadores dos maiores Cursos Preparatórios do País, perceberam que os examinandos, com a aproximação das prova 
de concursos (em qualquer das fases: objetiva, discursiva ou oral), precisavam de um material que pudesse condensar 
as principais informações para o exame, em texto sistematizado e passível de ser lido em sua completude em tempo 
hábil para uma sólida preparação.
Esta obra traz, ainda, duas novidades aos nossos leitores: 1) os SHORT VIDEOS , que são diversos vídeos de curta 
duração com dicas de DISCIPLINAS SELECIONADAS e 2) ATUALIZAÇÃO em PDF e VÍDEO para complementar os 
estudos.
É por isso que podemos dizer que, agora, você tem em suas mãos a REVISÃO e o TREINAMENTO DOS SONHOS 
para fazer Concursos de Delegado da Polícia Federal e da Polícia Civil. Revisão e treinamento esses que certamente 
serão decisivos para a sua APROVAÇÃO!
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Para que você consiga um ótimo aproveitamento deste livro, atente para as seguintes orientações:
1ª Tenha em mãos um vademecum ou um computador no qual você possa acessar os textos de lei citados. 
Neste ponto, recomendamos o Vade Mecum de Legislação FOCO, que é o Vade Mecum com o melhor conteúdo 

impresso do mercado – confi ra em www.editorafoco.com.br.
2ª Se você estiver estudando a teoria (fazendo um curso preparatório ou lendo resumos, livros ou apostilas), faça 

as questões correspondentes deste livro na medida em que for avançando no estudo da parte teórica. 
3ª Se você já avançou bem no estudo da teoria, leia cada capítulo deste livro até o fi nal, e só passe para o novo capí-

tulo quando acabar o anterior; vai mais uma dica: alterne capítulos de acordo com suas preferências; leia um capítulo 
de uma disciplina que você gosta e, depois, de uma que você não gosta ou não sabe muito, e assim sucessivamente. 

4ª Iniciada a resolução das questões, tome o cuidado de ler cada uma delas sem olhar para o gabarito e para os 
comentários; se a curiosidade for muito grande e você não conseguir controlar os olhos, tampe os comentários e os 
gabaritos com uma régua ou um papel; na primeira tentativa, é fundamental que resolva a questão sozinho; só assim 
você vai identifi car suas defi ciências e “pegar o jeito” de resolver as questões; marque com um lápis a resposta que 
entender correta, e só depois olhe o gabarito e os comentários.

5ª Leia com muita atenção o enunciado das questões. Ele deve ser lido, no mínimo, duas vezes. Da segunda 
leitura em diante, começam a aparecer os detalhes, os pontos que não percebemos na primeira leitura. 

6ª Grife as palavras-chave, as afi rmações e a pergunta formulada. Ao grifar as palavras importantes e as afi r-
mações você fi xará mais os pontos-chave e não se perderá no enunciado como um todo. Tenha atenção especial com 
as palavras “correto”, “incorreto”, “certo”, “errado”, “prescindível” e “imprescindível”.

7ª Leia os comentários e leia também cada dispositivo legal neles mencionados; não tenha preguiça; abra o 
vademecum e leia os textos de leis citados, tanto os que explicam as alternativas corretas, como os que explicam o 
porquê de ser incorreta dada alternativa; você tem que conhecer bem a letra da lei, já que mais de 90% das respostas 
estão nela; mesmo que você já tenha entendido determinada questão, reforce sua memória e leia o texto legal indicado 
nos comentários.  

8ª Leia também os textos legais que estão em volta do dispositivo; por exemplo, se aparecer, em Direito Penal, 
uma questão cujo comentário remete ao dispositivo que trata da falsidade ideológica, aproveite para ler também os 
dispositivos que tratam dos outros crimes de falsidade; outro exemplo: se aparecer uma questão, em Direito Consti-
tucional, que trate da composição do Conselho Nacional de Justiça, leia também as outras regras que regulamentam 
esse conselho. 

9ª Depois de resolver sozinho a questão e de ler cada comentário, você deve fazer uma anotação ao lado da 
questão, deixando claro o motivo de eventual erro que você tenha cometido; conheça os motivos mais comuns de 
erros na resolução das questões:

DL – “desconhecimento da lei”; quando a questão puder ser resolvida apenas com o conhecimento do texto de lei; 
DD – “desconhecimento da doutrina”; quando a questão só puder ser resolvida com o conhecimento da doutrina;  
DJ – “desconhecimento da jurisprudência”; quando a questão só puder ser resolvida com o conhecimento da 

jurisprudência;  
FA – “falta de atenção”; quando você tiver errado a questão por não ter lido com cuidado o enunciado e as alter-

nativas;
NUT - “não uso das técnicas”; quando você tiver se esquecido de usar as técnicas de resolução de questões objetivas, 

tais como as da repetição de elementos (“quanto mais elementos repetidos existirem, maior a chance de a alternativa 
ser correta”), das afi rmações generalizantes (“afi rmações generalizantes tendem a ser incorretas” - reconhece-se 
afi rmações generalizantes pelas palavras sempre, nunca, qualquer, absolutamente, apenas, só, somente exclusivamente 
etc.), dos conceitos compridos (“os conceitos de maior extensão tendem a ser corretos”), entre outras.

Como usAR o LivRo
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obs: se você tiver interesse em fazer um Curso de "Técnicas de Resolução de Questões Objetivas", recomendamos 
o curso criado a esse respeito pelo IEDI Cursos On-line: www.iedi.com.br.

10a Confie no bom-senso. Normalmente, a resposta correta é a que tem mais a ver com o bom-senso e com a 
ética. Não ache que todas as perguntas contêm uma pegadinha. Se aparecer um instituto que você não conhece, repare 
bem no seu nome e tente imaginar o seu significado. 

11a Faça um levantamento do percentual de acertos de cada disciplina e dos principais motivos que levaram 
aos erros cometidos; de posse da primeira informação, verifique quais disciplinas merecem um reforço no estudo; e 
de posse da segunda informação, fique atento aos erros que você mais comete, para que eles não se repitam. 

12a Uma semana antes da prova, faça uma leitura dinâmica de todas as anotações que você fez e leia de novo os 
dispositivos legais (e seu entorno) das questões em que você marcar “DL”, ou seja, desconhecimento da lei.

13a Para que você consiga ler o livro inteiro, faça um bom planejamento. Por exemplo, se você tiver 90 dias para 
ler a obra, divida o número de páginas do livro pelo número de dias que você tem, e cumpra, diariamente, o número 
de páginas necessárias para chegar até o fim. Se tiver sono ou preguiça, levante um pouco, beba água, masque chiclete 
ou leia em voz alta por algum tempo. 

14a Desejo a você, também, muita energia, disposição, foco, organização, disciplina, perseverança, amor e ética!

Wander Garcia
Coordenador
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A experiência diz que aquele que quer ser aprovado em concursos de ponta precisa ENTENDER A 
TEORIA e TREINAR MUITO.

A presente obra traz solução completa nesse sentido.

Na primeira parte do livro você vai ENTENDER A TEORIA a partir de uma SUPER-REVISÃO com 1.268 
páginas de resumos (impressa e no on-line), altamente sistematizados e atualizados com a doutrina e a juris-
prudência do momento.

Na segunda parte da obra você vai TREINAR MUITO, resolvendo mais de 2.400 questões comentadas 
(impressa e no on-line), alternativa por alternativa, inclusive com a indicação de dispositivos legais e jurispru-
denciais a serem compreendidos sempre que necessários.

O livro traz a revisão e o treinamento das principais disciplinas que caem nos concursos de Delegado da 
Polícia Federal e da Polícia Civil.

Mesmo sendo um obra de revisão, num volume apenas, buscou-se a todo tempo apresentar o conteúdo 
mais forte possível, com jurisprudência atualizada e altíssima sistematização, tornando o livro um material 
com excelentes conteúdo e qualidade.

Contém capítulo de Processo Civil atualizado e comentado à luz do NCPC. Além disso, todas as outras 
matérias que compõem o livro estão atualizadas conforme o NCPC.

A obra nasceu da experiência prática dos Coordenadores da Coleção, que, por muitos anos como Profes-
sores ou Coordenadores dos maiores Cursos Preparatórios do País, perceberam que os examinandos, com a 
aproximação das prova de concursos (em qualquer das fases: objetiva, discursiva ou oral), precisavam de um 
material que pudesse condensar as principais informações para o exame, em texto sistematizado e passível 
de ser lido em sua completude em tempo hábil para uma sólida preparação.

Esta obra traz, ainda, duas novidades aos nossos leitores: 1) os SHORT VIDEOS , que são diver-
sos vídeos de curta duração com dicas de DISCIPLINAS SELECIONADAS e 2) ATUALIZAÇÃO em PDF e 
VÍDEO para complementar os estudos.

É por isso que podemos dizer que, agora, você tem em suas mãos a REVISÃO e o TREINAMENTO DOS 
SONHOS para fazer Concursos de Delegado da Polícia Federal e da Polícia Civil. Revisão e treinamento 
esses que certamente serão decisivos para a sua APROVAÇÃO!

Bruno Zampier, Renan Flumian e Wander Garcia
Coordenadores

APREsEnTAção

como ter acesso aos caPÍtulos ON-LINE?

