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COMO ESTUDAR ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Atos administrativos é daqueles temas que, além de centrais para todo o 

Direito Administrativo, permitem que você entenda vários conceitos que são utilizados 

em todo o Direito Público. Portanto, devemos estudá-lo com muita atenção e 

detalhamento. 

Nesta aula e na próxima, recomendo que você dê especial atenção ao tópico 

que trata das formas extinção dos atos administrativos (especialmente revogação e 

anulação), pois é o assunto mais cobrados em provas de concurso1: 

 

Também ressalto a importância do estudo dos elementos e dos atributos do 

ato administrativo, que, além de serem bem cobrados, servem de base para a 

compreensão dos demais institutos aqui estudados. 

No mais, vale mencionar que os atos administrativos não estão plenamente 

codificados em lei, aproveitamos alguns conceitos da Lei 4.717/65 e da Lei 9.784/99, 

mas, em sua maioria, os institutos aqui estudados são construções doutrinárias (às 

vezes jurisprudenciais), por isso, vale a pena dar atenção às divergências doutrinárias 
                                                           
1
 Foram consideradas todas as provas de concurso público, de todas as bancas, do período 

compreendido entre janeiro de 2017 e março de 2020. 

Extinção do ato 
24% 

Classificação dos atos 
17% 

Atributos 
17% 

Elementos dos atos 
16% 

Outros assuntos 
26% 

Temas mais cobrados 

Extinção do ato Classificação dos atos Atributos Elementos dos atos Outros assuntos 
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mencionadas ao longo do capítulo, elas também caem nas provas. 

Enfim, atenção redobrada e vamos gabaritar mais um tópico presente em todo 

edital de concurso público de alto nível.  

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Antes de falar propriamente do conceito, quero que você entenda a razão 

histórica pela qual os atos administrativos existem. 

Como já vimos na primeira aula deste curso, o Direito Administrativo nasceu 

como forma de limitar o poder até então absoluto dos governantes. No fim das contas, 

o Direito Administrativo serve justamente para controlar as atividades do Estado e de 

seus dirigentes, de modo que toda a atuação estatal esteja subordinada às leis (ao 

ordenamento jurídico, melhor dizendo). 

Ou seja, conforme o princípio democrático, a Administração Pública realiza 

suas atividades fazendo acontecer, na prática, a vontade popular consagrada nas 

determinações emanadas do Parlamento. 

Nesse contexto, os atos administrativos existem justamente para que, antes de 

agir no caso concreto, a Administração expeça uma declaração de vontade 

informando qual a decisão tomada pelo gestor. Essa declaração de vontade é 

justamente o ato administrativo. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova NC-UFPR - Advogado (CM Quitandinha)/2018, foi considerado correto: 

Ato administrativo é uma manifestação de vontade à qual o direito vincula efeitos. 

Esses efeitos podem ser diversos e variados. Tanto podem coincidir com a vontade do 

sujeito como ser desvinculados de seu intento. 

Comentário: de fato, nos dizeres de Marçal Justen Filho, o ato administrativo é uma 

manifestação de vontade à qual o direito vincula efeitos. Esses efeitos podem ser 
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diversos e variados. Tanto podem coincidir com a vontade do sujeito como ser 

desvinculados de seu intento. 

 

Veja um esquema para que o raciocínio acima descrito fique mais claro: 

Estado absolutista: 

Vontade do soberano                      ação material 

Estado de democrático de direito: 

Vontade do gestor                      ato administrativo                      ação material 

 

Portanto, atualmente, a Administração não pode realizar qualquer atuação 

material sem a prévia expedição do ato administrativo que o fundamente. De modo 

que o ato administrativo é a fonte e o limite material da atuação da Administração 

(Michel Stassinopoulos). 

 

CONCEITO 

O conceito de ato administrativo varia bastante na doutrina, por isso, é 

importante conhecermos os conceitos apresentados pelos principais doutrinadores 

pátrios. 

Hely Lopes Meirelles entende ato administrativo como, toda manifestação 

unilateral da Administração que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 

adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigação aos 

administrados ou a si própria. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, ato administrativo é a declaração do 

Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um concessionário de 

serviço público) no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante 

providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e 
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sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. 

José dos Santos Carvalho Filho afirma que o ato administrativo é a 

exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus 

delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de 

efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público. 

Já para Maria Sylvia Zanella Di Pietro ato administrativo é a declaração do 

Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com 

observância da lei, sob regime jurídico de Direito Público e sujeita a controle pelo 

Poder Judiciário. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC para o cargo de Analista Judiciário do TRE/PA – 2020, foi considerado 

correto: 

É possível definir ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o 

represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime 

jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.  

COMENTÁRIOS: colocamos várias questões “repetidas” para que você perceba a 

importância de compreender e memorizar esses conceitos da Maria Sylvia, são muito 

frequentemente cobrados em prova. 

 

Para finalizar, Rafael Carvalho Rezende Oliveira entende que ato administrativo 

é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública e de seus 

delegatários, no exercício da função delegada, que, sob o regime de Direito Público, 

pretende produzir efeitos jurídicos com o objetivo de implementar o interesse 

público. 

Para bem entendermos todos estes conceitos, é preciso esclarecer cada um dos 

elementos que os compõem: 

a) declaração jurídica do Estado: aqui entendido, por todos aqueles 

órgãos que o compõem, tanto no Poder Executivo, como nos demais 

poderes, além das entidades da administração indireta detentoras de 

personalidade jurídica de direito público. Aliás, admite-se a prática de 



 

 

P
ág

in
a8

 

ato administrativo por concessionárias de serviços públicos, na 

execução de suas atividades delegadas. Pode-se afirmar, portanto, que 

nem todo ato administrativo é praticado diretamente pela 

Administração Pública. 

b) exercida no uso de prerrogativas públicas e em busca do interesse 

público: ou seja, temos a aplicação do regime jurídico-administrativo; 

c) produz efeitos jurídicos imediatos: causando uma alteração na situação 

jurídica do destinatário do ato, seja conferindo, transferindo, 

modificando, extinguindo ou declarando um direito ou impondo uma 

obrigação; 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC - Consultor Legislativo (CM Araraquara)/2018, foi considerado correto: 

Ato administrativo é o meio pelo qual a Administração Pública exprime uma 

declaração de natureza constitutiva, declaratória, modificativa ou extintiva. 

Comentário: o ato administrativo realmente produz os efeitos imediatos de constituir, 

declarar, modificar ou extinguir direitos e relações jurídicas. 

 

d) para complementação da lei ou da própria CF/88: pois o ato 

administrativo só pode tratar de matéria previamente disciplinada em 

lei, estabelecendo desdobramentos capazes de prover sua fiel 

execução. Como já vimos em aulas anteriores, não pode haver decreto 

disciplinando matéria nova, tampouco inovando em temas já legislados; 

e) sujeição ao controle judicial: por força da inafastabilidade da jurisdição 

(art. 5º, XXXV, CF/88) todo ato administrativo está sujeito ao controle 

de legalidade pelo Poder Judiciário.  

A nível de aprofundamento, é interessante saber que, para Celso Antônio 

Bandeira de Mello, os atos administrativos podem ser analisados em sentido estrito 

ou em sentido amplo. 

    Em sentido estrito, o ato administrativo seria toda declaração unilateral de 

vontade do poder público, no exercício das atividades administrativas, gozando de 

todas as prerrogativas do regime de direito público, para fiel execução do disposto na 
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lei, sujeito a controle jurisdicional, excluindo-se do conceito de atos administrativos, os 

atos gerais e abstratos e os acordos firmados pela Administração Pública, por não 

serem unilaterais. 

    Por sua vez, em sentido amplo, o ato administrativo abarca os atos 

bilaterais, decorrentes de acordos celebrados pelo poder público, bem como os atos 

gerais e abstratos praticados em conformidade com a lei.  

 

ATOS ADMINISTRATIVOS COMO ATOS JURÍDICOS 

Analisada a conceituação doutrinária para os atos administrativos, é 

importante perceber como o tema se relaciona com a classificação civilista dos fatos e 

atos jurídicos. 

Ato administrativo é espécie do gênero ato jurídico, que, conforme 

aprendemos no Direito Civil, pode ser definido como sendo todo ato lícito que tenha 

por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. 

Com efeito, quando a manifestação da vontade humana produz efeitos 

jurídicos, é dito que se formou um ato jurídico. Se este ato resulta de manifestações 

da Administração Pública, o que se tem é um ato administrativo. 

Desse modo, caso a atuação humana interfira na estrutura do Direito 

Administrativo, produzindo efeitos jurídicos, configurar-se-á um ato administrativo, 

regulamentado por normas de Direito Público. 

Trata-se, portanto, de um ato jurídico, regulamentado pelo Direito Público, que 

deve seguir os mandamentos da supremacia do interesse público e da 

indisponibilidade destes interesses (pedras de toque do regime jurídico-

administrativo, lembra?). 

