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 ATO ADMINISTRATIVO 

 Conceito: ato administrativo é a “declaração do Estado ou quem lhe faça 

as vezes (pode ser praticado pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário), expedida em nível inferior à lei – a título de cumpri-la (distingue o ato 

administrativo da lei), sob regime de direito público (distingue do ato administrativo 

do ato de direito privado) e sujeita a controle de legitimidade por órgão jurisdicional 

(distingue o ato administrativo do ato jurisdicional)”. 

 

DICA IMPORTANTE: Ato administrativo ≠ Fato Administrativo 

ATO ADMINISTRATIVO FATO ADMINISTRATIVO 

declarações – enunciados 

(oral, escrito, mímica, 

sinais, etc) 

Não são declarações, não há 

pronunciamento algum. 

admite anulação e 

revogação 

não são anuláveis, nem 

revogáveis 

gozam de presunção de 

legitimidade 

não gozam de presunção de 

legitimidade 

a vontade é relevante vontade não é relevante 

 

 Ato da administração e ato administrativo: Pode-se conceituar ato 



 
 

da administração como todo ato praticado pela Administração Pública, mais 

especificamente pelo Poder Executivo, no exercício da função administrativa, 

podendo ser regido pelo direito público ou pelo direito privado. Note que esse 

conceito tem sentido mais amplo do que o conceito de ato administrativo, que, 

necessariamente, deve ser regido pelo direito público. Os atos da administração 

podem ser: 

 atos privados da Administração como, por exemplo: a doação, a 

permuta, a compra e venda e a locação; 

 atos materiais: que são condutas que não contêm manifestação de 

vontade, consistindo apenas em uma execução, como a demolição de 

uma casa, a apreensão de mercadoria, a realização de um serviço, 

configurando fatos administrativos e não atos administrativos; 

 atos administrativos. 

Nesse cenário, ficam excluídos do conceito de atos da administração os atos 

administrativos não praticados pela Administração, como é o caso de alguns atos 

praticados por concessionárias. Portanto, a noção de ato administrativo não 

depende da noção de Administração Pública, porque acontecem atos 

administrativos dentro e fora da Administração. Consequentemente, existem atos 

administrativos que não são atos da administração, porque não foram praticados 

pelo Poder Executivo, tais como os praticados pelos Poderes Judiciário e Legislativo, 

quando no exercício de sua função administrativa atípica, ou ainda, segundo alguns 

doutrinadores, certos atos praticados por concessionários e permissionários de 

serviços públicos, quando regidos pelo direito público, o que é bastante discutível. 

Em resumo, é possível concluir que são atos da administração os praticados 

pela Administração, assim entendidos os atos praticados por órgãos do Poder 

Executivo e entes da Administração Indireta, que podem ser regidos pelo direito 

público ou privado. Quando regidos pelo direito público, esses atos são, ao mesmo 

tempo, atos administrativos e atos da administração. Entretanto, os atos 

administrativos também podem ser praticados fora da Administração, ficando claro 

que atos da administração e atos administrativos são conceitos coincidentes, mas 

não sobreponíveis. 

 



 
 

 Elementos (requisitos de validade)1    

 Sujeito competente: deve ser necessariamente um agente público, que 

é o conceito mais amplo encontrado na doutrina, consistindo em qualquer pessoa 

que exerça de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, uma 

função pública, devendo estar, de alguma forma, ligado à Administração Pública. A 

competência para a prática de atos administrativos não se presume, dependendo 

sempre de previsão legal. Normalmente, a previsão decorre de lei. 

Excepcionalmente, a regra é disciplinada no texto constitucional, como ocorre com 

os agentes de elevada hierarquia ou com finalidades específicas. Nessas hipóteses, 

seja legal ou constitucional, será denominada competência primária.De outro lado, 

para os órgãos de menor hierarquia, é possível que a competência esteja 

disciplinada em normas expressas, por meio de atos administrativos 

organizacionais, que são editados por órgãos que recebem a competência para 

fazê-lo diretamente da lei, tendo sempre como objetivo complementá-las, por isso 

denominada competência secundária. A competência representa regra de exercício 

obrigatório para os órgãos e agentes públicos, sempre que caracterizado o 

interesse público. Portanto, exercitá-la não é livre decisão de quem a titulariza; 

trata-se de um poder-dever do administrador. A competência é irrenunciável, o 

agente público exerce função pública, isto é, exerce atividade em nome e interesse 

do povo, sendo inadmissível, em virtude do princípio da indisponibilidade do 

interesse público, que o administrador público abra mão de algo que não lhe 

pertence.  

