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EVANDRO GUEDES E GABRIELA XAVIER
DIREITO ADMINISTRATIVO
para concursos

1  NOÇÕES GERAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1 Conceitos Básicos, Noções de Estado e Governo
Para iniciar os estudos, convém analisar o objeto deste estudo: Direito Administrativo. 

Tradicionalmente, o Direito Pátrio (referente às leis e normas que regulamentam o 
convívio dos seres humanos em sociedade) é dividido em dois grandes ramos, denomina-
dos “Direito Público” e “Direito Privado”. O Direito Público, como o próprio nome já diz, 
regula as relações jurídicas travadas pelo ente público voltadas a alcançar os interesses da 
coletividade. Nesse caso, os polos existentes nas relações jurídicas são: o Estado, de um 
lado, e o indivíduo, do outro.

No que se refere a esse ramo do Direito, ressalta-se que o ente estatal possui prer-
rogativas e poderes excepcionais que asseguram ao Estado uma posição de superioridade 
frente ao particular, uma vez que tem como finalidade precípua atender à coletividade. Desse 
modo, no eventual conflito entre o interesse público e o interesse privado, prevalecerá o 
interesse público. Nesse diapasão, o Direito Público tem como característica marcante a 
desigualdade entre as partes, uma vez que o ente público possui mais poderes do que o 
particular, poderes esses que decorrem dos princípios da Supremacia do Interesse Público 
sobre o Privado e da Indisponibilidade do Interesse Público (princípios norteadores do 
Direito Administrativo) implícitos na Carta Magna. São integrantes desse ramo do Direito 
Público: o Direito Administrativo, o Direito Tributário, o Direito Penal etc.

O ramo do Direito Privado, por sua vez, regula as relações jurídicas entre dois privados 
(particulares), levando em consideração a autonomia existente entre as partes. A regra, 
nesse caso, é a relação de igualdade, pois os polos existentes são os indivíduos e seus inte-
resses individuais. Exemplificando: nenhum particular é obrigado a entregar seus recursos 
financeiros ou seus bens a outrem sem a devida contraprestação na forma de recursos ou 
outros bens ou serviços que atendam aos seus interesses pessoais. São integrantes desse 
ramo do Direito: o Direito Comercial, o Direito Civil etc.

Entretanto, cabe destacar que não há divisão absoluta entre o ramo do Direito Público 
e o do Direito Privado, pois na maioria das situações, verifica-se que esses regimes se 
complementam. Ou seja, as relações travadas entre o ente público serão regidas preponde-
rantemente pelo Direito Público e subsidiariamente pelas normas de Direito Privado. Nesse 
mesmo sentido, as relações travadas entre particulares serão regidas preponderantemente 
pelo Direito Privado e subsidiariamente pelas regras de Direito Público. 

Nesse contexto, o Direito Administrativo pode ser conceituado como a área do Direito 
que se encontra inserida dentro do grande ramo do Direito Público e que tem como objeto 
regulamentar as relações internas da Administração (existentes entre os órgãos, agentes 
públicos e entidades administrativas), as relações entre Administração e os cidadãos e as 
atividades efetivamente desempenhadas pela Administração. Exemplificando: o Direito 
Administrativo regulamenta a prestação de serviços públicos, a coordenação das entida-
des que compõem a Administração e a atuação dos agentes envolvidos etc. Tais funções 
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administrativas são realizadas tipicamente pelo Poder Executivo, mas serão também exer-
cidas, atipicamente, pelo Poder Judiciário e Legislativo, conforme será estudado.

Pode-se dizer que o Direito Administrativo é um emaranhado, uma costura, entre 
praxe administrativa, costumes, doutrina e várias leis espaçadas. Essa é uma área do 
Direito que não está codificada, estando espalhada em diversos diplomas legais e, por essa 
razão, estudar-se á ao longo deste livro a legislação de licitação e contratos administrativos, 
abrangendo a Lei nº 8.666/93 e a nova Lei nº 14.133/21, o Estatuto dos Servidores Públicos 
Federais (Lei nº 8.112/90), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), a Lei do 
Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99) etc. 