Entre no site

www.editorafoco.com.br

clique em

Atualizações

e baixe o arquivo

Capítulos On-Line
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POLÍCIA JUDICIÁRIA E DELEGADO DE POLÍCIA

Quando o Código de Processo Penal, em seu Título II, art. 4º, começa a tratar do tema inquérito policial, encon-
tramos a seguinte disposição: “A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fi m a apuração das infrações penais e da sua autoria”.

Ao falarmos em polícia judiciária, necessariamente temos que nos remeter à Constituição Federal, que em seu art. 
144, § 4º, dispõe: “Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência 
da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.

O mesmo art. 144 da Carta Magna, em seu § 1º, versando sobre a Polícia Federal, dispõe:  “A polícia federal, institu-
ída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (...) – IV 
exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União”.

Não nos esqueçamos, também, que referido artigo constitucional insere-se no Capítulo III do Título V, da Consti-
tuição Federal, intitulado “Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”, reforçando ainda mais a importância 
das instituições Polícia Civil e Polícia Federal no Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, às polícias judiciárias, ou seja, de acordo com a Carta Constitucional, às Polícias Civis e 
Federal, a investigação das infrações penais e a apuração da respectiva autoria. São os órgãos previstos constitucio-
nalmente para tal fi nalidade.

Segundo o desenvolvimento desse raciocínio é que cumpre atentar para as palavras de Nucci quando afi rma: 
“O nome polícia judiciária tem sentido na medida em que não se cuida de uma atividade policial ostensiva (típica da 
polícia militar para a garantia da segurança nas ruas), mas investigatória, cuja função se volta a colher provas para 
o órgão acusatório e, na essência, para que o Judiciário avalie no futuro” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de 
processo penal e execução penal. 5.ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 145).

Paralelamente ao tema Polícia Judiciária, devemos enfrentar a questão da defi nição de Autoridade Policial. Isso 
porque, na análise do art. 4º do CPP, observa-se que o dispositivo é incisivo na colocação de que a polícia judiciária 
será dirigida por autoridades policiais.

Autoridade policial é o Delegado de Polícia. A tal profi ssional, cujo ingresso na carreira exige a condição de ser 
bacharel em direito, com aprovação em concurso público, em semelhança às demais carreiras jurídicas, cabe averi-
guar o fato concreto que lhe é trazido ao conhecimento e decidir à luz do direito. O Delegado de Polícia é, em regra, 
a primeira autoridade constituída a tomar ciência da infração penal para a adoção das medidas legais cabíveis.

Sobre o assunto, Hélio Tornaghi coloca que “por outro lado, o art. 4º do Código de Processo Penal não comporta 
outra interpretação literal. Ao dizer que ‘a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais’, é evidente que ele 
se refere aos órgãos da polícia judiciária. Seria tautológico repetir: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades da 
polícia judiciária”, e continua o autor: “Autoridade policiais sempre foram entre nós os chefes de polícia, seus delegados e, 
por vezes, os comissários. Quem pensaria, por exemplo, em transformar um ofi cial da Força Pública, em autoridade poli-
cial? Fugiria, por inteiro, ao papel das polícias militares” (TORNAGHI, Hélio. Conceito de Autoridade Policial. Disponível 
em: http://blogdodelegado.wordpress.com/conceito-de-autoridade-policial-na-legislacao-processual-penal-brasileira).

Em conclusão, não podemos deixar de mencionar a recente Lei 12.830/2013, sancionada pela Presidência da 
República, dispondo sobre a investigação criminal conduzida por Delegado de Polícia. Trata-se de importante diploma 
legal, conferindo ao Delegado de Polícia o status de integrante das carreiras jurídicas essenciais e exclusivas de Estado, 
a quem é atribuída a presidência da investigação criminal, mediante inquérito policial ou outro procedimento pre-
visto em lei, cabendo-lhe, privativamente, o ato de indiciamento daquele que for entendido como suspeito do delito 
investigado. Ademais, referido diploma legal determina que ao Delegado de Polícia deve ser dispensado o mesmo 
tratamento protocolar que recebem os magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advogados.

mauro Argachoff 
Delegado de Polícia do estado de São Paulo

PREfáCio
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1. REGimE JuRídiCo-AdminisTRATivo

1.1. ConCEiTo dE REGimE JuRídiCo

Regime jurídico pode ser conceituado como o conjunto 
harmônico de princípios e normas que incidem sobre deter-
minada categoria ou instituto de direito.

No sentido mais amplo possível, há dois grandes regimes 
jurídicos, o de direito público e o de direito privado.

1.2. direito público e direito privado

Costuma-se dividir o direito objetivo nessas duas gran-
des espécies. Tal divisão é feita tendo em vista a diferença 
de regime jurídico.

No regime jurídico de direito público, vigem dois 
princípios basilares, quais sejam, o da supremacia do interesse 
público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse 
público.

Pelo princípio da supremacia do interesse público sobre 
o privado, a relação entre o Estado e o particular é vertical, ou 
seja, há uma hierarquia. Isso se expressa em institutos como 
a desapropriação, da qual o particular não pode se esquivar, 
e as cláusulas exorbitantes, que permitem ao Poder Público 
modificar unilateralmente um contrato administrativo, inde-
pendentemente da concordância do contratado.

Já pelo princípio da indisponibilidade do interesse 
público, o Estado fica obrigado a velar pela proteção incon-
dicional e irrestrita dos bens e interesses do povo. Em virtude 
desse princípio, o agente público só pode fazer o que a vontade 
do povo (expressa na lei) permite, obedecendo-se ao princípio 
da legalidade. Além disso, tal princípio vai exigir que em todas 
as compras estatais se busquem as melhores condições, daí a 
necessidade de se fazer licitação. Os bens públicos são, ainda, 
inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis.

No regime jurídico de direito privado, por sua vez, há 
dois princípios basilares, quais sejam, o da igualdade e o da 
autonomia da vontade.

Pelo princípio da igualdade, as pessoas estão numa 
relação horizontal, ou seja, não há uma hierarquia entre 
elas. Assim, ninguém pode tomar a propriedade do outro 
à força (autotutela). Um contratante não pode mudar uni-
lateralmente um contrato independentemente da vontade 
da parte contrária.

Não se deve esquecer, todavia, que a igualdade supõe 
tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, de 
modo que em algumas situações, como no caso dos incapa-
zes, algumas pessoas poderão ter mais direitos do que outras.

Pelo princípio da autonomia da vontade, as pessoas 
podem fazer tudo o que quiserem, salvo o que a lei proíbe. 

7. Direito aDiministrativo
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Assim, diferentemente do que ocorre com os agentes públi-
cos, se não houver proibição legal, os particulares podem 
agir à vontade. Podem doar bens, podem comprar onde 
quiserem e o que quiserem.

E como se sabe se uma dada situação de fato será regida 
pelo direito público ou pelo direito privado?

As relações fáticas em que houver o Estado em qualquer 
dos polos serão regidas pelo direito público, salvo quando o 
Estado estiver se valendo, com a permissão legal, de um ins-
tituto de direito privado, como quando emite um cheque ou 
quando é locatário de um imóvel. No mais, ou seja, quando 
estiver celebrando um contrato, desapropriando, aplicando 
sanções ou atuando em suas demais tarefas, estará sendo 
regido pelos princípios e regras do direito público.

São ramos do Direito Público Interno os Direitos Cons-
titucional, Administrativo, Tributário, Ambiental, Processual 
do Trabalho, Processual Civil, Processual Penal, Penal, entre 
outros. São ramos do Direito Público Externo o Direito Inter-
nacional Público, que regula as relações entre Estados e orga-
nismos internacionais, e o Direito Internacional Privado, que 
regula as relações entre pessoas ligadas a diferentes Estados.

As demais relações, ou seja, as relações entre particu-
lares, ou aquelas em que o Estado atua em pé de igualdade 
com o particular, são regidas pelo direito privado.

O Direito Administrativo, que nos interessa na presente 
obra, tem, assim, natureza jurídica (também chamada de 
taxinomia) de Direito Público.

1.3. Conceito de direito Administrativo

Vários critérios foram utilizados para tentar conceituar 
o Direito Administrativo.

O primeiro foi o critério do “Poder” (o direito adminis-
trativo regula a autoridade estatal), que se seguiu aos critérios 
do “Serviço Público” (o direito administrativo regula os 
serviços públicos em geral – serviços públicos em sentido 
amplo, portanto), do “Poder Executivo” (o direito adminis-
trativo regula a atividade do Poder Executivo), das “Relações 
Jurídicas” (o direito administrativo regula as relações entre a 
Administração e os administrados), “Teleológico” (o direito 
administrativo regula a atividade do Estado para cumprir os 
seus fins) e ao critério da “Administração Pública”.

Nesse último critério, o Direito Administrativo é o 
conjunto de princípios que regem a Administração Pública. 
Trata-se do critério mais adotado entre os juristas.