DICA IMPORTANTE: Ler os artigos 11 a 17 da Lei nº 

9.784/99 

 

 Forma: é condição para que o ato administrativo produza efeitos no 

mundo jurídico, é a exteriorização da vontade, considerada como instrumento de 

sua projeção, representando elemento que integra a própria formação do ato e é 

fundamental para completar o seu ciclo de existência. Entretanto, com o fito de que 

o ato administrativo seja válido, não basta a manifestação da vontade; é preciso 
                                                           
1 Importante ressaltar o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello que discorda dessa divisão, justificando que o termo elemento sugere 
a ideia de parte componente de um todo, sendo esse conceito incompatível com alguns dos elementos apontados acima, já que nem todos podem 

ser considerados partes do ato, porque são aspectos exteriores a ele, como é o caso do motivo e da finalidade. Para essas hipóteses, o autor utiliza 

a expressão pressuposto. Os pressupostos podem ser divididos em pressupostos de existência e pressupostos de validade.As provas objetivas de 
concursos públicos seguem o posicionamento da maioria da doutrina, entretanto, disponibilizamos no site www.marinela.ma em Roteiro de Aula 

“Atos Administrativos” o quadro comparativo com a posição do Prof. Celso Antônio.  

 

http://www.marinela.ma/


 
 

que seja realizado conforme as exigências definidas pela lei, que são denominadas 

formalidades específicas do ato, cuja ausência gera vício de legalidade, com sua 

consequente invalidação. 

 

 Motivo:  representa as razões que justificam a edição do ato. É a situação 

de fato e de direito que gera a vontade do agente quando da prática do ato 

administrativo. Pode ser dividido em: pressuposto de fato, enquanto conjunto de 

circunstâncias fáticas que levam à prática do ato, e pressuposto de direito, que é a 

norma do ordenamento jurídico e que vem a justificar a prática do ato. Para a 

legalidade do motivo e, por conseguinte, validade do ato administrativo é preciso 

que ele obedeça a algumas exigências. Primeiro, exige-se a materialidade do ato, 

isto é, o motivo em função do qual foi praticado o ato deve ser verdadeiro e 

compatível com a realidade fática apresentada pelo administrador. Segundo, é 

indispensável a correspondência do motivo existente que embasou o ato com o 

motivo previsto na lei. Esse requisito exige a compatibilidade entre o motivo 

declarado para a prática do ato e o evento que efetivamente ocorreu, devido à 

situação abstrata definida pela lei, denominada motivo legal. O terceiro aspecto 

para a legalidade do motivo exige a congruência entre o motivo existente e 

declarado no momento da realização do ato e o resultado prático desse ato, que 

consiste na soma do objeto com a finalidade do ato. Como respaldo para essa 

exigência, cita-se o art. 2o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 4.717/65, em sua 

parte final. Em resumo, é possível concluir que o motivo será ilegal e o ato 

administrativo será inválido quando o fato alegado não for verdadeiro, isto é, o 

motivo não existir; quando não existir compatibilidade entre o motivo declarado no 

ato e a previsão legal; quando inexistir congruência entre o motivo e o resultado do 

ato e, por fim, quando o motivo depender de um critério subjetivo de valoração do 

administrador e este extrapolar os limites legais, vale dizer, não for razoável e 

proporcional. 

