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1. Introdução ao Processo Administrativo

Princípios da Administração Pública

Princípios da administração pública: LIMPE  (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência)

1. Legalidade

Este princípio impõe a obrigatoriedade, aos servidores, de fazerem apenas o que está 
previsto na Lei. O administrador público deve proceder numa licitação, por exemplo, 
exatamente conforme as regras estabelecidas.

Em suma, todos os atos administrativos praticados por servidor durante o desempenho 
de suas atividades deverão constar em lei.

2. Impessoalidade

Este princípio é dividido em duas partes:

2.1. A relação com os particulares: a administração pública tem como objetivo a 
finalidade pública, sem promover interesses pessoais. É, por exemplo, absolutamente 
vedada a nomeação de algum amigo ou parente para exercer um cargo público sem ter 
o conhecimento técnico para tal ocupação, puramente pela troca de benefícios pessoais.

2.2. Enquanto  própria Administração Pública: há vedação de promoção pessoal de 
agentes públicos por quaisquer atos, obras, serviços, publicidades de atos, programas e 
campanhas.

3. Moralidade Administrativa

Dos servidores públicos, espera-se que sigam os padrões éticos de determinada 
comunidade. Em outras palavras, o princípio da moralidade existe para estabelecer como 
valorosos os costumes e a moralidade adotados no presente contexto e sociedade na 
Administração Pública.

4. Publicidade

Os atos praticados pela Administração Pública devem ser publicizados oficialmente para 
conhecimento e controle da população. Assim, os documentos públicos podem ser 
examinados por qualquer pessoa do povo, exceto em casos específicos nos quais o 
sigilo venha a garantir a preservação da segurança da Sociedade e do Estado ou do 
interesse público.

5. Eficiência

Refere-se ao bom cumprimento do agente de suas competências, buscando sempre o 
melhor resultado possível e com o menor custo possível, no sentido econômico-jurídico. 
Portanto, o princípio da eficiência demanda que haja desfecho satisfatório, em tempo 
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