1.4. Atividade administrativa

A Administração Pública tem deveres extremamente 
importantes para com a sociedade. Tais deveres englobam 
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tarefas de segurança, de fiscalização e controle de condutas 
antissociais, de regulação e de oferecimento de serviços 
essenciais, como educação, saúde, energia elétrica, água, 
transporte, de fomento, dentre outros. Para que tais deveres 
sejam devidamente cumpridos é necessário que haja um 
regime jurídico diferenciado, um regime jurídico de direito 
público, que tem, conforme já visto, duas grandes marcas: a) 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado; b) 
indisponibilidade do interesse público.

Porém, não se pode esquecer que o Poder Público age em 
três grandes atividades, quais sejam: a) atividade legislativa, 
de elaborar leis; b) atividade administrativa, de executar 
direta e concretamente a lei; c) atividade jurisdicional, de 
aplicar a lei, mediante provocação, com o fito de compor con-
flitos de interesse caracterizados por pretensões resistidas.

A atividade legislativa é objeto do Direito Constitucional, 
destacando-se o tema do “processo legislativo”.

A atividade jurisdicional é objeto do Direito Processual 
(penal, civil, do trabalho etc.).

Já a atividade administrativa é objeto do Direito Admi-
nistrativo. Esse ramo do Direito regula o chamado regime 
jurídico administrativo, que também pode ser definido 
como o conjunto harmônico de princípios e normas que regem 
a Administração Pública, em sua função de realizar concreta, 
direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.

É importante destacar que o Direito Administrativo 
rege toda e qualquer atividade da Administração, seja ela 
do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, já que os dois 
últimos poderes também exercem (atipicamente) atividades 
administrativas. Por exemplo, quando exercer o poder disci-
plinar sobre servidores ou fazer licitação para adquirir bens.

Assim, um membro do Poder Judiciário (magistrado) 
pratica tanto atos jurisdicionais (ex.: quando exara uma 
sentença) como atos administrativos (ex.: quando aplica 
uma advertência ao servidor do fórum).

Enfim, todos os poderes têm sua Administração Pública 
e, assim, praticam atos administrativos, inclusive o Poder 
Judiciário e o Poder Legislativo, que apesar de o fazê-lo ati-
picamente, atua, assim, em atividade administrativa.

1.5. origem do direito Administrativo

Só é possível falar-se em regime jurídico administra-
tivo com o aparecimento do Estado de Direito, em que a 
lei passa a valer tanto para os administrados como para o 
administrador.

Tal se deu com o declínio dos regimes absolutistas, 
marcados pela vontade incontrastável dos soberanos, e que 
foi perdendo espaço, até se extinguir, após a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão na França (1789) e a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos (1796).

Os Estados de Direito, por sua vez, valeram-se da ideia 
de separação dos Poderes desenvolvida por Montesquieu (O 
Espírito das Leis, 1748), segundo o qual faz-se necessária a 
distribuição de tarefas entre órgãos distintos para que não 
haja a perniciosa concentração de poder numa pessoa só. Por 
outro lado, para que cada órgão que receba um poder não 

abuse deste, faz-se também necessário que haja um sistema 
de controle de um poder pelo outro.

A partir do aparecimento desses dois elementos – a) 
subordinação do Estado à lei (Estado de Direito) e b) divisão 
de tarefas entre órgãos estatais com sistema de controle de 
um pelo outro (Separação de Poderes) – tem-se os pressu-
postos para existência do Direito Administrativo.

1.6. fontes do direito Administrativo

Quando se pergunta “quais são as fontes do Direito”, fica 
sempre a dúvida sobre a qual fonte a indagação se refere. 
Existem fontes criadoras do Direito (legislador, por exemplo). 
Há fontes formais do Direito (a lei, por exemplo). Há fontes 
históricas do Direito (fatos históricos marcantes que deram 
origem à modificação de uma lei).

As fontes formais do Direito podem ser divididas em 
duas espécies: principais e acessórias.

As fontes formais principais são: a lei, a analogia, o cos-
tume e os princípios gerais do direito. Como adotamos o sistema 
romano-germânico, de início, só a lei é fonte formal principal. 
Apenas em caso de lacuna é que se admite que o aplicador se 
valha da analogia, do costume e dos princípios gerais, nessa 
ordem, como fonte formal jurídica (art. 4º da LINDB).

Quanto ao costume, que consiste na prática reiterada de 
determinado ato, com a convicção de sua obrigatoriedade 
jurídica, não se confunde com a praxe administrativa que 
é a prática burocrática rotineira adotada na Administração, 
sendo que o primeiro é considerado fonte formal e o segundo 
não é considerado fonte do Direito Administrativo, apesar de 
se tratar de meio útil para resolver problemas administrati-
vos, desde que atendido o princípio da legalidade.

Para completo entendimento do assunto, é importante 
destacar que, por lei, deve-se entender norma constitucio-
nal, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resolução 
legislativa, decreto legislativo e medida provisória.

Já as fontes formais secundárias ou acessórias são: 
os decretos, as resoluções administrativas, as instruções 
normativas, as portarias etc. São acessórias pois guardam 
obediência a uma fonte principal.

Doutrina e jurisprudência são consideradas, tradi-
cionalmente, como fontes não formais ou fontes indiretas 
(mediatas). Isso porque trazem preceitos não vinculantes. 
São também consideradas fontes meramente intelectuais ou 
informativas.

Há de se fazer alguns temperamentos com relação à 
jurisprudência. Isso porque, apesar de um entendimento 
reiterado pelos tribunais não ter força de lei, a Emenda 
Constitucional 45/2004 estabeleceu que o Supremo Tribu-
nal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula, que terá efeito vinculante 
e incidirá sobre a validade, a interpretação e a eficácia de 
normas determinadas acerca das quais haja controvérsia 
(art. 103-A da CF).

Tais súmulas, ainda que declarativas em relação ao que é 
Direito, poderão ser consideradas verdadeiras fontes formais, 
já que têm eficácia erga omnes.
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1.7. Conceito de Administração Pública

O Estado tem três Poderes independentes e harmôni-
cos entre si (Legislativo, Executivo e Judiciário). Porém, é 
por meio da Administração Pública que o Estado atua, 
tratando-se esta do aparelhamento necessário à realização 
de sua finalidade.

Em sentido formal, Administração Pública é o conjunto 
de órgãos instituídos para consecução dos fins do Governo 
(que é o comando, a iniciativa).

Em sentido material, é o conjunto das funções neces-
sárias aos serviços públicos em geral.

E em sentido operacional, é o desempenho sistemático 
dos serviços estatais.

O fato é que a Administração é o instrumento de que 
se vale o Estado para pôr em prática as opções políticas do 
Governo.

Tal atuação se dará por intermédio de entidades (pessoas 
jurídicas), órgãos (centros de decisão) e de agentes (pessoas 
investidas em cargos, empregos e funções).

1.8. sistemas de Controle Jurisdicional da Administração

Acerca do Sistemas de Controle Jurisdicional da Admi-
nistração há duas espécies: a) o sistema do contencioso 
administrativo (sistema francês); b) o sistema judiciário 
(sistema inglês).

O Brasil adotou o segundo, ou seja, o sistema da juris-
dição única, de maneira que compete apenas ao Poder Judi-
ciário a jurisdição sobre o controle de atos administrativos 
postos em disputa.

Na Europa continental, por sua vez, há órgãos indepen-
dentes e autônomos da própria Administração destinados 
a efetuar o controle dos atos administrativos. Trata-se da 
chamada dualidade de jurisdição (ou contencioso adminis-
trativo), em que um órgão exerce a jurisdição sobre os atos 
administrativos e o Poder Judiciário a exerce sobre os demais 
atos e fatos jurídicos. Na França, por exemplo, o Conselho 
de Estado é quem faz esse papel de exercer a jurisdição 
sobre atos administrativos, ficando o Judiciário responsável 
pelos demais conflitos de interesse. Quanto ao Conselho 
de Estado há os chamados tribunais administrativos, que 
se sujeitam a ele, que funciona como juízo de apelação, de 
cassação e até de juízo originário e único de determinados 
litígios administrativos.

Em suma, o Brasil adotou outro sistema, o anglo-ame-
ricano, em que não existe essa dualidade, cabendo apenas 
ao Poder Judiciário exercer a jurisdição, de modo que é este 
que faz todo e qualquer controle jurisdicional sobre atos 
administrativos.

Como exceção, temos a possibilidade de um ato da 
Administração vir a ser apreciado por uma corte de arbi-
tragem, mas nos casos taxativamente estabelecidos em lei, 
que, em verdade, se limitam a tratar de aspectos comerciais 
e técnicos não relacionados à determinações administrativas 
que busquem assegurar o interesse público. Por exemplo, o 
art. 23-A da Lei 8.987/1995 permite o uso de arbitragem em 
matéria de concessões de serviço público. Isso significa que, 

caso a Administração modifique o regulamento do serviço a 
ser prestado pela concessionária, aumentando os custos desta 
mas sem um aumento no mesmo patamar na remuneração 
da concessionária, esta poderá discutir a questão junto a 
uma corte arbitral, mas limitada à questão da remuneração, 
não podendo querer que uma corte arbitral discuta se foi de 
interesse público ou não a modificação no regulamento do 
serviço, discussão essa que, ressalvado o mérito adminis-
trativo, só poderá ser feita no âmbito do Poder Judiciário.

2. PRinCíPios do diREiTo AdminisTRATivo

2.1. introdução

Princípios são normas jurídicas de especial relevância e 
alta carga valorativa que, além de vincular, servem de vetor 
interpretativo a todos os destinatários do Direito.