 

 ATENÇÃO: Motivo ≠ Motivação 

o motivo é o fato e o fundamento jurídico que justificam a prática do ato, 

enquanto a motivação tem um enfoque mais amplo. A motivação exige 

da Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os 



 
 

fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre 

esses fatos ocorridos e o ato praticado, demonstrando a compatibilidade 

da conduta com a lei. Enfim, exige um raciocínio lógico entre o motivo, o 

resultado do ato e a lei. No que tange ao dever de motivar, há 

divergências doutrinárias, haja vista que parte da doutrina entende que a 

motivação é obrigatória para todos os atos administrativos, enquanto 

outra parte defende que essa obrigatoriedade só existe em alguns atos, 

sendo facultativa nas demais hipóteses. Para as provas importante fazer 

a leitura do art. 50 da Lei nº 9.784/99. 

 

o Teoria dos motivos determinantes: relaciona-se com o motivo do 

ato administrativo, prendendo o administrador aos motivos declarados ao 

tempo da edição do ato, sujeitando-se à demonstração de sua 

ocorrência, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a 

nulidade do ato administrativo. O administrador pode praticar o ato 

administrativo, sem declarar o motivo, nas hipóteses em que este não for 

exigido, como na já citada exoneração ad nutum. Entretanto, se ainda 

assim decidir declará-lo, o administrador fica vinculado às razões de fato e 

de direito que o levaram à prática do ato. Por exemplo, se um 

determinado administrador decide exonerar um servidor ocupante de 

cargo em comissão, alegando como motivo a necessidade de redução de 

despesas com folha de pagamento, cumprindo regra para racionalização 

da máquina administrativa, prevista no art. 169 da CF, ele não poderá 

nomear outra pessoa para o mesmo cargo, em decorrência da teoria dos 

motivos determinantes, que exige a veracidade e o cumprimento do 

motivo alegado. Da mesma forma, ocorrerá violação a essa teoria e a 

consequente invalidação do ato, quando o motivo for falso. Imagine que 

um determinado governador de um Estado tem uma filha que está 

namorando um rapaz que não é de seu agrado. Sabendo que esse 

indivíduo é um servidor público estadual, decide removê-lo para uma 

cidade bem distante, alegando necessidades do serviço, quando, na 

verdade, o administrador deseja prejudicar o relacionamento. Nesse caso, 

o ato fica viciado em virtude de o motivo ser incompatível com a lei, 

havendo inexistência material e jurídica dos motivos. 



 
 

DICA IMPORTANTE: situação excepcional ocorre no caso de 

desapropriação, em que se admite a possibilidade de mudança do motivo 

alegado, quando ficarem mantidas as razões de interesse público. Assim, é 

possível alterar um interesse público para outro, caracterizando-se o 

instituto denominado tredestinação lícita, atualmente autorizado pelo 

art. 519 do novo Código Civil, não representando violação à teoria dos 

motivos determinantes. Contudo, se o novo motivo declarado não 

representar um interesse público, configura-se uma ilicitude e o ato será 

ilegal por vício no motivo. É o caso, por exemplo, de uma desapropriação 

que, quando da decretação, tinha como motivo a construção de uma 

instituição de ensino e, posteriormente, o administrador decidiu construir 

um posto de assistência médica. Mesmo com essa mudança o motivo 

continuou revestido de razões de interesse público. A mudança é, 

portanto, lícita e o ato mantém-se válido. 

 

 Objeto ou Conteúdo: é o seu resultado prático; é ato em si mesmo 

considerado. Representa o efeito jurídico imediato que o ato produz, o que este 

decide, certifica, opina, atesta. Esse elemento configura a alteração no mundo 

jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. Para melhor identificação 

desse elemento, verifiquem-se os exemplos: em uma licença para construir, o 

objeto é o “permitir que o interessado edifique legitimamente – o concedo a 

licença”; na aplicação de uma multa, o objeto é a “aplicação efetiva da penalidade”; 

em uma nomeação, o objeto é o “admitir o indivíduo no serviço público – atribuir 

um cargo a alguém”. Portanto, o objeto corresponde ao efeito jurídico imediato do 

ato, ou seja, o resultado prático causado em uma esfera de direitos. Representa 

uma consequência para o mundo fático em que vivemos e, em decorrência dele, 

nasce, extingue-se, transforma-se um determinado direito. 

