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Princípios Aplicáveis à Administração Pública 

 
-Princípios expressos: Princípio da Legalidade  
O princípio da legalidade está contido na Constituição Federal de 1988 e é um princípio 
basilar do Estado Democrático de Direito. Por esse princípio, a Administração Pública, 
em toda sua atividade, prende-se aos mandamentos da lei, deles não podendo se 
afastar, sob pena de o ato ser declarado inválido e o seu autor ser responsabilizado 
pelos danos ou prejuízos causados. Assim, toda ação estatal deve ser regulada por lei, 
caso contrário, será injurídica e expõe-se à anulação. O administrador público é 
executor e somente pode fazer aquilo que a lei permite ou autoriza, e nos limites dessa 
autorização. A legalidade da ação não está resumida na ausência de oposição à lei, 
mas pressupõe autorização dela como condição de sua ação, uma vez que o sistema 
legal constitui fundamento jurídico de toda ação administrativa.  
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-Princípio da Impessoalidade  
Como estabelece a Constituição Federal de 1998, a impessoalidade é norma jurídica de 
obediência obrigatória em toda a Administração Pública, seja ela direta ou indireta, e 
abrange os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A Lei de Improbidade 
Administrativa ratifica este princípio ao estabelecer que os agentes públicos de 
qualquer nível ou hierarquia são obrigados a respeitar o princípio da impessoalidade. 
Segundo Alexandre de Moraes (2015), esse princípio faz com que o administrador seja 
um executor do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal. 
Portanto, as realizações administrativo-governamentais não são do agente político, 
mas sim da entidade pública em nome da qual atuou.  
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-Em obediência a esse princípio, o agente público, ao praticar o ato, deve ser imparcial, 
buscar somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de 
qualquer natureza, bem como não pode fazê-lo para promoção pessoal, mas 
exclusivamente para interesses público-coletivos.  
 
Principio da Moralidade 
O princípio da moralidade também está contido na Constituição Federal. Trata-se da 
moralidade administrativa; é a partir dela que o Estado define o desempenho da função 
administrativa, segundo uma ordem ética acordada com os valores sociais 
prevalecentes e voltada à realização dos seus fins. Segundo a lei de improbidade 
administrativa, os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a 
respeitar o princípio da moralidade, sob pena de incorrer em ato de improbidade, 
sujeito às penalidades da lei.  
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-Hely Lopes Meirelles entende que não se trata da moral comum, mas sim de uma 
moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina 
interior da Administração. O princípio da moralidade exige do servidor público o 
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá de decidir somente entre o legal e o 
ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, 
mas principalmente entre o honesto e o desonesto.  