Os princípios gerais do Direito Administrativo decorrem 
de dois outros basilares, quais sejam, o da supremacia do 
interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade 
do interesse público.

2.2. Princípios basilares do direito administrativo 
(supraprincípios ou superprincípios)

O princípio da supremacia do interesse público sobre 
o interesse privado1 parte da ideia de que o fim do Estado é 
o bem comum, e não o individual. Assim, deve prevalecer 
o interesse público, o interesse comum, e não o interesse 
particular que cada um tem.

Essa supremacia pode ser verificada nas seguintes prerro-
gativas da Administração: a) presunção de legitimidade dos 
atos administrativos; b) prazos maiores no processo civil; c) 
prazo prescricional menor contra o Estado; d) imperatividade, 
exigibilidade, coercibilidade e autoexecutoriedade de boa 
parte dos atos administrativos, atributos esses que permitem 
a autotutela da Administração, que não precisa buscar o Poder 
Judiciário para a imposição de grande parte de seus atos.

A doutrina diferencia a chamada supremacia estatal 
geral, que incide sobre todas as pessoas, da supremacia estatal 
especial, que incide sobre as pessoas com quem o Estado 
tem relação jurídica específica. A submissão de todos nós 
às leis de trânsito é um exemplo da supremacia estatal geral. 
Já a submissão das concessionárias de serviço público às 
imposições do Poder Concedente é exemplo da supremacia 
estatal especial.

O princípio da indisponibilidade do interesse público, 
por sua vez, decorre da ideia de República (coisa de todos). 

1. Celso Antônio Bandeira de Mello define interesse público como 
o “interesse resultante do conjunto dos interesses que os indiví-
duos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade 
de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem” (Curso 
de Direito Administrativo, p. 59). Aliás, o interesse público pode ser 
primário (verdadeiro interesse público) ou secundário, interesse 
que diz respeito apenas à pessoa jurídica estatal (que não é ver-
dadeiro interesse público), como o interesse de arrecadar mais 
tributos.

 hely lopes Meirelles, por sua vez, entende por interesse público 
as “aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a 
comunidade administrada, ou por uma parte expressa de seus 
membros” (Direito Administrativo Brasileiro, p. 81). 
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Ele indica que os interesses públicos não podem ser objeto 
de disposição, devendo o Poder Público velar por sua pro-
teção e promoção. A ordem jurídica trará o perfil do que é 
interesse público, cabendo à Administração Pública buscar 
seu atendimento. Decorrem desse princípio os seguintes: a) 
princípio da legalidade; b) princípio da isonomia; c) princí-
pio da motivação; d) princípio da publicidade, dentre outros.

Passemos, agora, ao estudo dos demais princípios do 
Direito Administrativo, que, repita-se, são expressões dos 
dois acima referidos.

2.3. Princípios do direito Administrativo em espécie

2.3.1. Princípio da legalidade

Esse princípio pode ser conceituado como aquele pelo 
qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei deter-
minar ou permitir.

O princípio da legalidade está previsto expressamente 
no art. 37, caput, da CF.

Trata-se de princípio próprio do Estado de Direito. 
Aliás, o Direito Administrativo nasce justamente com o 
aparecimento desse tipo de Estado.

O princípio em questão afirma que a atividade admi-
nistrativa é sublegal, devendo expedir comandos comple-
mentares à lei. É muito famosa a frase de Seabra Fagundes a 
respeito da legalidade: “administrar é aplicar a lei de ofício”.

Na prática, isso significa que a Administração Pública 
não pode fazer coisa alguma sem que haja uma lei prévia 
dizendo que ela está autorizada ou tem a obrigação de fazê-la.

Recentemente, tomei conhecimento de um exemplo 
interessante: o Prefeito de uma determinada cidade resolveu 
baixar um ato administrativo determinando que todo o 
comércio local fechasse aos domingos, sem que houvesse lei 
alguma na cidade trazendo essa determinação. Tal conduta 
fere o princípio da legalidade, pois o Prefeito só poderia ter 
agido se houvesse uma lei municipal nesse sentido.

O Chefe do Poder Executivo tem o poder de regula-
mentar a lei, e não de fazer a própria lei. Nesse sentido, o art. 
84, IV, da CF dispõe que o Presidente da República – e os 
demais Chefes do Executivo (Prefeito e Governador) – tem 
competência para expedir decretos e regulamentos para a 
fiel execução da lei. Esses decretos têm por objetivo explicar 
a lei e dizer como ela deverá ser cumprida.

Ou seja, no Brasil temos regulamentos de execução de 
lei, e não regulamentos autônomos de lei.

No exemplo dado, o Prefeito daquela cidade poderia bai-
xar um regulamento para o fim de executar a lei que proíbe o 
comércio aos domingos, caso a lei existisse (regulamento de 
execução de lei). Mas não poderia criar a própria proibição do 
comércio por meio de um decreto (regulamento autônomo 
de lei).

O princípio da legalidade é tão forte que no Direito 
brasileiro há pouquíssimas exceções.

A primeira exceção diz respeito aos regulamentos autô-
nomos de lei. O art. 84, VI, da CF criou duas exceções, em 
que o Chefe do Executivo poderá, por decreto, fazer algo que 
somente a lei poderia fazer: a) dispor sobre a organização 

e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos; b) dispor sobre a extinção de funções ou 
cargos públicos, quando vagos.

Um exemplo da situação “a” é um Prefeito, por decreto, 
transformar uma secretaria municipal em outra secretaria 
municipal (ex.: transformar a secretaria de administração 
em secretaria de gestão pública). O que não é possível é 
extinguir ou criar um órgão público, mas transformar um 
órgão é plenamente possível.

Um exemplo da situação “b” é um Prefeito, por decreto, 
extinguir 30 cargos de telefonista da prefeitura, por estarem 
vagos esses cargos e não haver mais interesse em provê-los, 
em virtude da tecnologia dos sistemas de telefonia não 
mais requerer tantos cargos de telefonista numa repartição 
pública.

A segunda exceção ao princípio da legalidade é a medida 
provisória (art. 62, CF). Com efeito, a medida provisória, 
apesar de não ser lei em sentido estrito, tem força de lei.

Assim, é possível que uma medida provisória, mesmo 
que não haja lei sobre um dado assunto, inove na ordem 
jurídica e determine algo para a Administração Pública.

Parte da doutrina faz uma diferenciação entre a legali-
dade e a reserva legal. Há matérias que podem ser reguladas 
por lei e por medida provisória, hipótese em que se fala 
em obediência à legalidade. Há matérias que só podem ser 
reguladas por lei em sentido formal, hipótese em que se fala 
em obediência à reserva legal. As matérias mencionadas no 
parágrafo anterior obedecem ao princípio da reserva legal. 
Como exemplo, temos o direito penal, matéria que só pode 
ser regulada por lei, nunca por decreto ou medida provisória 
(art. 5º, XXXIX, CF).

Vale, também, diferenciar o princípio da legalidade 
para a Administração, com o princípio da legalidade 
para o particular. O primeiro está previsto no art. 37, 
caput, da CF, ao passo que o segundo, no art. 5º, II, da CF 
(“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”). O primeiro dispõe que a 
Administração só pode fazer o que a lei determinar ou 
permitir, enquanto que o segundo dispõe que o particular 
pode fazer o que bem entender, a não ser o que a lei proibir. 
Portanto, a Administração está amarrada, presa. Ela só pode 
fazer algo se a lei desamarrar e permitir que esse algo seja 
feito. Já o particular está livre, podendo fazer o que quiser. 
Ele só ficará impedido de fazer algo quando vier uma lei 
proibindo que ele o faça.

Por fim, importante darmos uma palavra sobre o prin-
cípio da juridicidade. Esse princípio pode ser visto como 
estágio evolutivo atual do princípio da legalidade, pois exige 
do administrador público atuação em conformidade não só 
com a lei, em sentido formal, mas com todo o direito; muito 
mais do que respeitar a legalidade estrita, o que se espera hoje 
é que o administrador atenda ao Direito como um todo, ou 
seja, busque uma decisão de acordo com a juridicidade ou 
legitimidade, daí a ideia de que, mais do que o respeito ao 
princípio da legalidade, o administrador tem que respeitar 
o princípio da juridicidade.
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2.3.2. Princípio da impessoalidade

Esse princípio pode ser conceituado como aquele que 
impõe tratamento igualitário às pessoas, respeito à finalidade 
e também a ideia de que os atos dos agentes públicos devem 
ser imputados diretamente à Administração Pública e nunca 
à pessoa do agente.

O princípio da impessoalidade está previsto expressa-
mente no art. 37, caput, da CF.

Repare que o princípio tem três comandos: a) impõe 
igualdade de tratamento; b) impõe respeito ao princípio da 
finalidade; c) impõe neutralidade do agente, que não pode 
fazer autopromoção.

Um exemplo de violação ao primeiro comando (“a”) é o 
agente público, responsável para julgar a concessão de alvarás 
para construção, dar prioridade aos pedidos de alvará for-
mulados por amigos seus em detrimento das demais pessoas 
que tiverem pedido o alvará em data anterior.