Importante ressaltar, todavia, que nem toda atuação da Administração Pública 

configura um ato administrativo. Por vezes, teremos um singelo “ato da 
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administração”. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS X ATOS DA 

ADMINISTRAÇÃO  

É preciso verificar a natureza jurídica da atividade exercida pela Administração 

Pública para a caracterização do ato administrativo, pois a Administração, além dos 

atos administrativos, edita atos privados que não se vinculam ao exercício de função 

administrativa, são os chamados “atos da administração”. 

Para entender a diferença entre ato administrativo e ato da administração 

deve-se ter em mente que todo ato administrativo é um ato da administração, mas 

nem todo ato da administração é um ato administrativo. 

O ato da administração é mais amplo, apresentando, além dos atos 

administrativos, as seguintes espécies: 

a) Atos privados da Administração: são aqueles atos praticados pela 

Administração Pública regidos pelo direito privado, onde ela atua sem 

prerrogativas, em patamar de igualdade com o particular. 

Podemos citar, como exemplos: atos de doação sem encargos; locação de 

imóvel pela Administração; a exploração de atividade econômica por empresas 

públicas e sociedades de economia mista. 

b) Atos materiais: denominados, também, fatos administrativos, pois não há 

manifestação de vontade da Administração Pública. São atos de mera 

execução de atividade. 

O exemplo clássico é o ato material de demolição de um prédio, derivado de 

um ato administrativo que determinou a demolição. 

Esse ponto merece mais uma explicação: o ato formal que determina a 

demolição é considerado um ato administrativo; no entanto, a demolição em si, ou 
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seja, o ato de execução é um mero ato material que pode ser executado, inclusive, por 

qualquer particular contratado pelo poder público. 

c) Atos políticos ou de governo: praticados no exercício da função política (é 

objeto de estudo do Direito Constitucional). Podem ser exercidos pelos 

membros do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. 

Contudo, parte da doutrina afirma que os atos políticos nem sequer poderiam 

ser considerados atos da Administração, pois são exercidos pelo Estado no 

cumprimento da função política, que permitem a condução das diretrizes e estratégias 

do Governo. 

São exemplos desses atos políticos: concessão de indulto pelo Presidente da 

República (art. 84, XII, CF/88); sua permissão para que forças estrangeiras transitem no 

território nacional (art. 84, XII, CF/88); autorização do Congresso Nacional para que o 

Presidente da República se ausente do país (art. 49, III, CF/88). 

d) Atos enunciativos, de conhecimento, opinião ou valor: são atos que não 

produzem efeitos jurídicos imediatos. Exemplo: atestados, certidões, 

pareceres, laudos, despachos de encaminhamento de papeis e processos. 

e) Contratos administrativos e convênios: são atos em que a vontade é 

manifestada de forma bilateral. Exemplo: contrato de concessão e 

permissão de serviços públicos e contrato de fornecimento de material, 

ambos decorrentes de processo licitatório. 

f) Atos normativos: são atos dotados de generalidade e abstração, enfim, 

com conteúdo de leis, e, só formalmente, são atos administrativos. 

Exemplo: portarias, resoluções, regimentos. 

Para fechar o assunto, é bom esclarecer que os atos da Administração 

necessariamente devem ser emanados pela Administração. Vale dizer, não existem 

atos da Administração produzidos por particulares. 

Por sua vez, os atos administrativos podem ser produzidos mesmo por quem 

não pertença formalmente à Administração Pública, a exemplo dos: (I) particulares 
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em colaboração (agentes honoríficos, delegados e credenciados); (II) as empresas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos; e (III) os tabeliães, agentes 

delegados, no exercício da função notarial. 

 

FATOS ADMINISTRATIVOS 

Você não pode confundir os atos administrativos com os fatos administrativos. 

Os fatos administrativos são eventos materiais, sem manifestação de vontade, 

que podem repercutir no mundo jurídico (por exemplo: falecimento do agente público 

que acarreta a vacância do cargo e o dever de pagar pensão a eventual dependente). 

Interessante notar que os fatos administrativos não necessariamente 

produzem consequências jurídicas para a Administração. Alguns autores chamam os 

fatos que não produzem qualquer efeito jurídico no Direito Administrativo de fato da 

Administração (por exemplo: um café derramado que não danifica nenhum bem). 

Deve ser observado, ainda, que os fatos administrativos costumam ser 

consequências dos atos administrativos.  

No mais, a distinção feita neste tópico entre atos e fatos administrativos é 

relevante porque os fatos administrativos não estão sujeitos à teoria geral dos atos 

administrativos. 

Isso significa que, diferentemente dos atos administrativos, os fatos 

administrativos: não têm como finalidade a produção de efeitos jurídicos (embora 

possam produzir); não podem ser anulados nem revogados; não gozam de presunção 

de legitimidade; não possuem atributos e requisitos; e não podem ser classificados 

como discricionários ou vinculados. 

Silêncio administrativo 

 
O silêncio da Administração é classificado pela doutrina como espécie de fato 
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administrativo e merece uma análise atenciosa. 

Primeiramente, fique claro que a omissão não é um ato administrativo, pois o 

silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação da Administração nos 

casos em que ela deveria manifestar-se. 

No silêncio não há exteriorização do pensamento, requisito indispensável para 

a caracterização do ato administrativo (corresponde ao elemento “forma”, que 

veremos mais a frente). 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018, foi considerado correto: 

Em que pese não se tratar de entendimento unânime, o silêncio administrativo poderá 

ser considerado fato jurídico quando produzir efeitos. 

Comentário: realmente, embora não possa ser considerado ato jurídico, quando 

produzir efeitos o silêncio poderá ser considerado fato jurídico. 

 

Embora não seja ato, o silêncio é considerado um fato administrativo. 

Como tal, pode gerar consequências jurídicas, a exemplo da prescrição e da 

decadência. José dos Santos Carvalho Filho distingue duas hipóteses de silêncio 

administrativo: (I) aquela em que a lei aponta as consequências da omissão e (II) 

aquela em que a lei é omissa a respeito. 

No primeiro caso, a lei pode conferir ao silêncio efeito positivo (anuência tácita) 

ou negativo (denegatório). Aqui a solução é simples, aplica-se o feito que a lei 

determinar para o silencio. Quando, por expressa disposição legal, há efeitos jurídicos 

para a omissão, temos o chamado silêncio qualificado. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova FUNDATEC - Procurador (ALERS)/2018, foi considerado correto: 

A lei pode atribuir ao silêncio determinado efeito jurídico, após o decurso de certo 

prazo. 

 

Mais complicado é o segundo caso, em que a lei é omissa a respeito, como não 
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há previsão de efeitos jurídicos para o silêncio, estes simplesmente não existem. Caso 

o interessado se sinta prejudicado pela omissão, tem o direito subjetivo de buscar 

socorro junto ao Judiciário (via uma ação mandamental, especialmente por meio de 

Mandado de Segurança), o qual poderá expedir ordem para que a autoridade 

administrativa cumpra seu poder-dever de agir e formalize manifestação expressa. 

Por exemplo, se o servidor público apresenta requerimento de licença para 

tratar de assuntos particulares e a Administração silencia sobre o pedido, isso não 

significa que o servidor automaticamente terá o pedido deferido ou indeferido, uma 

vez que, no caso, o silêncio administrativo não produz efeitos jurídicos. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Município de Fortaleza/2017, foi 

considerado errado: 

A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se 

manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção 

ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, 

pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos 

jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial. 

Comentário: a obra não poderá ser iniciada. O prévio parecer do município é 

necessário e o silencia da Administração não supre esta necessidade. 

O particular poderá ajuizar ação, e o Juiz poderá fixar prazo para que a Administração 

emita o parecer. O juiz também não pode emitir o parecer. Deve determinar à 

Administração para o que o faça. 

 

A solução para o administrado é pedir na via administrativa (direito de petição) 

ou na via judicial que o seu pedido seja apreciado. 

Nesse ponto eu quero sua especial atenção: não é válido que o Poder 

Judiciário expeça o ato administrativo objeto do silêncio administrativo, substituindo-

se à Administração omissa. 

O magistrado deve expedir ordem mandamental exigindo que a 

Administração analise o caso e manifeste a sua vontade (seja para deferir o pedido do 

particular, seja para indeferir), dentro do prazo fixado na decisão judicial, sob pena de 

sanções (exemplo: astreintes ou até mesmo o afastamento do gestor público). 
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Por fim, devemos saber que, para Celso Antônio Bandeira de Mello, se o ato 

administrativo a ser praticado pela Administração Pública for vinculado, a vontade 

está prevista na lei, de forma que o juiz poderá suprir a falta de manifestação do 

administrador. Entende o autor que, nessas situações, não há juízo de valor, não há 

juízo de conveniência e oportunidade. 

 

EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA 

 

Como já vimos, os atos administrativos são ato jurídicos. Como tal, estão 

sujeitos a três planos lógicos distintos:  

I- existência (elementos de estruturação dos atos);  

II- validade (compatibilidade com o ordenamento jurídico); e  

III- eficácia (aptidão para produção de efeitos jurídicos). 