! ATENÇÃO

Direito Público
x

Direito Privado

Direito Privado
existente entre os particulares.

Direito Público -
rantemente, as relações jurídicas travadas pelo Estado, nas quais o interesse público deve 
prevalecer. Desse modo, a Administração Pública, guardiã do interesse público, atua, em 
regra geral, em superioridade em face dos administrados.

1.2 Objeto do Direito Administrativo
O objeto do Direito Administrativo compreende a organização e o funcionamento 

dos serviços do Estado, a administração de seus bens, a regência dos agentes públicos, a 
formalização de seus atos de administração, dentre outros. Ou seja, o Direito Administrativo 
regula: as relações internas da Administração (entre órgãos, entidades e agentes), as rela-
ções entre a Administração e os cidadãos e as atividades prestadas pela Administração.

Desse modo, o objeto do estudo do Direito Administrativo é a atuação dos órgãos 
e agentes públicos que desempenham a atividade de natureza pública de maneira não 
contenciosa. 

! ATENÇÃO

Direito Administrativo
1) As relações internas da Administração Pública.
2) As relações entre a Administração e os administrados.
3) As atividades da Administração.
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! ATENÇÃO

O Direito Administrativo é uma matéria que não está codificada: não há Código 
de Direito Administrativo, ao contrário do que acontece com os Direitos Penal, Civil e 
Processual.

1.3 Regime Jurídico Administrativo
O Regime Jurídico Administrativo, ou Regime Jurídico de Direito Público, é orientado 

e estruturado pelos princípios da “Supremacia do Interesse Público frente ao Interesse 
Privado” e da “Indisponibilidade do Interesse Público”. Esses dois princípios regulam e 
orientam a disciplina de Direito Administrativo, sendo a base da atuação estatal e, por essa 
razão, este tópico é a parte inicial deste livro. Veja: 

1) Supremacia do Interesse Público
O princípio da Supremacia do Interesse Público frente ao privado estabelece as bases e os 

fundamentos da atuação do Estado, sendo essa orientação o fundamento da desigualdade que 
existe entre público e privado. O mencionado princípio estabelece que, havendo um conflito 
entre o interesse público e o interesse do particular, prevalecerá o interesse da coletividade 
e, nessa medida, ao ente estatal, que tem como finalidade a busca pelo interesse público, são 
conferidos poderes e prerrogativas especiais para fazer valer essa supremacia e para fins de 
alcançar esse interesse. Exemplificando: quando o poder público determina a colocação de 
um semáforo na rua, todos terão de respeitar a sinalização. Ou seja, nessa situação, o Estado 
está impondo uma ordem que obriga as pessoas a atenderem aquela condição em prol do 
bom funcionamento do trânsito e, consequentemente, do interesse público.

Portanto, em razão desse princípio, o Estado possui o poder extroverso, ou poder 
de Império, para impor obrigações e deveres aos particulares, independentemente da 
concordância destes. 

Mas você deve estar se perguntando: o Estado também pode travar uma eventual 
relação jurídica com o particular que seja regida pelo Direito Privado? É claro que sim! 
Ao se dirigir à Caixa Econômica Federal, Empresa Pública que faz parte da Administração 
Pública Indireta, e abrir uma conta corrente, será travada uma relação contratual com uma 
entidade da Administração Pública Indireta na qual o cidadão estará em pé de igualdade 
de condições com o Estado. 

! ATENÇÃO

As relações travadas entre particulares serão regidas preponderantemente pelo Direito 
Privado e subsidiariamente pelas normas de Direito Público. Da mesma forma, as relações 
travadas pelo Estado, em inúmeras situações, sujeitam-se à aplicação subsidiária do Direito 
Privado. Portanto, verifica-se que os regimes público e privado se complementam.