Um exemplo de violação ao segundo comando (“b”) é 
o agente público usar um ato que tem uma finalidade legal 
“X” com o objetivo de atender a uma finalidade “Y”, como 
ocorre quando se utiliza o ato “remoção” – cuja finalidade é 
organizar melhor as funções de agentes públicos ou transferir 
um agente público para outro local, a pedido deste – com a 
finalidade de punição.

Um exemplo de violação ao terceiro comando (“c”) é 
um Prefeito determinar a utilização de um símbolo usado 
na sua campanha eleitoral em todas as obras da prefeitura. 
Tal situação é expressamente vedada pelo art. 37, § 1º, da 
CF, que dispõe que a publicidade oficial deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracte-
rizem promoção pessoal.

O terceiro comando do princípio da impessoalidade 
também tem outros tipos de reflexo. Um deles é a possi-
bilidade de reconhecer a validade de atos praticados por 
funcionário público irregularmente investido no cargo ou 
função sob o fundamento de que tais atos configuram atu-
ação do órgão e não do agente público. Isso ocorre, pois, se 
todos os atos praticados pela Administração são imputados 
diretamente a esta (o agente público é neutro, ou seja, é um 
mero órgão da Administração), mesmo os atos praticados 
por alguém irregularmente investido em função pública 
poderão ser considerados válidos já que, em última análise, 
são atos da Administração e podem ser preservados se esti-
verem de acordo com as demais normas jurídicas.

2.3.3. Princípio da moralidade administrativa

Esse princípio pode ser conceituado como aquele que 
impõe obediência à ética da Administração, consistente no 
conjunto de preceitos da moral administrativa, como o dever 
de honestidade, lealdade, boa-fé e probidade.

O princípio está previsto expressamente no art. 37, 
caput, da CF.

O art. 11 da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Admi-
nistrativa) juridiciza (torna jurídico) preceitos morais a 
serem seguidos, como a honestidade e a lealdade às insti-
tuições.

Todavia, a Constituição não determina que a moralidade 
exigida por seu art. 37, caput, esteja juridicizada. Aliás, se 
assim o fosse, bastaria a exigência de respeito ao princípio 
da legalidade. A Constituição também não está se referindo 
à moralidade comum, pois o art. 5º, LXXIII, da CF, ao tratar 
das hipóteses de cabimento de ação popular, é mais específico 
no tema e usa a expressão completa, qual seja, “moralidade 
administrativa”, que é a moralidade no interior da adminis-
tração e não no bojo da sociedade como um todo.

Assim, quando a Constituição exige, também, respeito 
à moralidade está impondo o dever de atendimento a 
moralidade administrativa (e não à moralidade comum), 
mas não está se referindo a uma moralidade juridicizada2, 
mas a uma moralidade extraída da prática diária da boa 
administração. Ou seja, está-se exigindo um comportamento 
com respeito aos padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, 
honestidade e probidade. Aliás, nesse sentido é o disposto 
no art. 2º, parágrafo único, IV da Lei 9.784/1999, no Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Federal (Decreto 
1.171/1994) e na Lei 8.112/1990.

São exemplos de atos que ferem o princípio da mora-
lidade administrativa os seguintes: a) Prefeito e Câmara 
aumentam a remuneração dos agentes públicos em demasia 
a fim de se fortalecerem e de inviabilizarem economi-
camente a gestão posterior; b) Prefeito e Câmara geram 
grande diminuição de impostos para a gestão seguinte, com 
a mesma finalidade espúria mencionada; c) desapropriação 
realizada com o fim de prejudicar um inimigo político; 
d) uso de cartões corporativos do governo para gastos de 
ordem pessoal.

Não é necessária lesão ao erário para o desrespeito a esse 
princípio. Um prefeito que desapropria um imóvel com a 
finalidade de prejudicar um inimigo político estará sujeito à 
invalidação dessa desapropriação pela violação ao princípio 
da moralidade, mesmo que o imóvel fosse necessário mesmo 
e que não houvesse, então, prejuízo econômico com o ato.

2.3.4. Princípio da publicidade

Esse princípio pode ser conceituado como aquele que 
impõe ampla divulgação dos atos oficiais, para conhecimento 
público e início dos efeitos externos.

O princípio da publicidade está previsto expressamente 
no art. 37, caput, da CF.

O conceito apresentado revela que o princípio tem dois 
grandes sentidos: a) garantir que todos tenham conheci-
mento das coisas que acontecem na Administração Pública; 

2. Vale dizer, todavia, que a doutrina não é pacífica sobre esse enten-
dimento, ou seja, de que a noção de moralidade administrativa 
não depende da moralidade juridicizada. Celso Antônio Bandeira 
de Mello, por exemplo, entende, com base em estudo de Márcio 
Cammarosano, que “não é qualquer ofensa à moral social que se 
considerará idônea para dizer-se ofensiva ao princípio jurídico 
da moralidade administrativa” (Curso de Direito Administrativo. 
26. ed., p. 120). em outro extremo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
entende, fundamentada na lição de Manoel de Oliveira Franco 
Sobrinho, que “mesmo os comportamentos ofensivos da moral 
comum implicam ofensa ao princípio da moralidade administra-
tiva” (Direito Administrativo. 25. ed., p. 79), ou seja, mesmo a imora-
lidade comum viola o princípio em questão. 
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1. PRinCíPios AdminisTRATivos E REGimE 
JuRídiCo AdminisTRATivo

(Delegado/BA – 2016.2 – Inaz do Pará) Com o desiderato de cumprir sua 
função tutelar dos direitos fundamentais o procedimento investigatório 
deve lastrear-se em princípios. Identifique os princípios insertos nas 
afirmativas a seguir, correlacionando a alternativa que, respectiva-
mente, os designe: “o agente público agirá no interesse público, 
sem qualquer possibilidade de promoção pessoal do agente ou da 
autoridade”; “as decisões no curso da investigação criminal devem 
se adequar aos valores vigentes na convivência das pessoas” e “a 
aplicação de recursos deverá avaliar o custo-benefício, buscando a 
otimização de recursos”.
(A) Legalidade, Eficiência e Publicidade.
(B) Eficiência, Moralidade e Publicidade.
(C) Moralidade, Eficiência e Publicidade.
(D) Impessoalidade, Moralidade e Eficiência.
(E) Moralidade, Publicidade e Eficiência.

A frase “o agente público agirá no interesse público, sem qualquer possibilidade 
de promoção pessoal do agente ou da autoridade” diz respeito ao princípio da 
impessoalidade, no sentido de que o agente público deve ser impessoal, nunca 
podendo fazer promoção pessoal de si e ou de outra autoridade. A frase “as 
decisões no curso da investigação criminal devem se adequar aos valores vigentes 
na convivência das pessoas” diz respeito ao princípio da moralidade, pois esse 
princípio impõe a observância da “moral”, dos “valores”. A frase “a aplicação de 
recursos deverá avaliar o custo-benefício, buscando a otimização de recursos” 
diz respeito ao princípio da eficiência, que foi introduzido pela EC 19/1998, no 
sentido de melhorar os resultados da administração, sendo que uma das maneiras 
de fazer isso é pela otimização de recursos. 

Gabarito "D"

(Delegado/PE – 2016 – CESPE) Considerando os princípios e fundamentos 
teóricos do direito administrativo, assinale a opção correta.
(A) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, se 

constituídas como pessoa jurídica de direito privado, não integram 
a administração indireta.

(B) Desconcentração é a distribuição de competências de uma pes-
soa física ou jurídica para outra, ao passo que descentralização 
é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa 
jurídica, em razão da sua organização hierárquica.

(C) Em decorrência do princípio da legalidade, é lícito que o poder 
público faça tudo o que não estiver expressamente proibido pela 
lei.

(D) A administração pública, em sentido estrito e subjetivo, compre-
ende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que 
exerçam função administrativa.

(E) No Brasil, por não existir o modelo da dualidade de jurisdição do 
sistema francês, o ingresso de ação judicial no Poder Judiciário 
para questionar ato do poder público é condicionado ao prévio 
exaurimento da instância administrativa.

a: incorreta; primeiro porque elas sempre são pessoas jurídicas de direito privado, 
não havendo outra opção; segundo porque integram a administração indireta; b: 
incorreta, pois houve inversão das definições; ou seja, deu-se o nome de descon-
centração ao que é descentralização e vice-versa; C: incorreta, pois esse sentido 
do princípio da legalidade só se aplica ao particular; ao poder público o princípio 
da legalidade impõe que este faça apenas o que a lei permitir; D: correta, pois esse 
sentido (subjetivo = sujeito) foca nas pessoas, aí incluída as pessoas jurídicas 
(e, por tabela, seus órgãos) e os agentes públicos; e: incorreta, pois o princípio 
constitucional da universalidade da jurisdição não condiciona o ingresso de ação 
judicial ao prévio exaurimento da instância administrativa (art. 5º, XXXV, da CF). 