Essa divisão ternária dos planos lógicos do ato jurídico foi difundida por Pontes 

de Miranda, razão pela qual tem sido denominada de teoria tripartite, pontesiana ou 

escada ponteana. 

É importante compreender que cada um dos planos lógicos acima descritos é 

independente dos demais. A única exceção a tal independência é hipótese dos atos 

juridicamente inexistentes, caso em que não se cogita de sua validade ou eficácia. Ato 

inexistente é necessariamente inválido e não produz nenhum efeito. 

Devido a essa relativa independência entre os planos lógicos, temos as 

seguintes possibilidades: 

a) perfeito, válido e eficaz: ato que concluiu o seu ciclo de formação, com 

a presença de todos seus elementos, em compatibilidade com a lei e 

apto para produção dos efeitos típicos. Exemplo: o ato que fará sua 

nomeação como Advogado(a) Público(a); 

b) perfeito, inválido e eficaz: ato que concluiu o seu ciclo de formação e, 
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apesar de violar o ordenamento jurídico, produz seus efeitos. Exemplo: 

contrato administrativo, celebrado sem licitação e sem o devido 

processo de dispensa ou inexigibilidade, que foi declarado nulo após um 

ano de execução; 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova FCC - Consultor Técnico (CM Fortaleza)/Legislativo/2019, foi considerado 

correto: 

Um servidor federal foi aposentado, tendo sido publicado o ato de sua aposentação 

em 2011, seguindo-se a homologação pelo Tribunal de Contas da União em 2012. No 

corrente ano, constatou-se que houve incorreta contagem do tempo necessário para o 

preenchimento dos requisitos da aposentadoria, sem que se constatasse qualquer 

atitude de má-fé do servidor beneficiado. À luz da legislação federal, o ato 

administrativo que concedeu sua passagem à inatividade é perfeito, inválido e eficaz. 

COMENTÁRIOS: façamos a verificação desse ato apresentado na questão: 

O ato concluiu o ciclo de formação? Sim, então é perfeito. 

Está produzindo seus efeitos? Sim, então é eficaz. 

É válido? Não, houve contagem incorreta do tempo de serviço. 

 

c) perfeito, válido e ineficaz: ato que concluiu o seu ciclo de formação, em 

conformidade com o Direito, mas que não possui aptidão para 

produção de efeitos em razão da fixação de termo inicial ou de condição 

suspensiva, também é o caso aqueles que dependem da manifestação 

de outro órgão controlador. Exemplo: nomeação de Ministro do STF 

antes da aprovação pelo Senado; 

d) perfeito, inválido e ineficaz: ato que concluiu o seu ciclo de formação, 

mas encontra-se em desconformidade com o ordenamento jurídico e 

não possui aptidão para produção de efeitos jurídicos. Exemplo: 

licitação pública, com exigências inconstitucionais para a habilitação, 

cujo resultado final ainda não foi homologado e publicado. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova Instituto Imagine - Procurador Legislativo (CM Parisi)/2019, foi considerado 

correto: 

Ato válido é aquele que em sua em sua formação, preenche os requisitos jurídicos de 

competência, forma, finalidade, motivo e objeto. 
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COMENTÁRIOS: sempre que o ato concluir o seu ciclo de formação, em conformidade 

com o Direito, será um ato válido. 

Veja, em algumas circunstâncias o ato perfeitamente concluído ainda não produzirá 

efeitos (ato normativo em vacacio legis, por exemplo), mas já será válido. 

 

EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Seguindo as lições de Rafael Oliveira, vemos que os efeitos dos atos 

administrativos são divididos pela doutrina da seguinte forma: 

a) efeitos típicos (ou próprios): são os efeitos principais, previstos em lei e 

que decorrem diretamente do ato administrativo; 

b) atípicos (ou impróprios): são efeitos secundários do ato administrativo, 

subdividem-se em duas categorias: 

I. efeitos preliminares (ou prodômicos): efeitos produzidos durante a 

formação do ato administrativo (ex.: ato sujeito ao controle por 

parte de outro órgão, tal como ocorre com determinados pareceres 

que só produzem efeitos após o visto da autoridade superior. Nesse 

caso, a elaboração do parecer acarreta o dever de emissão do ato 

de controle pela autoridade superior); e 

II. efeitos reflexos: são os efeitos produzidos em relação a terceiros, 

estranhos à relação jurídica formalizada entre a Administração e o 

destinatário principal do ato (ex.: a desapropriação do imóvel, que 

estava locado a terceiro, acarreta diretamente a perda da 

propriedade em relação ao proprietário e, reflexamente, a rescisão 

do contrato de locação quanto ao locatário). 

 

MÉRITO ADMINISTRATIVO 

 

Mérito administrativo é a margem de liberdade que os atos discricionários 
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recebem da lei para que os agentes públicos escolham, diante da situação concreta, 

qual a melhor maneira de atender ao interesse público. 

Essa margem de liberdade é preenchida por um juízo de conveniência e 

oportunidade que constitui o núcleo da função típica do Poder Executivo. Por essa 

razão é vedado, em regra, ao Poder Judiciário controlar o mérito do ato administrativo, 

substituindo o administrador no exercício de sua função típica. 

Como consequência da definição de mérito podemos notar que este é ligado 

estreitamente ao ato discricionário, assim entendido como aquele ato em que há 

liberdade, margem de flexibilidade de atuação, conferida legalmente à Administração, 

desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o mérito administrativo está presente quando a 

Administração atua valorando internamente as consequências ou vantagens do ato, 

consubstanciando-se, pois, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, 

feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre 

a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. 

Nessa esteira, dos cinco elementos que compõem os atos administrativos (essa 

matéria será estudada em detalhes adiante), apenas o motivo e o objeto guardam 

algum grau de discricionariedade, ou seja, somente esses elementos comportam um 

juízo de mérito. 

Contudo, não se deve cogitar da discricionariedade como um poder absoluto e 

intocável, mas sim como uma alternativa outorgada ao administrador público para 

melhor cumprir os objetivos que constituem as verdadeiras demandas dos 

administrados. Fora daí, haverá arbítrio permitindo impugnação por parte dos órgãos 

de controle e a atuação do Poder Judiciário. 

Em síntese, discricionariedade é diferente de arbitrariedade. 

Discricionariedade é a liberdade para atuar, para agir dentro dos limites da lei, 

enquanto arbitrariedade é a atuação do administrador fora dos limites legais.  

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 
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Na prova IBADE - Procurador (CM Porto Velho)/2018, foi considerado correto: 

Quando a valoração da conveniência e oportunidade fica ao talante da Administração 

com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, para decidir, 

ante a certa circunstância, sobre a prática de determinado ato, uma entre várias 

soluções possíveis, de modo explícito ou implícito, funcionando metaforicamente 

como se fosse uma autêntica "válvula de escape", isto consubstancia na sua essência o 

mérito administrativo. 

Comentário: assertiva correta, o mérito administrativo corresponde à liberdade 

limitada de a autoridade administrativa escolher determinado comportamento e 

praticar o ato administrativo correspondente, referindo-se ao juízo de valor sobre a 

conveniência e a oportunidade da prática do ato administrativo. 

 

Importante notar que a doutrina mais moderna tem desconstruído o dogma 

rígido da insindicabilidade do mérito administrativo, , possibilitando maior controle do 

Judiciário sobre os atos discricionários. Para essa corrente, da qual cita-se como 

expoente Gustavo Binembojm, até mesmo nos atos em que nem todos os elementos 

estejam taxativamente descritos na lei – caso dos atos discricionários – haveria uma 

vinculação geral do administrador ao ordenamento jurídico. Dessa forma, o mérito 

administrativo poderia ser controlado quando ferisse princípios constitucionais como 

razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, etc. 

 

Controle judicial sobre o mérito administrativo 

 
É notória uma tendência à aceitação do controle exercido pelo Poder Judiciário 

sobre a discricionariedade, especialmente quanto a três aspectos: 

a) razoabilidade/proporcionalidade da decisão; 

b) teoria dos motivos determinantes: se o ato atendeu aos pressupostos 

fáticos ensejadores da sua prática; 

c) verificação de desvio de finalidade: se o ato foi praticado visando atender 

ao interesse público geral. 

A jurisprudência dos tribunais superiores é farta de exemplos em que o mérito 



 

 

P
ág

in
a2

0
 

vem sendo invadido/controlado pelo Judiciário. Vejamos os casos mais interessantes 

para fins de concursos: 

 A antiga doutrina que vedava ao Judiciário analisar o mérito dos atos 

da Administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser 

aceita como dogma ou axioma jurídico, eis que obstaria, por si só, a 

apreciação da motivação daqueles atos, importando, ipso facto, na 

exclusão apriorística do controle dos desvios e abusos de poder. (STJ. 

AgRg no AgRg no REsp 1213843/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012) 

 A Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder 

Judiciário, a manter estoque mínimo de determinado medicamento 

utilizado no combate a certa doença grave, de modo a evitar novas 

interrupções no tratamento. (STF. 1ª Turma. RE 429903/RJ, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 25/6/2014) 

 O Poder Judiciário pode condenar universidade pública a adequar seus 

prédios às normas de acessibilidade a fim de permitir a sua utilização 

por pessoas com deficiência. No campo dos direitos individuais e sociais 

de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se 

sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo 

administrador relapso. (STJ. 2ª Turma. REsp 1.607.472-PE, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016) 

 O Poder Judiciário pode obrigar o Estado a adotar providências 

administrativas para reformar a referida cadeia pública ou construir 

nova unidade, mormente quando não houver comprovação objetiva da 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. (STJ. 2ª Turma. 

REsp 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/6/2014) 

 É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de 

fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras 

emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 

postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o 

respeito à sua integridade física e moral. (STF. Plenário. RE 592581/RS, 
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rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/8/2015) 

Por fim, vale mencionar a adoção de uma teoria americana pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras. Trata-se da doutrina Chenery, de acordo com a qual o Poder 

Judiciário está impossibilitado de interferir em questões técnicas e complexas 

tomadas pela administração pública, notadamente em razão da falta de expertise 

para verificar se os critérios estão corretos.  

Adotando esta teoria, o STJ decidiu que a interferência judicial para invalidar a 

estipulação das tarifas de transporte público urbano viola a ordem pública, 

mormente nos casos em que houver, por parte da Fazenda estadual, esclarecimentos 

de que a metodologia adotada para fixação dos preços era técnica. (STJ. AgRg na PET 

na SLS 1.883-PR 2014/0088193-0, Rel. Min. Felix Fischer, 20/08/2014) 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova FMP Concursos para o cargo de Promotor de Justiça do MPE-RO foram 

consideradas incorretas as seguintes afirmativas:  

O Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução de adaptações em escola 

pública visando à acessibilidade das pessoas com deficiência física viola o princípio da 

Separação de Poderes. 

Não é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, 

consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em 

estabelecimentos prisionais. 

 

ELEMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Os elementos, também chamados de requisitos do ato administrativo são as 

unidades que constituem a formação do ato; ou seja, são os “componentes” 

necessários para que o ato seja considerado inicialmente válido, editado em 

conformidade com a lei. 

Não existe unanimidade doutrinária sobre a quantidade e as características de 

cada elemento do ato administrativo. Entretanto, podemos adotar como majoritário o 
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posicionamento do professor Hely Lopes Meirelles, que entende serem cinco os 

elementos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, 

motivo e objeto. 

Estes cinco elementos também são encontrados na legislação, mais 

especificamente na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), que já traz o conceito não 

somente os elementos, mas também os seus respectivos vícios:  

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se 

incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 

existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 

ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 

normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria 

de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 

materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 

ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, na regra de competência. 
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Com base nessas diretrizes, para que se pronuncie a nulidade de um ato 

administrativo, há de se identificar eventual vício em algum dos seus requisitos, a 

saber: motivo, objeto, competência, forma ou finalidade. 

Vale ressaltar que, segundo o STJ, é possível no exame judicial da validade dos 

atos administrativos, diante da falta de norma processual administrativa específica, a 

utilização dos dispositivos regentes da Lei de Ação Popular (STJ. 1 Seção. MS 

26.694/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 26/05/2021). 

Para quem gosta de mnemônicos, competência, finalidade, forma, 

motivo e objeto são assim resumidos: 

MNEMÔNICO  CoFiFoMoOb 

Vejamos, detalhadamente, cada um desses elementos. 

 

COMPETÊNCIA 

A competência, também chamada por parte da doutrina de sujeito, é o 

elemento que indica quem é a autoridade administrativa que detém 

competência/atribuição para produzir o ato administrativo. 

A competência é a prerrogativa atribuída pelo ordenamento jurídico às 

entidades administrativas e aos órgãos públicos, habilitando os agentes públicos para 

o exercício da função pública. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova NC-UFPR - Notário e Registrador (TJ PR)/Provimento/2019, foi considerado 

correto: 

O elemento sujeito refere-se ao reconhecimento de competência para a prática do ato 

administrativo. 

Comentário: parte da doutrina chama o elemento competência de sujeito, o que não 

faz qualquer diferença prática, mas é bom que você conheça essa nomenclatura. 
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Note que a norma jurídica (CF/88, lei e atos regulamentares) exerce dupla 

função em relação à competência: de um lado, habilita a atuação do agente e, de 

outro lado, limita essa mesma atuação. Justamente por esse motivo, a competência é 

sempre um requisito vinculado. 

Nesse sentido, competência é conceituada como o conjunto de atribuições 

funcionais conferidos pela lei às entidades, órgãos e agentes públicos para o 

desempenho de suas funções. Sua delimitação ocorre conforme os seguintes critérios: 

a) em razão da matéria: as matérias são distribuídas entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública, garantindo-se maior especialização e 

eficiência no exercício da atividade administrativa; 

b) em razão do território: as funções administrativas são 

descentralizadas/desconcentradas em razão do território, permitindo a 

aproximação da Administração e o administrado; 

c) em razão da hierarquia: as atribuições podem ser distribuídas a partir da 

posição hierárquica do agente público, reservando-se aos agentes públicos 

de maior hierarquia as atividades de maior responsabilidade e a supervisão 

dos atos dos agentes inferiores; e 

d) em razão do tempo: determinadas funções somente podem ser 

desempenhadas durante determinado período de tempo (exemplo: 

exercício da função de Prefeito durante o mandato). 

 

Características da competência 

 
A doutrina apresenta as seguintes características para o elemento 

competência: 

a) natureza de ordem pública: pois sua definição é estabelecida pela lei, 

estando sua alteração fora do alcance das partes; 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
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Na prova CCMPM - Promotor de Justiça Militar/2021/12º, foi considerado errado: 

A competência para a prática do ato deve ser exercida pelos órgãos administrativos a 

que foi atribuída como própria, ressalvada a hipótese de renúncia. 

Comentário: justamente por estar fora do controle das partes é que a competência 

não admite renúncia. 

b) não se presume: porque o agente somente terá as competências 

expressamente outorgadas pela legislação; 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova VUNESP - Juiz Estadual (TJ SP)/2018/188º, foi considerado errado: 

As competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever, e como são 

estabelecidas com caráter de instrumentalidade para cumprir o interesse público, 

podem ser modificadas de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade do 

superior hierárquico. 

Comentário: é a legislação que distribui as competências administrativas, não juízo de 

conveniência e oportunidade do superior hierárquico. 

c) improrrogabilidade: o fato de um órgão ou agente incompetente praticar 

um ato não faz com que ele passe a ser considerado competente. Em 

outras palavras, o mero decurso do tempo não muda a incompetência em 

competência. Para a alteração da competência, registre-se, é necessária a 

edição de norma que especifique o sujeito que passa a dispor da 

competência; 

d) inderrogabilidade ou irrenunciabilidade: não se admite transação de 

competência, ou seja, a competência não pode ser transmitida por mero 

acordo entre as partes. Uma vez fixada em norma expressa, a competência 

deve ser rigidamente observada por todos. Mesmo quando se permite a 

delegação, é preciso um ato formal que registre a prática. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova VUNESP - Advogado (CM Piracicaba)/2019, foi considerado errado: 

A competência pode ser renunciada, desde que em favor de órgão superior àquele a 

que pertence o renunciante. 

Comentário: Uma das características essenciais da competência, é a 

irrenunciabilidade. Contudo, se permite que o seu exercício seja objeto de delegação 

ou avocação. 

e) obrigatoriedade: o exercício da competência administrativa é um dever 

https://www.tecconcursos.com.br/bancas/ccmpm
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para o agente público. Caracteriza-se como verdadeiro poder-dever do 

agente público; 

f) incaducabilidade ou imprescritibilidade: mesmo quando não utilizada, não 

importa por quanto tempo, o agente continuará sendo competente, ou 

seja, ele não perderá sua competência simplesmente pelo fato de não 

utilizá-la. 

g) delegabilidade e avocabilidade: em regra, a competência administrativa 

pode ser transferida temporariamente mediante delegação ou avocação. 

Porém, são indelegáveis: competências exclusivas, a edição de atos 

normativos e a decisão de recursos (art. 13 da Lei 9.784/99). 

Quanto à delegabilidade e à possibilidade de avocação, lembro que esses 

temas já foram vistos no capítulo dos poderes administrativos, quando falamos do 

Poder Hierárquico. 

 

Vício na competência 

 
Uma vez que a competência é a esfera de atribuições entregues pelo 

ordenamento jurídico a um servidor público, temos que os atos praticados fora desta 

esfera legal são eivados de incompetência. São espécies de atos viciados na 

competência: 

a) usurpação de função pública: ocorre quando o particular se apodera, 

indevidamente, das atribuições dos agentes públicos, sem que, no entanto, 

tenha sido investido no cargo, emprego ou função. Portanto, quaisquer 

atos praticados pelo usurpador de função são considerados inexistentes. 

b) excesso de poder: ocorre quando o agente extrapola os limites da 

competência outorgada pela lei, podendo configurar crime de abuso de 

autoridade. Já analisamos o excesso de poder detalhadamente na aula 03 

deste curso. 

c) função de fato: ocorre quando a pessoa que pratica o ato está 
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irregularmente investida no cargo, emprego ou função. No entanto, 

segundo a teoria da aparência, os atos serão considerados válidos e 

eficazes, perante terceiros de boa-fé. 