Gabarito "D"

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) É possível encontrar posições jurídicas 
que entendem ser indissociáveis os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade. Entretanto, também há a compreensão que 
os distingue, afirmando que a razoabilidade está sedimentada na 
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criação norte-americana do devido processo legal substantivo e que 
a proporcionalidade é extraída da jurisprudência alemã, que dissociou 
o conceito em três subelementos constitutivos. Assinale a alternativa 
que apresenta, corretamente, esses três subelementos. 
(A) Adequação – necessidade – proporcionalidade em sentido estrito. 
(B) Adequação – ponderação – razoabilidade em sentido estrito. 
(C) Efetividade – ponderação – razoabilidade em sentido amplo. 
(D) Efetividade – necessidade – proporcionalidade em sentido estrito. 
(E) Ponderação – necessidade – razoabilidade em sentido estrito. 

A alternativa “A” está correta, pois, quanto ao princípio da proporcionalidade, 
o STF, no julgamento do RE 466.343-1, especificou que esse princípio, quando 
aplicado na restrição a direitos fundamentais, deve levar em conta os seguintes 
critérios: a) adequação: eficácia do meio escolhido; b) necessidade: uso do meio 
menos restritivo ou gravoso para atingir a finalidade, face ao indivíduo paciente; c) 
proporcionalidade em sentido estrito: ponderação entre os benefícios alcançados 
com o ato e os danos por ele causados. Quanto à ordem correta de aplicação 
do princípio, é a seguinte: primeiro analisa-se, de fato, se há colisão de direitos 
fundamentais; depois descreve-se o conflito identificando os pontos relevantes 
do caso e, por fim, faz-se o exame, sucessivo, da adequação, da necessidade e 
da proporcionalidade em sentido estrito.

Gabarito "A"

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) No que se refere aos princípios que 
orientam a atividade administrativa, assinale a alternativa correta. 
(A) Ao contrário do princípio da legalidade que é um princípio-fim, os 

princípios da publicidade e da impessoalidade são princípios-meio. 
(B) São alguns dos princípios constitucionais explícitos: eficiência, 

impessoalidade, proporcionalidade, legalidade e moralidade. 
(C) O princípio da razoabilidade incide sobre o exercício das funções 

públicas, exceto sobre a função legislativa. 
(D) O Poder Executivo, no exercício de sua atividade típica, não 

se sujeita ao princípio da segurança jurídica que predomina na 
atividade jurisdicional, razão que leva a moderna doutrina adminis-
trativista a defender a inexistência de coisa julgada administrativa. 

(E) Assim como ocorre na esfera judicial, em que certos atos podem ter 
sua publicidade restrita em virtude da preservação da intimidade das 
partes, alguns atos administrativos também poderão ter sua publici-
dade restrita com amparo em dispositivo da Constituição Federal.

a: incorreta, pois o princípio da legalidade é um princípio-meio, diferentemente do 
princípio da dignidade da pessoa humana (por exemplo), que é um princípio-fim; 
b: incorreta, pois a proporcionalidade não é um princípio constitucional expresso; 
C: incorreta, pois o princípio da razoabilidade, apesar de ser um típico princípio 
administrativo, também incide sobre as atividades legislativa e jurisdicional, 
como imperativo básico daquele que gere coisa pública, que não pode, havendo 
discricionariedade, agir de forma desproporcional; D: incorreta, pois o princípio 
da segurança jurídica também incide sobre a atividade administrativa (art. 2º, 
caput, da lei 9.784/1999); e: correta (art. 5º, LX, da CF). 

Gabarito "E"

(Delegado/SP – 2014 – VUNESP) Desde antigas eras do Direito, já vingava 
o brocardo segundo o qual “nem tudo o que é legal é honesto” (non 
omne quod licet honestum est). Aludido pensamento vem a tomar 
relevo no âmbito do Direito Administrativo principalmente quando se 
começa a discutir o problema do exame jurisdicional do desvio de 
poder. Essa temática serve, portanto, de lastro para o desenvolvi-
mento do princípio constitucional administrativo 
(A) explícito da moralidade administrativa. 
(B) explícito da legalidade. 
(C) implícito da supremacia do interesse público sobre o privado. 
(D) implícito da finalidade administrativa. 
(E) implícito da motivação administrativa. 

De fato, “nem tudo que é legal é honesto” ou “nem tudo que é legal é moral”. 
Dessa forma, o princípio da legalidade não é suficiente para prevenir condutas 
que possam violar o interesse público. Por isso, a CF/1988 estabelece como 
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princípio da Administração Pública o da moralidade administrativa. Um exemplo 
de aplicação desse princípio foi a edição da Súmula Vinculante STF n. 13, que, 
mesmo que não haja lei proibindo a contratação de parente para cargos em 
comissão, proíbe o nepotismo na Administração Pública, com fundamento no 
princípio da moralidade administrativa. 

Gabarito "A"

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Os denominados poderes republicanos 
desempenham funções típicas e atípicas. Assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, uma das funções típicas do Poder Judiciário. 
(A) Ter a iniciativa de leis sobre o seu próprio funcionamento. 
(B) Elaborar o seu regimento interno. 
(C) Administrar seus quadros. 
(D) Celebrar contratos para aquisição de serviços. 
(E) Julgar o mérito de decisões administrativas do executivo. 

A função típica do Judiciário é a pratica de ato jurisdicional (ex: sentença). Nesse 
sentido, não é função típica do Judiciário a iniciativa de lei (ligada à função 
legislativa), a elaboração de seu regimento interno (função administrativa), a 
administração de seus quadros (função administrativa) e a celebração de contratos 
(função administrativa). Já o julgamento de mérito de decisões administrativas 
do executivo se dá no bojo do exercício da função jurisdicional. 

Gabarito "E"

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Para a doutrina contemporânea do Direito 
Administrativo, levando em conta a eficácia normativa da Constitui-
ção, deve a Administração Pública evitar que suas ações estejam 
inspiradas na: 
(A) imperatividade. 
(B) subsidiariedade. 
(C) consensualidade. 
(D) promoção dos direitos fundamentais. 
(E) aproximação com a sociedade civil.

A Administração moderna, mais do que se valer sempre da imperatividade (que 
é um atributo que a Administração inegavelmente tem), deve atuar com base 
na consensualidade e desde que haja necessidade (subsidiariedade da atuação 
estatal), buscando sempre a promoção dos direitos fundamentais e a aproximação 
com a sociedade civil.

Gabarito "A"

(Delegado/SP – 2014 – VUNESP) O conceito de Direito Administrativo é 
peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos 
que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes 
a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo 
Estado. A par disso, é fonte primária do Direito Administrativo 
(A) a jurisprudência. 
(B) os costumes. 
(C) os princípios gerais de direito. 
(D) a lei, em sentido amplo. 
(E) a doutrina. 

dentre as fontes citadas, apenas a lei é fonte primária do direito. as demais 
decorrem todas da lei, como é fácil perceber em relação à doutrina e a jurispru-
dência, lembrando que os costumes e os princípios gerais de direito só podem 
ser utilizados em caso de lacuna da lei, ou seja, não têm aplicação primária. 

Gabarito "D"

(Delegado Federal – 2004 – CESPE) Julgue os itens seguintes. 
(1) A possibilidade de reconsideração por parte da autoridade que 

proferiu uma decisão objeto de recurso administrativo atende ao 
princípio da eficiência.

(2) A veiculação do ato praticado pela administração pública na Voz 
do Brasil, programa de âmbito nacional, dedicado a divulgar fatos e 
ações ocorridos ou praticados no âmbito dos três poderes da União, 
é suficiente para ter-se como atendido o princípio da publicidade.

(3) A jurisprudência é fonte do direito administrativo, mas não vincula 
as decisões administrativas, apesar de o direito administrativo se 
ressentir de codificação legal.

1: certo, pois, de fato, a reconsideração evita que se perca tempo na apreciação 
de um recurso contra uma decisão administrativa, o que faz com que haja mais 
celeridade no processo administrativo, atendendo ao princípio da eficiência; 
2: errado, o princípio reclama outras providências, tais como intimação dos 
interessados e publicação no Diário Oficial; 3: certo, de fato, a jurisprudência é 
uma das fontes do direito administrativo, mas não vincula a Administração, a 
não ser nos casos em que se tenha uma súmula vinculante (art. 103-A da CF). 

Gabarito 1C, 2E, 3C

(Delegado/AM) O princípio administrativo que objetiva a igualdade de 
tratamento que a Administração Pública deve dispensar aos admi-
nistrados que se encontram em idêntica situação jurídica é o da:
(A) legalidade 
(B) moralidade 
(C) publicidade 
(D) impessoalidade

De fato, uma das facetas do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da Cf) 
é a de determinar tratamento isonômico às pessoas. Além disso, o princípio 
determina que não haja promoção pessoal do agente público e que este respeite 
o princípio da finalidade. 

Gabarito "D"

(Delegado/AP – 2006 – UFAP) Assinale abaixo, a opção correta.
(A) O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não deve 

se restringir ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, 
mas entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação 
do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com 
o interesse coletivo. 

(B) O princípio da eficiência nada mais é que o clássico princípio da 
finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique 
o ato para o seu fim legal. 

(C) O princípio da razoabilidade, como vetor interpretativo, deverá pautar 
a atuação vinculada do Poder Público, garantindo-lhe a constitucio-
nalidade de suas condutas e impedindo a prática de arbitrariedades. 

(D) O princípio da supremacia do interesse público, também conhecido 
por princípio da impessoalidade, consiste no direcionamento da 
atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum. 