Por fim, saiba que o vício de competência pode ser declarado nulo ou pode ser 

convalidado. Se o vício for sobre a matéria (exemplo: Ministro da Fazenda edita uma 

portaria sobre matéria de competência do Ministério da Saúde), ou se tratar de 

competência exclusiva, não é possível a convalidação, e o ato terá que ser declarado 

nulo pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. 

Se o vício for de competência quanto à pessoa, desde que não seja 

competência exclusiva, a Administração poderá convalidar o ato. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) para o cargo de Procurador do Município de Campo 

Grande/2019 foi considerado correto: 

Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser convalidado 

por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. 

 

 

FINALIDADE 

A finalidade é o resultado que a Administração pretende alcançar com o ato 

administrativo. Apresenta-se como reflexo da legalidade, tendo em vista que o ato 

administrativo deve ser produzido de acordo com a previsão explícita ou tácita da lei. 

Sob tal prisma, é o Poder Legislativo quem define os objetivos que o ato deverá 

alcançar, não havendo discricionariedade para a Administração. Portanto, temos aqui 

mais um elemento vinculado dos atos administrativos. 

Aprofundando um pouco mais podemos dizer que, para a doutrina, todo ato 

administrativo possui duas finalidades: 

a) Finalidade genérica: está presente em todos os atos administrativos. É o 

atendimento ao interesse público. Desta forma, toda atuação do ente 
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estatal deve ser orientada para resguardar os interesses da sociedade em 

geral. 

b) Finalidade específica: é definida em lei e estabelece qual a finalidade de 

cada ato especificamente. Tem-se, como exemplo, o ato de remoção de 

servidor público para prestação de serviços em localidade diversa de sua 

lotação originária. Neste caso, a finalidade do ato, prevista em lei, é a 

reorganização e redistribuição da prestação do serviço público, não 

podendo ser praticado com o interesse diverso, por exemplo, de aplicar 

penalidade ao servidor. 

 

Vício na finalidade 

 
Quando o ato administrativo sofre de algum vício no elemento finalidade 

temos a figura do desvio de finalidade. 

No desvio de finalidade (ou desvio de poder), a autoridade atua dentro dos 

limites da sua competência, mas o ato não alcança o interesse público inicialmente 

desejado pela lei. Trata-se de ato manifestamente contrário à lei, mas que tem a 

“aparência” de ato legal, pois geralmente o vício não é notório, evidente. 

O art. 2º, parágrafo único, alínea “e”, da Lei 4.717/65 apresenta o conceito 

legal de desvio de finalidade (só uma observação: embora eu tenha negritado os 

trechos mais importantes para o tema que estamos tratando, a leitura da legislação 

nunca faz mal, então aproveite a oportunidade para ler, na integra, todo o art. 2º, até 

porque ele apresenta diversos conceitos relevantes para o Direito Administrativo): 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 
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e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

(...) 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 

Assim, em vez de o ato administrativo ser editado para satisfazer o interesse 

coletivo, restringe-se a satisfazer o interesse particular do agente público ou de 

terceiros. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC - Procurador Municipal (Pref C Sto Agostinho)/2019, foi considerado 

errado: 

O desvio de finalidade ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo. 

COMENTÁRIOS: a finalidade não é o resultado produzido pelo ato. Isso é objeto.  

Por isso, o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 

Contudo, fique atento, caro aluno, porque no Direito sempre temos uma 

exceção, com o desvio de finalidade não é diferente. 

No ato de desapropriação, se houver o desvio de finalidade específica, 

mantendo-se a finalidade genérica (interesse público) do ato, não haverá ilegalidade. 

Esse exemplo retrata o fenômeno da tredestinação lícita, admitida nos atos de 

desapropriação. (STJ – Edcl nos Edcl no REsp 841399/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, 2ª Turma, 14/09/2010) 

 

FORMA 
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Para Hely Lopes Meirelles, a forma é o revestimento exteriorizado do ato 

administrativo, constitui requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição. 

Com efeito, a vontade da Administração exige procedimentos especiais e forma 

legal para que se expresse validamente. Daí podermos afirmar que, se, no Direito 

Privado, a liberdade da forma do ato jurídico é regra, no Direito Público é exceção. 

O ato administrativo deve ter alguma forma, que deverá ser determinada pela 

lei. Como a atividade administrativa é pública e se submete à sindicância de qualquer 

cidadão, via de regra, o ato administrativo deve ser escrito, podendo a lei estabelecer 

uma forma mais solene. 

Com efeito, a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99) previu a 

forma escrita e em língua portuguesa para os atos em geral: 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não 

dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir. 

§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por 

escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua 

realização e a assinatura da autoridade responsável. 

 

A doutrina clássica (o exemplo do acima citado Hely Lopes) falava em princípio 

da solenidade de formas para o Direito Público como um todo e para o Direito 

Administrativo em particular; contudo, tem havido uma evolução quanto às 

formalidades. 

A doutrina mais moderna já aponta que para a prática de qualquer ato 

administrativo devem ser exigidas tão somente formalidades essenciais, desprezando-

se procedimentos meramente protelatórios. Assim, já se fala no surgimento do 

princípio do formalismo moderado. 

Entretanto, em regra, a forma continua a ser vista como um elemento 

vinculado do ato administrativo, pois, deve prevalecer a forma determinada em lei 
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para os atos. A Lei 9.784/99 atenua esse entendimento, ao determinar que as 

formalidades para a prática dos atos administrativos devem ser exigidas somente 

quanto ao essencial: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

(...) 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia 

dos direitos dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados; 

 

Que fique absolutamente claro: a forma é sempre elemento vinculado e, 

quando estabelecida em lei forma específica, não poderá o administrador adotar 

modo diverso para exteriorizar o ato. Contudo, por força do princípio do formalismo 

moderado, não se exige mais formalidades que não sejam expressamente previstas, 

assim, até mesmo um comando oral, pode ser considerado um ato administrativo. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Distrito Federal/2019, foi 

considerado errado: 

Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público, no exercício de 

função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato 

administrativo. 

Comentário: a assertiva está errada, pois os atos administrativos podem ser 

manifestados de forma oral, tal como o apito de um guarda de trânsito determinando 

a parada. 
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Forma x formalidade 

 
Conforme aprendemos com Dirley da Cunha Júnior, forma não se confunde 

com a formalização do ato, que é uma solenidade especial exigida para a edição de 

certos atos administrativos, com a sua forma ordinária e regular. 

Nesse toar, a formalização é uma solenidade necessária para a exteriorização 

de determinados atos, como, por exemplo, a desapropriação e a nomeação, que 

necessitam do decreto para serem expedidos. A formalização não é exigível para todo 

ato administrativo, enquanto a forma é. 

Desse modo, a diferença entre forma e formalização é que: 

a) forma é o modo pelo qual o ato administrativo revela sua existência; 

b) formalização é a aparência externa pelo qual o ato deve ser 

revestido. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Promotor de Justiça (MPE CE)/2020, foi considerado 

correto: 

Com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das 

normas previstas em contrato de concessão de serviço público, o poder público 

concedente, mesmo sem autorização judicial, interveio na concessão por meio de 

resolução que previu a designação de interventor, o prazo da intervenção e os 

objetivos e limites da medida interventiva. Nessa situação hipotética, o ato 

administrativo de intervenção encontra-se eivado de vício quanto à forma. 

Comentário: o instituto da intervenção na empresa concessionária está previsto nos 

artigos 32 a 34 da Lei 8.987/95. Ocorre que a referida lei determina que a intervenção 

far-se-á por decreto do poder concedente (e não por resolução, como afirmado no 

enunciado). 

Assim, houve vício quanto ao ato utilizado para a medida, isto é, quanto à formalização 

por meio da qual o Poder Público veio a intervir na empresa concessionária. 

 

Vício na forma 

 
O desrespeitado às formalidades configura ilegalidade passível de anulação, 
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que poderá ser feita pela própria Administração Pública (autotutela), ou mediante 

decisão judicial devidamente fundamentada. 

Quando o vício de forma não gerar prejuízo ao interesse público e nem a 

terceiros, ele será sanável, desde que mantido o interesse público. Essa possibilidade 

retrata a consagração do princípio da instrumentalidade das formas. 

Portanto, o descumprimento das formalidades legais, embora sujeite o agente 

público à responsabilização, não acarretará a anulação do ato viciado quando isto não 

ensejar prejuízos aos interesses que devem ser alcançados, na intenção de que sejam 

perpetuados os efeitos benéficos decorrentes da sua atuação. 

Contudo, o vício no elemento forma será insanável quando atingir 

diretamente o próprio conteúdo do ato. Isso ocorre quando a forma é essencial à 

validade do ato. 

Registra-se, por oportuno, que a motivação (declaração escrita dos motivos de 

um ato administrativo), quando obrigatória, integra a forma do ato administrativo. 

Nesse sentido, quando a lei exigir motivação expressa, como essencial à validade do 

ato, sua ausência implicará em nulidade por vício de forma. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC - Procurador Municipal (Prefeitura de Cabo de Santo Sto 

Agostinho)/2019, foi considerado correto: 

O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 

formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. 

COMENTÁRIOS: com efeito, na Lei da Ação Popular, o vício de forma se verifica 

quando há omissão na observância incompleta ou irregularidade de formalidades 

indispensáveis à existência ou seriedade do ato. 

 

 

MOTIVO 

Por motivo entende-se os pressupostos de fato e de direito que justificam a 
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prática do ato administrativo. A lei pode ou não determinar expressamente os 

motivos, o que significa que esse elemento, ao contrário dos anteriores (competência, 

finalidade e forma), pode ser vinculado ou discricionário. 

É interessante notar que o motivo de fato pode ser discricionário, já o motivo 

de direito sempre será vinculado. Nas palavras de Rafael Carvalho Rezende Oliveira: 

a) motivo de fato (situação de fato): a lei elenca diversos motivos que podem 

justificar a edição de determinado ato e o agente público, no caso concreto, 

elegerá o motivo mais conveniente e oportuno para a prática do ato (ex.: o 

art. 24 da Lei 8.666/1993 elenca diversas situações taxativas que justificam 

a dispensa de licitação para contratação pública, admitindo-se que o 

administrador decida sobre a conveniência ou não da realização da 

licitação); e 

b) motivo de direito (situação de direito): a lei menciona os motivos que, 

existentes no caso concreto, acarretarão, necessariamente, a edição do ato 

administrativo (ex.: na aposentadoria compulsória, a idade – 75 anos – é o 

motivo que enseja obrigatoriamente, a edição do ato de aposentadoria do 

servidor público, na forma do art. 40, § 1.º, II, da CRFB e LC 152/2015). 

Desse modo, no motivo de fato, a escolha é do administrador e no motivo de 

direito a escolha é efetivada pelo legislador. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 
 

Na prova FEPESE - Procurador Municipal de Florianópolis/2022, foi considerado 

errado: 

O motivo é requisito vinculado do ato administrativo, correspondendo ao objetivo de 

interesse público pretendido com a prática do ato. 

COMENTÁRIOS: veja, a diferença é sutil, mas é relevante: o motivo não é o objetivo do 

ato, é a razão que levou ao ato. Portanto, o motivo existe antes do ato administrativo, 

é o que ensejou a medida. 
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Motivo x motivação 

 
É preciso que você tenha muita atenção ao responder às questões de concurso 

para não confundir motivo e motivação, que possuem significados diferentes. 

Como acima exposto, o motivo é entendido como o pressuposto de fato e de 

direito que serve de fundamento para a edição do ato administrativo. A motivação, 

por sua vez, nada mais é do que a exposição dos motivos, por escrito, no corpo do ato 

administrativo. 

Enquanto o motivo é elemento do ato administrativo, a motivação configura 

requisito de forma do ato administrativo. Assim, a motivação faz parte da formalidade 

do ato e nem sempre estará presente, sendo obrigatória nos casos do art. 50 da Lei 

9.784/99: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, 

com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 

quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 

relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo. 
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Mesmo quando a lei não determina a motivação, o ato administrativo pode ser 

motivado, nunca será proibida a motivação. 

Assim, na exoneração de um ocupante do cargo em comissão, por exemplo, é 

desnecessária a motivação do ato. Todavia, claro que existe um motivo (tanto de fato, 

quanto de direito) para tal exoneração, o qual, por permissão da lei, não precisa ser 

exposto. 

Saliente-se que existe enorme divergência doutrinária quanto à 

obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos. 

Nessa esteira, embora a literalidade do art. 50 nos faça entender que apenas 

aqueles atos ali descritos devessem ser motivados, doutrinadores de renome como 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello e Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira entendem que a obrigatoriedade de motivação é uma exigência 

constitucional que deriva dos princípios democrático, da legalidade, da publicidade e 

da ampla defesa e do contraditório. 

Em verdade, a motivação é um princípio administrativo previsto na Lei 

9.784/99 e, para a doutrina majoritária, um princípio implícito na própria CF/88. Aliás, 

o dever de motivar se justifica pela redação do art. 2º, parágrafo único, VII da lei 

citada, que exige, nos processos administrativos, a indicação dos pressupostos de fato 

e de direito que determinarem a decisão. 

O STJ, inclusive, já teve a oportunidade de decidir que o motivo é requisito 

necessário à formação do ato administrativo e a motivação, alçada à categoria de 

princípio, é obrigatória ao exame da legalidade, da finalidade e da moralidade 

administrativa. (STJ – Ag no RMS 15350/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, 6ª 

Turma, j. 12/08/2003) 

No mais, a motivação, em regra, deve ser prévia ou concomitante à expedição 

do ato. Assim, em tese, não seria admissível a motivação apresentada a posteriori, ou 

seja, após a prática do ato. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 
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Na prova FUNDATEC - Consultor Jurídico (CM Quaraí)/2017, foi considerado correto: 

A motivação, além de contemporânea à conduta administrativa fundamentada, deve 

ser explícita, clara e congruente em relação às circunstâncias que determinam os 

comportamentos administrativos justificados. 

Comentário: a regra é que a motivação seja contemporânea ao ato administrativo. Por 

isso a assertiva foi dada como correta. 

Contudo, é importante que você saiba que o STF admite a motivação a porteriori, veja 

o julgado logo abaixo. 

 

Contudo, o STJ entende que é possível que o vício da ausência de motivação 

seja corrigido em momento posterior à edição dos atos administrativos impugnados.  

Assim, se a autoridade removeu o servidor sem motivação, mas ela, ao prestar 

as informações no mandado de segurança, trouxe aos autos os motivos que 

justificaram a remoção, o vício que existia foi corrigido. (STJ. AgRg no RMS 40427/DF, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, 3/9/2013) 

 

Teoria dos motivos determinantes 

 
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato 

administrativo depende da correspondência entre os motivos nele expostos e a 

existência concreta dos fatos que ensejaram a sua edição. 

Para esta teoria, os motivos que determinam a vontade do agente integram a 

validade do ato. 

Assim, o ato discricionário, uma vez motivado, passa a se vincular aos motivos 

indicados pela Administração Pública como justificadores de sua prática. Tal 

vinculação abrange as circunstâncias de fato e de direito, de tal forma que se tais 

circunstâncias se mostrem inexistentes ou inválidas, acarretarão a invalidade do ato 

administrativo. 

Por exemplo, na hipótese em que a exoneração de agente ocupante de cargo 

em comissão, que inicialmente dispensa motivação, ou seja, é livre (ad nutum), vem 
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acompanhada de motivação, o ato de exoneração somente será considerado válido 

se as razões nele colocadas tiverem efetivamente ocorrido na prática. 

A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali 

expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos 

motivos determinantes. (STJ. AgRg no RMS 32437/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª 

Turma, j. 22/02/2011) 

Por fim, a teoria dos motivos determinantes se aplica mesmo nos casos em que 

a motivação do ato não é obrigatória, mas tenha sido efetivamente realizada pela 

Administração. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019, foi considerado 

errado: 

A teoria dos motivos determinantes, na qual há a vinculação dos atos administrativos à 

respectiva fundamentação, ainda que tais atos sejam discricionários, decorreu do 

aperfeiçoamento da obrigatoriedade da motivação insculpida na Constituição Federal 

de 1988. 

Comentário:  assertiva só contém um único erro: não há obrigatoriedade de motivação 

insculpida na CF/88. 

Tudo o mais está correto e realmente se refere à teoria dos motivos determinantes. 

 

Motivo x móvel 

 
Não se deve confundir, ainda, o motivo com o móvel do ato. 

Com efeito, motivo é a realidade objetiva e externa ao agente, servindo de 

suporte à expedição do ato. Móvel é a representação subjetiva, psicológica, interna 

do agente e corresponde àquilo que suscita a vontade do agente (intenção). 

Em outras palavras, o móvel é o que se passa “dentro da cabeça” do agente 

público que pratica o ato, são suas reais intenções. 

A vontade do agente (móvel) só é relevante nos atos administrativos 

discricionários, cuja prática admite uma apreciação subjetiva do agente público quanto 
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à melhor forma de proceder para dar correto atendimento à finalidade legal. Nestes 

casos, se o móvel do agente for viciado por sentimentos de favoritismo ou 

perseguição, o ato será inválido. 

Por outro lado, o móvel é irrelevante para os atos vinculados, pois a validade 

desses atos dependeria tão somente da compatibilidade formal entre os elementos do 

ato e aqueles que foram enumerados na respectiva lei. 

 

Vício no motivo 

 
Por fim, a Lei 4.717/65 diz que o vício ocorre quando a matéria de fato ou de 

direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido. Por exemplo: a Administração pune servidor, mas 

este não praticou qualquer ilícito administrativo (o motivo é inexistente). 