(E) O princípio da presunção de legitimidade caracteriza-se pela exis-
tência de uma presunção juris et de juri de veracidade e legalidade 
de todos os atos praticados pela Administração Pública.

a: correta, pois o judiciário pode controlar o ato administrativo quanto aos seus 
aspectos de legalidade, moralidade e razoabilidade; b: incorreta, pois a eficiência 
determina que a Administração atenda satisfatoriamente aos interesses dos adminis-
trados; o princípio da finalidade decorre, na verdade, do princípio da impessoalidade; 
C: incorreta, pois o princípio da razoabilidade só se aplica a atos discricionários, 
não incidindo sobre atos vinculados vez que nestes o agente público só tem uma 
providência a tomar, não havendo que se falar em providência razoável ou não, 
mas sim em providência legal e ilegal; D: incorreta, pois o princípio da supremacia 
do interesse público, também conhecido como princípio da finalidade pública, não 
se confunde com o princípio da impessoalidade; o primeiro é um princípio basilar 
da Administração Pública e determina que, entre o interesse privado e o interesse 
público, prevalece o segundo; já o princípio da impessoalidade é aquele que impõe 
tratamento isonômico às pessoas, impede a autopromoção do agente público e 
determina respeito à finalidade; e: incorreta, pois a presunção de legitimidade não é 
absoluta (juris et de juri), que não admite qualquer produção probatória em sentido 
contrário, mas relativa (juris tantum), da qual cabe prova em contrário. 

Gabarito "A"

(Delegado/DF – 2004) A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao tratar 
do Poder de Polícia, afirma: “o poder de polícia não deve ir além do 
necessário para satisfação do interesse público que visa proteger; a 
sua finalidade não é destruir os direitos individuais, mas, ao contrário, 
assegurar o seu exercício, condicionando-o ao bem estar social; só 
poderá reduzi-los quando em conflito com interesses maiores da 
coletividade e na medida estritamente necessária à consecução dos 
fins estatais.” O texto acima se refere ao seguinte princípio, aplicável 
aos atos de poder de polícia:
(A) legalidade;
(B) moralidade;
(C) impessoalidade;
(D) proporcionalidade;
(E) segurança jurídica.

A frase “na medida estritamente necessária à consecução dos fins estatais” 
demonstra que o texto se refere ao princípio da “proporcionalidade”, pelo qual 
a Administração não pode agir com excesso, mas buscando sempre o meio 
estritamente necessário para consecução dos fins previstos na lei. 

Gabarito "D"

(Delegado/GO – 2003 – UEG) Sobre os princípios administrativos, assinale 
a alternativa CORRETA: 
(A) O princípio da moralidade pública opõe-se ao da impessoalidade, 

visto que impõe ao administrador público atuação que não seja 
voltada para seus próprios interesses. 
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(B) O princípio da publicidade impõe a ampla divulgação dos atos 
praticados pela Administração Pública e não comporta exceções. 

(C) O princípio da eficiência impõe a todo agente público realizar suas 
atribuições buscando alcançar os melhores resultados para a Admi-
nistração Pública, independentemente dos meios usados para tal. 

(D) O princípio da motivação implica, para a Administração Pública, o 
dever de justificar os seus atos, apontando-lhes os fundamentos 
de direito e de fato. 

a: incorreta, pois os dois princípios impõem que o agente público não atue 
segundo seus próprios interesses, mas segundo os interesses da coletividade 
(art. 37, caput, da Cf); b: incorreta, pois existem casos em que o sigilo é pos-
sível, como para proteger a intimidade e a vida privada das pessoas, e também 
nos casos em que o sigilo é fundamental para a segurança da sociedade e do 
estado; C: incorreta, pois não é possível a utilização de meios ilegais na busca 
de melhores resultados para a Administração; D: correta, pois traz adequado 
conceito de motivação. 

Gabarito "D"

(Delegado/GO – 2003 – UEG) A faculdade conferida à Administração Pública 
de poder revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios ou 
por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, 
relaciona-se ao princípio da 
(A) legalidade. 
(B) autotutela. 
(C) finalidade. 
(D) anterioridade. 

Trata-se do princípio da autotutela, previsto no art. 53 da Lei 9.784/1999, bem 
como na Súmula 473 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”). 

Gabarito "B"

(Delegado/MG – 2012) Em relação à interação do direito administrativo, 
com os demais ramos de direito, analise as afirmativas a seguir: 
I. O direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitu-

cional. 
II. O direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil 

e penal. 
III. As normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de 

direito administrativo. 
IV. A teoria civilista dos atos e negócios jurídicos têm aplicação 

supletiva aos atos e contratos administrativos. 
Marque a alternativa correta. 
(A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

I: correta, pois o direito constitucional, na sua essência, traz princípios e diretrizes 
mais perenes; vide, por exemplo, a longevidade da Constituição Americana; o direito 
administrativo, por dizer respeito ao aspecto prático do Estado (ou seja, à execução 
das leis) é muito mais dinâmico, buscando sempre novas tecnologias; exemplos 
disso são a criação de organizações sociais e OSCIPs, bem como das parcerias 
público-privadas; II: correta; exemplo de relação com o processo civil é o processo 
administrativo; exemplo de relação com o direito penal é o processo disciplinar; III: 
correta, pois tais normas têm natureza administrativa, seguindo princípios próprios 
do direito administrativo; IV: correta, pois os atos e contratos administrativos têm 
disciplina própria, decorrente do regime jurídico de direito administrativo, que afasta 
o regime de direito privado; porém, supletivamente, ou seja, quando se estiver diante 
de ausência de diretriz pública sobre o ato ou contrato administrativos, aplicam-se 
as disposições de direito privado; aliás, em matéria de contrato administrativo, há 
disposição específica nesse sentido (art. 54, caput, da lei 8.666/1993). 

Gabarito "D"

(Delegado/MG – 2012) Dentre as assertivas abaixo, é CORRETO afirmar que 
(A) o Estado é pessoa jurídica e a expressão de sua vontade pode ser 

entendida como a decisão do membro de cúpula de cada Poder 
Pertinente, ou seja, do agente político. 

(B) os agentes públicos são mandatários do Estado. 
(C) o órgão público, ainda que desprovido de personalidade jurídica, 

pode atuar em Juízo, na defesa dos seus interesses, em caráter 
excepcional, desde que exista expressa previsão legal. 

(D) a vontade do órgão de representação plúrima ou colegiado deve 
emanar da unanimidade ou da maioria das vontades dos agentes 
que o integram, mesmo em se tratando de ato de rotina adminis-
trativa. 

a: incorreta, pois, pela teoria do órgão, quando um agente pratica um ato, este 
é imputado diretamente ao Estado e não ao agente político; b: incorreta, pois a 
relação entre os agentes públicos e o Estado não é de mandato (próprio do direito 
privado), nem de representação (próprio dos incapazes), mas de presentação, 
já que o Estado se faz presente por meio de seus agentes; C: correta; exemplo 
disso é o próprio Ministério Público (que é órgão público) ou a Defensoria Pública 
(que também é órgão) ou as Mesas das Casas Legislativas (órgãos também), que 
podem atuar em juízo na defesa de seus interesses; D: incorreta, pois no caso 
de atos de rotina é possível que se atribua a uma secretaria ou ao presidente do 
colegiado a sua prática; vale salientar que até mesmo atos mais relevantes do 
que meros atos de rotina podem ser objeto de delegação para a presidência do 
órgão colegiado (art. 12, parágrafo único, da Lei 9.784/1999). 

Gabarito "C"

(Delegado/MG – 2008) São princípios da Administração Pública
(A) legalidade, motivação, segurança jurídica, especialidade. 
(B) legalidade, motivação, segurança jurídica, normatização. 
(C) legalidade, disciplina, segurança jurídica, normatização. 
(D) legalidade, disciplina, razoabilidade, controle.

a: correta (art. 37, caput, da CF, c/c art. 2.º, caput, da lei 9.784/1999); b: incor-
reta, pois a normatização não é princípio da Administração; C: incorreta, pois a 
disciplina e a normatização não são princípios da Administração; D: incorreta, 
pois a disciplina não é princípio da Administração. 

Gabarito "A"

(Delegado/MG – 2006) Analise os seguintes itens relativos aos princípios 
constitucionais da Administração Pública e assinale a afirmativa 
INCORRETA:
(A) Há desvio de poder quando o agente público persegue finalidade 

pública estranha à destinação específica do ato que praticou.
(B) A autotutela gera o dever de a Administração Pública reconhecer 

a ilegalidade de seus atos, independente de intervenção judicial.
(C) Contraria o princípio da razoabilidade, expresso na Constituição 

da República, o fato de um superior hierárquico deixar de instaurar 
procedimento administrativo contra seu subordinado por aspectos 
pessoais.

(D) O princípio da moralidade administrativa não exclui o princípio da 
eficiência.

(E) O princípio da impessoalidade se aplica às entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta, independente da sua natureza jurídica.

a: correta, pois traz o exato conceito de desvio de poder ou desvio de finalidade; 
b: correta, nos termos do art. 53 da lei 9.784/1999; C: incorreta (devendo ser 
assinalada), o caso revela violação ao princípio da impessoalidade, e não ao 
princípio da razoabilidade; D: correta, pois todos os princípios do art. 37, caput, 
da CF devem ser harmonicamente aplicados, não havendo que se falar em “um 
excluir o outro”; e: correta, pois os princípios administrativos se aplicam à 
“Administração Direta e indireta de qualquer dos Poderes da união, dos estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 37, caput, da Cf). 

Gabarito "C"

(Delegado/MS – 2006) De acordo com a sequência estabelecida na oração 
do artigo 37, caput, da Constituição Federal: “A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios...”. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(B) legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. 
(C) legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. 
(D) impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(E) legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

a alternativa “a” apresenta a ordem correta, expressa nas iniciais da seguinte 
palavra: lImPe. 

Gabarito "A"

(Delegado/MT – 2006 – UFMT) Quando a Administração revoga os atos 
inconvenientes ou inoportunos e anula os atos inválidos que haja 
praticado, ampara-se no princípio da
(A) supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
(B) obrigação dos atos unilaterais.
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(C) imperatividade.
(D) autoexecutoriedade dos atos administrativos.
(E) inoportunidade dos atos administrativos.

O princípio basilar envolvido é o princípio da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado. Esse princípio justifica que a Administração seja 
dotada de prerrogativas, dentre elas a de revogar ou anular seus próprios atos, 
independentemente de buscar a prestação jurisdicional, pouco importando se 
tal conduta afeta a esfera jurídica de algum particular. Já o princípio específico 
envolvido é o princípio da autotutela, previsto no art. 53 da Lei 9.784/1999 e na 
Súmula 473 do STF. 

Gabarito "A"

(Delegado/MT – 2006 – UFMT) Em razão do princípio da legalidade, a 
Administração
(A) aplica a lei de acordo com o seu poder de discricionariedade.
(B) pode adotar postura divergente da lei, em estrita obediência aos 

interesses da Administração.
(C) possui a faculdade de adotar a lei, se essa não contraria os inte-

resses públicos.
(D) torna-se absolutamente submissa às leis.
(E) adquire relativa submissão às leis.

a: incorreta, pois nem sempre a lei estabelece um poder discricionário para 
a Administração; b: incorreta, pois o princípio da legalidade não permite a 
adoção de postura divergente da lei; ao contrário, tal princípio obriga a uma 
obediência fiel ao que a lei dispõe; C: incorreta, pois o princípio não “faculta” 
a Administração a cumprir a lei, mas “obriga” a Administração a cumpri-la; D: 
correta, pois a Administração tem que obedecer à risca a lei; e: incorreta, pois 
a Administração não pode cumprir a lei só quando lhe interessa; não se trata de 
uma submissão relativa, mas de uma submissão absoluta ao que dispõe a lei. 

Gabarito "D"

(Delegado/PA – 2006 – CESPE) A respeito dos princípios que informam a 
administração pública, assinale a opção incorreta.
(A) A publicação de errata no Diário Oficial, dias antes da realização 

da prova de capacitação física em um concurso público, alterando 
o edital do certame, é suficiente para dar publicidade ao ato admi-
nistrativo, sendo desnecessária a sua veiculação em jornais de 
grande circulação. 

(B) O princípio da isonomia pode ser invocado para a obtenção de 
benefício, ainda que a sua concessão a outros servidores tenha 
acontecido com violação ao princípio da legalidade. 

(C) A comunicação, por meio de denúncia anônima, de fatos ilícitos 
graves que tenham sido praticados no âmbito da administração 
pública, autoriza, em cada caso concreto, a ponderação entre a 
vedação constitucional do anonimato e a obrigação jurídica do 
Estado de investigar condutas funcionais desviantes, imposta 
pelo dever de observância à legalidade, à impessoalidade e à 
moralidade administrativa. 

(D) A limitação de idade para a inscrição em concurso público só se 
legitima, quando a delimitação possa ser justificada pela natureza 
das atribuições do cargo a ser preenchido.

a: correta, nos termos da jurisprudência do STF (“Constitucional. Administrativo. 
Concurso público. Prova física. Alteração no edital. Princípios da razoabilidade 
e da publicidade. Alterações no edital do concurso para agente penitenciário, na 
parte que disciplinou o exercício abdominal, para sanar erro material, mediante 
uma errata publicada dias antes da realização da prova física no Diário Oficial 
do Estado. Desnecessária a sua veiculação em jornais de grande circulação. A 
divulgação no Diário Oficial é suficiente per se para dar publicidade a um ato 
administrativo. A administração pode, a qualquer tempo, corrigir seus atos e, no 
presente caso, garantiu aos candidatos prazo razoável para o conhecimento prévio 
do exercício a ser realizado”. RE 390.939, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 16-08-
2005, segunda turma, dJ 09-09-2005); b: incorreta (devendo ser assinalada), 
nos termos da jurisprudência do STF (“Ato administrativo: anulação: Súmula 473. 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade 
(Súm. 473), não podendo ser invocado o princípio da isonomia com o pretexto 
de se obter benefício ilegalmente concedido a outros servidores”. (AgRg no AgIn 
442.918, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. em 04.05.2004, dJ 
04-06-2004); C: correta, nos termos do Informativo 286 do stf, de 14 a 18 de 
outubro de 2002; D: correta, nos termos da Súmula 683 do STF (“O limite de 
idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, 
XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições 
do cargo a ser preenchido“). 

Gabarito "B"

(Delegado/PI – 2009 – UESPI) Dentre os princípios da Administração 
Pública, a autotutela caracteriza-se por: 
(A) impedir que o Poder Judiciário reveja os atos praticados pela 

Administração Pública. 
(B) permitir que a Administração Pública reveja seus próprios atos, 

revogando-os por motivo de interesse público (oportunidade e 
conveniência), assim como anulando os atos inquinados pela 
ilicitude. 

(C) permitir que o Poder Judiciário revogue os atos praticados pela 
Administração Pública. 

(D) permitir que o Poder Judiciário anule os atos praticados pela 
Administração Pública. 

(E) impor aos administrados as decisões administrativas. 

a: incorreta, pois, pela autotutela, a Administração não precisa recorrer ao Judici-
ário para rever os seus atos, mas nada impede que alguém busque o judiciário e 
peça a anulação de um ato administrativo; b: correta (art. 53 da lei 9.784/1999); 
C: incorreta, pois o Judiciário não pode revogar os atos da Administração, a não 
ser que se trate de atos de sua própria administração; D: incorreta, pois o princípio 
da autotutela, como o próprio nome diz, possibilita que a própria Administração 
tutele os seus atos, independentemente da atuação do Judiciário; portanto, o 
princípio que permite ao Judiciário anular os atos da Administração é outro, no 
caso, o princípio do controle jurisdicional dos atos administrativos; e: incorreta, 
pois, como se viu, o princípio da autotutela tem outro sentido; o que permite 
tal imposição é o atributo do ato administrativo denominado imperatividade. 

Gabarito "B"

(Delegado/PR – 2007) Dentre os princípios da Administração Pública 
adiante listados, assinale aquele que NÃO está expresso no art. 37 
da Constituição Federal: 
(A) Princípio da motivação. 
(B) Princípio da eficiência. 
(C) Princípio da impessoalidade. 
(D) Princípio da publicidade. 
(E) Princípio da legalidade.

Dentre os princípios listados na questão, apenas o princípio da “motivação” 
não está expresso no art. 37, caput, da CF, que incluiu, também, o princípio da 
“moralidade”. O princípio da “motivação“ está inserto no caput do art. 2.º da 
lei 9.784/1999. 

Gabarito "A"

(Delegado/SP – 2011) Resultados práticos de produtividade e redução 
de desperdícios na Administração Pública são medidas obtidas por 
observância ao princípio da
(A) finalidade
(B) moralidade
(C) eficiência 
(D) razoabilidade
(E) supremacia do interesse público

A eficiência diz respeito à busca dos melhores resultados, o que se faz com 
melhoria na produtividade, redução de desperdícios e outras medidas. 

Gabarito "C"

(Delegado/SC – 2008) Assinale a alternativa correta quanto aos princípios 
administrativos.
(A) Segundo o princípio da finalidade, é ilícito conjugar a pretensão 

do particular com o interesse coletivo nos contratos públicos.
(B) A duração do processo judicial ou administrativo que não se revelar 

razoável afronta o princípio constitucional da eficiência.
(C) Violar o princípio da moralidade administrativa não configura 

ilicitude passível de invalidação do ato.
(D) Segundo o princípio da publicidade, não se admite o sigilo na 

esfera administrativa, nem mesmo sob a alegação de segurança 
da sociedade.

a: incorreta, pois o princípio da finalidade estabelece que os atos administrativos 
devem atender à finalidade da lei que, muitas vezes, importará na conjugação 
da pretensão do particular com o interesse coletivo; b: correta, nos termos dos 
arts. 5.º, LXXVIII, e 37, caput, da Cf; C: incorreta, pois é possível até ingressar 
com ação popular para a invalidação de ato que viole a moralidade administra-
tiva (art. 5.º, LXXIII, da CF); D: incorreta, pois na esfera administrativa o sigilo 
é admitido quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 
5.º, XXXIII, da CF). 

Gabarito "B"
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