Art. 2º (...) 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

(...) 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a 

matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 

ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

 

Por razões óbvias, a inexistência do motivo é vício insanável e acarreta a 

nulidade do ato. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC - Procurador Municipal (Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho )/2019, 

foi considerado errado: 
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A inexistência de motivos verifica-se quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

COMENTÁRIOS: o examinador apresentou o conceito de desvio de poder e chamou de 

inexistência de motivos, daí o erro. 

Só relembrando, a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de 

direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido. 

 

 

OBJETO 

Pode-se dizer que o objeto do ato administrativo é a própria alteração no 

mundo jurídico que o ato provoca; é o efeito jurídico imediato que o ato produz. 

Assim, o objeto é o efeito jurídico e material imediato que será produzido pelo 

ato administrativo. O objeto é o conteúdo do ato (por exemplo: o objeto da licença 

para dirigir – CNH – é habilitar o exercício da condução de veículos automotores pelo 

interessado). 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IBFC - Procurador Municipal (Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho)/2019, 

foi considerado correto: 

Objeto - é o conteúdo, isto é, a decisão contida no ato administrativo. 

COMENTÁRIOS: o objeto (ou conteúdo) do ato administrativo consiste no efeito 

jurídico imediato produzido pelo ato. Em outras palavras, podemos afirmar que o 

objeto do ato administrativo consiste na decisão contida no ato adminsitrativo. 

 

Assim como ocorre no Direito Privado, o objeto deve ser lícito (conforme a lei), 

possível (realizável no mundo dos fatos e do direito), certo (definido quanto ao 

destinatário, aos efeitos, ao tempo e ao lugar) e moral (em consonância com os 

padrões comuns ele comportamento, corretos, justos e éticos). 

O objeto ou o conteúdo do ato pode ser vinculado ou discricionário. Quando 

deixado a critério do administrador (discricionário), não pode ser substituído pelo 

julgador na sua análise jurídica. 
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COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019, foi considerado 

correto: 

O objeto do ato administrativo poderá ser tanto vinculado pela legislação, impondo, 

assim, à Administração um resultado jurídico determinado, quanto discricionário, 

conferindo ao agente público a respectiva escolha, sendo, neste último caso, o 

resultado determinável. 

Comentário:  o objeto do ato administrativo realmente pode ser vinculado ou 

discricionário. O vinculado é também chamado de regrado, e porque o legislador traça, 

de forma detalhada, todo o caminho a ser adotado pelo administrador, exemplo da 

licença para dirigir. Já o ato de conteúdo discricionário ocorre quando a lei, de forma 

expressa ou implícita, confere ao administrador a margem de conveniência e 

oportunidade. 

 

Nas palavras de Rafael Carvalho Rezende Oliveira, objeto pode ser classificado 

da seguinte forma: 

a) objeto indeterminado (discricionário): a lei não define de maneira 

exaustiva o objeto do ato administrativo, conferindo margem de liberdade 

ao administrador para delimitar o conteúdo do ato (ex.: na autorização para 

uso privativo de bem público, a legislação confere discricionariedade ao 

administrador para delimitar o conteúdo do ato, decidindo sobre a 

extensão da área a ser ocupada, o prazo, as contrapartidas etc.); e 

b) objeto determinado (vinculado): a lei delimita o conteúdo do ato 

administrativo sem deixar espaço para análises subjetivas por parte do 

agente público (ex.: licença para dirigir veículo automotor em todo o 

território nacional, sendo vedado ao administrador limitar o conteúdo do 

ato). 

Assim, enquanto o objeto indeterminado é elemento discricionário, o objeto 

determinado é elemento vinculado do ato administrativo. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova IADES - Procurador da Assembleia Legislativa de Goiás/2019, foi considerado 

errado: 
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Os elementos motivo e objeto apresentam a semelhança de terem conteúdo fático ou 

jurídico, podendo, ainda, ambos serem mistos. 

Comentário:  o motivo realmente tem conteúdo fático e conteúdo jurídico, o objeto, 

não. 

Assim, os elementos motivo e objeto não apresentam a semelhança de terem 

conteúdo fático ou jurídico ou misto. O motivo, isoladamente, sim. O objeto, 

diferentemente, é tudo aquilo que ato enunciar, prescrever. 

 

Vício no objeto 

 
Se o objeto do ato administrativo não preencher os requisitos legais, acarretará 

a nulidade do ato, tratando-se, ainda, de vício insanável. Podemos citar, como 

exemplos, os institutos do “objeto impossível” e do “objeto proibido pela lei” que, 

embora tradicionais vícios da seara privada, são aplicáveis ao ato administrativo. 

Além deles, também ensejará vício no objeto, o ato praticado com conteúdo 

não previsto em lei (como no caso de suspensão de servidor público por 120 dias, 

quando a lei prevê o prazo máximo de 90 dias), ou o ato praticado com objeto 

diferente daquele que a lei prevê para determinada situação (na hipótese da lei 

prever que a instalação de banca de jornal na calçada deve ser concedida por 

“permissão”, mas a administração concede uma “autorização”). 

 

ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

 

Por decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado, os atos administrativos possuem certos atributos que os 

diferenciam dos demais atos praticados pelo Poder Público e daqueles praticados 

pelos particulares. 

Assim, os atributos (também chamados de “características”) dos atos 

administrativos são expressão do poder extroverso do Estado e são verdadeiras 

prerrogativas do Poder Público. 
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A doutrina aponta de forma praticamente unânime a existência de três 

atributos: presunção de legitimidade e veracidade; imperatividade; e 

autoexecutoriedade. Alguns doutrinadores apresentam, ainda, a tipicidade como um 

quarto atributos. 

Vejamos cada um dos atributos:  

ATRIBUTO DESCRIÇÃO: 

 

Presunção de legitimidade 

Sempre existe. É a presunção relativa de 

conformidade do ato administrativo 

com a ordem jurídica (legalidade) e com 

a verdade dos fatos (veracidade). 

 

Imperatividade 

 

Significa que o destinatário deve 

obediência ao ato, independentemente 

de sua concordância. 

 

Autoexecutoriedade 

 

Permite que a Administração Pública aja, 

independentemente de autorização 

judicial. 

 

Tipicidade 

 

Determina que o ato administrativo deve 

corresponder a figuras definidas 

previamente pela lei como aptas a 

produzir determinados resultados. 

 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de legitimidade diz 

respeito à conformidade do ato com a lei; por esse atributo, presumem-se, até prova 

em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. 

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta (juris et de 
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jure), pois aquele que se sentir prejudicado pode provar a ilegalidade do ato para que 

não seja obrigado a cumpri-lo. 

Desse modo, deve ficar claro que a presunção de legitimidade será sempre 

relativa (juris tantum), pois é assegurado ao interessado recorrer à Administração, ou 

mesmo ao Poder Judiciário, para que não seja obrigado a submeter-se aos efeitos do 

ato (que considera ilegítimo ou ilegal). 

A presunção de legitimidade de subdivide em outras duas presunções: 

a) presunção de legalidade: presume-se que o ato administrativo está 

conforme o ordenamento jurídico, sendo perfeitamente legal; 

b) presunção de veracidade: presume-se que os motivos fáticos que 

ensejaram a edição do ato são verdadeiros. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ SC)/2019, foi considerado errado: 

A autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a 

administração pública assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, 

seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial. 

COMENTÀRIOS: o atributo que assegura a veracidade dos fatos indicados em atos 

administrativos é a presunção de legitimidade, na modalidade presunção de 

veracidade. Nada tem a ver com autoexecutoriedade. 

 

Da presunção de veracidade decorre um dos mais importantes efeitos desse 

atributo: a inversão no ônus da prova em favor da Administração. Assim, o Poder 

Público, quando propõe a ação judicial (ou quando se defende em Juízo), está 

dispensado, em princípio, de provar a veracidade dos atos administrativos, invertendo-

se o ônus da prova, conforme prevê o art. 374, IV, do CPC. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ PR)/2019, foi considerado correto: 

A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os 

particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para 

eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria 

administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe 
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o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo 

denominado presunção de legalidade. 

COMENTÀRIOS:  a presunção de legalidade dos atos inverte o ônus da prova, 

competindo ao particular demonstrar que o ato da Administração foi produzido em 

descompasso com o direito vigente e, ainda, que os fatos alegados não são reais, não 

são adequados. 

 

Destaque-se que é incabível a inversão do ônus da prova diante dos fatos 

negativos, pois não se produz prova de fatos negativos. Tal tipo de prova é conhecida 

no direito processual como “prova diabólica”. 

Assim, no caso de realização de teste físico para concurso público, se um 

candidato não alcançar o número mínimo no teste de "barras", com a sua consequente 

exclusão, caso o candidato alegue que isso não ocorreu, será a Administração que 

deverá provar que o número mínimo de flexões não foi realizado, utilizando-se dos 

meios possíveis, como vídeos. 

No mais, Lucas Furtado alerta que há uma única situação no Direito 

Administrativo em que a consequência do atributo da presunção de legitimidade é 

afastada, isto é, em que o destinatário do ato administrativo não necessita esperar a 

declaração de invalidade do ato para poder negar-lhe cumprimento: trata-se de 

ordem manifestamente ilegal dada a servidor público por seu superior hierárquico. 

Nessa hipótese, o servidor público tem não só o direito, mas o dever de negar 

cumprimento à ordem. É o que prescreve o art. 116, IV da Lei 8.112/90: 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

(...) 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 

 

Destaque-se, entretanto, que o que se afasta é o efeito da presunção de 

legitimidade de dar imediato cumprimento à ordem, e não a presunção em si, que 

constitui atributo de todos os atos administrativos. 
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IMPERATIVIDADE  

Trata-se do poder conferido à Administração Pública de, unilateralmente, 

estabelecer uma obrigação aos particulares (desde que dentro dos limites legais), 

independentemente da sua concordância. 

Conforme ensina Maria Sylvia Di Pietro, a imperatividade não existe em todos 

os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem obrigações ou restrições. 

Por outro lado, não existe imperatividade nos atos que conferem direitos solicitados 

pelo administrado (como na licença ou autorização de uso do bem público) ou nos 

atos apenas enunciativos (certidão, atestado, parecer), uma vez que, nesses casos, 

não há a criação de obrigações ou restrições a terceiros. 

Portanto, nos atos administrativos restritivos, as determinações impostas pelo 

poder público têm de ser cumpridas. Isso caracteriza o chamado poder extroverso da 

Administração, correlato ao atributo da imperatividade. 

A título de exemplo, a Administração, desde que cumprindo a lei, pode 

determinar a interdição de determinado estabelecimento comercial, 

independentemente da anuência do proprietário. Este ato é dotado de 

imperatividade. 

Contudo, o fato de o Poder Público ter o poder de “invadir” a esfera de 

obrigações do particular para, unilateralmente, impor deveres e sanções não a 

desobriga do dever de fazê-lo obedecendo ao contraditório e à ampla defesa. 

Por isso que há súmula do STJ determinando a notificação do interessado em 

caso de multa trânsito, afinal, não haveria contraditório e ampla defesa sem 

notificação: 

Súmula 127-STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, 

são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da 



 

 

P
ág

in
a4

7
 

infração.  

 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 
 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul/2022, 

foi considerado correto: 

Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de 

todos os atos administrativos; por outro lado, o atributo da imperatividade (ou 

coercibilidade), além de nem sempre se fazer presente, tem perdido, nos tempos 

atuais, espaço para a consensualidade. 

 

AUTOEXECUTORIEDADE 

A autoexecutoriedade dos atos administrativos significa que a Administração 

possui a prerrogativa de executar diretamente a sua vontade, inclusive com o uso 

moderado da força, independentemente da manifestação do Poder Judiciário. Trata-

se de atributo que decorre da presunção de legitimidade e de veracidade dos atos 

administrativos com o objetivo de promover, com celeridade, o interesse público. 

A autoexecutoriedade é comumente utilizada no exercício do poder de polícia. 

Exemplos do uso dessa prerrogativa são os da destruição, pela vigilância sanitária, de 

produtos impróprios ao consumo; e a demolição de obra que apresenta risco de 

desabamento. Verificada a situação que provoca a execução do ato, a autoridade 

administrativa de pronto o executa, ficando, assim, resguardado o interesse público. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM CONCURSO? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ SC)/2019, foi considerado correto: 

A autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a 

administração pública executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a 

necessidade da interferência do Poder Judiciário. 

 

Assim como ocorre com a imperatividade, a autoexecutoriedade não existe 

em todos os atos administrativos. Segundo Maria Sylvia Di Pietro, ela só é possível: 
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 Quando expressamente prevista em lei (ex: retenção de garantias 

depositadas em caução para assegurar o pagamento de multas ou 

parcelas atrasadas em contratos; apreensão de mercadorias piratas; 

cassação de licença para dirigir; aplicação de penalidades disciplinares); 

 Mesmo se não expressamente prevista, quando tratar-se de medida 

urgente que, acaso não adotada de imediato, pode ocasionar prejuízo 

maior para o interesse público (ex: demolição de prédio que ameaça 

ruir; internação de pessoa com doença contagiosa2). 

Sobre o tema, na jurisprudência do STF, destaca-se o MS 24182/DF, em que se 

firmou o entendimento de que a Administração Pública não pode descontar 

indenizações da folha de pagamento dos servidores sem que tenha a anuência do 

servidor ou autorização legal ou judicial. 

Para o STF, não se aplicaria, nesse caso, a autoexecutoriedade do 

procedimento administrativo, dado que a competência da Administração é restrita às 

sanções de natureza administrativa em face de ato ilícito praticado pelo servidor, 

não podendo alcançar, compulsoriamente, as consequências civis e penais, estas 

sujeitas à decisão do Poder Judiciário. (STF. MS 28416, Relator(a): Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 10/11/2009) 

Destaque-se, ainda, o enunciado 2 da I Jornada de Direito Administrativo: 

Enunciado 02: O administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço 

imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força 

policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de 

imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à 

manutenção ou restituição da posse (art. 37 da Constituição Federal; art. 1.210, § 1º, 
                                                           
2
 Esse exemplo lembra o caso recente da decisão da Justiça Federal do Distrito Federal 

(processo 0701858-04.2020.8.07.0018) determinando o isolamento compulsório de um 
indivíduo suspeito de estar contaminado com coronavírus. 
A juíza fundamenta a decisão dizendo que: 
“A determinação de submissão a exames compulsórios e o isolamento do requerido sobressai-
se necessária porque o problema é de saúde pública, caso em que ao Estado incumbe adotar 
providências no sentido de preservar não apenas a saúde e integridade do próprio 
requerido, mas de toda a coletividade que pode ser exposta indevidamente à contaminação 
por um vírus de transmissibilidade e letalidade notórias”. 
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do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.760/1946; e art. 11 da Lei n. 

9.636/1998). 

Cabe, no mais, ressaltar que parte da doutrina desdobra a autoexecutoriedade 

em dois outros atributos: a exigibilidade e a executoriedade: 

a) Exigibilidade: a Administração usa de meios indiretos de coerção 

para que suas decisões sejam cumpridas, como a utilização das 

multas; 

b) Executoriedade: a Administração emprega meios diretos de 

coerção, compelindo materialmente o administrado a fazer alguma 

coisa, utilizando-se inclusive da força. 

Nos termos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na exigibilidade, os meios de 

coerção vêm sempre definidos na lei; na executoriedade, podem ser utilizados, 

independentemente de previsão legal, para atender situação emergente que ponha 

em risco a segurança, a saúde ou outro interesse da coletividade. 

Assim, por exemplo, a multa administrativa é exigível pela Administração, 

sendo uma forma indireta de o Estado forçar que o particular cumpra a obrigação. No 

entanto, a multa não é executória, já que a Administração não poderá compelir o 

particular a pagar o valor correspondente, devendo, para tanto, ir a juízo. 

Por fim, vale mencionar que, embora a autoexecutoriedade dispense a 

interferência do Poder Judiciário para que o ato seja executado, esse atributo não 

impede que o Judiciário verifique, posteriormente, se ato foi elaborado e executado de 

forma legal. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CCMPM - Promotor de Justiça Militar/2021/12º, foi considerado errado: 

Todo ato administrativo é dotado de executoriedade, é dizer, goza do atributo de se 

concretizar, coativamente, dispensando a intervenção do Poder Judiciário. 

 

TIPICIDADE 

https://www.tecconcursos.com.br/bancas/ccmpm
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A tipicidade retrata a exigência de que todo ato administrativo deve estar 

previsto em lei, ou seja, deve corresponder a um tipo legal previamente definido. É 

uma criação doutrinária de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que não é aceita pela 

unanimidade da doutrina, mas é bem cobrada em provas de concurso. 

Para Maria Sylvia, tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve 

corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir 

determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar, 

existe um ato definido em lei. 

Cyonil Borges e Adriel Sá apontam que o princípio da tipicidade impede: 

I) a Administração de produzir atos unilaterais e coercitivos, sem expressa 

previsão legal, representando verdadeira garantia ao administrado; 

II) a prática de atos totalmente discricionários (que seriam, em realidade, 

arbitrários), porque a previsão legal define os contornos em que a 

discricionariedade poderá ser exercida. 

Por fim, fica o registro de que, a partir da Lei 9.784/99, o atributo da tipicidade vem 

perdendo força. É que, conforme o já citado art. 22, a forma só pode ser exigida 

quando expressamente prevista em norma legal. Portanto, se a lei não estabelece 

textualmente a forma para produção do ato, a Administração terá mais liberdade de 

escolha.  

 

Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. 

Contudo, o tema “atos administrativos” não está encerrado, voltaremos a ele 

na próxima aula, analisando, pormenorizadamente, as classificações, as espécies e as 

formas de extinção dos atos.  

Bons estudos! 

Renério de Castro Júnior 

 