 

 Finalidade: é o bem jurídico objetivado pelo ato, o que se visa 

proteger com uma determinada conduta. Por exemplo, na nomeação de um 

servidor, o objetivo é aumentar o quadro da Administração, buscando dar maior 

eficiência ao serviço. Esse elemento representa o fim mediato do ato administrativo 

que deve ser sempre o interesse público, o bem comum. Portanto, se o ato 



 
 

administrativo perseguir interesses ilícitos ou contrários ao interesse coletivo, 

estará eivado de vício de finalidade, denominado desvio de finalidade, e deverá ser 

retirado do ordenamento jurídico. Todavia, o ato administrativo, além da finalidade 

geral que é o interesse coletivo, deve também observar a finalidade específica, 

prevista pela lei, tendo em vista que, para cada propósito que a Administração 

pretende alcançar, existe um ato definido em lei. 

 

 Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo 

Os atos vinculados ou regrados são aqueles em que a Administração age 

nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não deixou opções. Ela 

estabelece os requisitos para a prática do ato, sem dar ao administrador liberdade 

de optar por outra forma de agir. Por isso, diante do poder vinculado, surge para o 

administrado o direito subjetivo de exigir da autoridade a edição do ato, ou seja, 

preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a conceder o que foi 

requerido. Atos discricionários são aqueles em que a lei prevê mais de um 

comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso concreto. 

Portanto, há margem de liberdade para que ele possa atuar com base em um juízo 

de conveniência e oportunidade, porém, sempre dentro dos limites da lei. 

 

 Mérito Administrativo 

Na determinação dos elementos do ato administrativo, é relevante a análise 

quanto à liberdade para sua definição, identificando se tal elemento é vinculado ou 

discricionário. Para as hipóteses em que o elemento é vinculado, o administrador 

não tem liberdade. Terá que preencher o ato, segundo os ditames da lei, sem 

análise de conveniência e oportunidade. De outro lado, quando o elemento for 

discricionário, o administrador pode realizar um juízo de valor, avaliando a 

conveniência e a oportunidade do interesse público para a prática do ato. 

A vinculação ou a discricionariedade dos elementos do ato administrativo 

dependem do tipo de ato. Para os atos vinculados, todos os seus elementos são 

vinculados, tendo em vista que, para a prática desse ato, o administrador não tem 

liberdade, ou seja, preenchidos os requisitos legais, ele é obrigado a praticar o ato. 

Portanto, a competência, a forma, o motivo, o objeto e a finalidade são elementos 

vinculados. Nos atos discricionários, encontram-se elementos vinculados como é o 



 
 

caso do sujeito competente, da forma e da finalidade. Esses elementos estão 

definidos em lei e, em regra, o administrador não pode modificá-los, não tendo 

opção de escolha. Todavia, nesses atos, o motivo e o objeto são discricionários. É 

na análise desses elementos que o administrador deve avaliar a conveniência e a 

oportunidade, realizando um juízo de valor, sem desrespeitar os limites previstos 

pela lei.  

Assim, é possível concluir que é nos elementos motivo e objeto dos atos 

discricionários que se encontram a discricionariedade do ato administrativo, a 

liberdade do administrador e o juízo de conveniência e oportunidade, também 

denominado mérito do ato administrativo. Portanto, mérito do ato administrativo é 

a valoração do Administrador, é a liberdade, é a análise de conveniência e 

oportunidade, que estão presentes nos elementos motivo e objeto. Vale ressaltar 

que mérito não é igual a motivo e objeto, apesar de estar presente neles. Conforme 

já visto, o motivo é o fato e fundamento jurídico, enquanto, o objeto é o resultado 

prático do ato e, por fim, o mérito é a liberdade, a discricionariedade do 

Administrador2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário 

No que tange ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, este 

                                                           
2 Importante lembrar que o mérito dos atos administrativos não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da 
separação dos poderes. Entretanto, ao Judiciário, no exercício de controle judicial, cabe a análise de legalidade dos atos, dita hoje, “controle de 
legalidade em sentido amplo”, o que abrange as regras legais e constitucionais, inclusive de seus princípios. É verdade que apesar de ser uma 
verificação de legalidade, tal medida, especialmente tendo como base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acaba limitando a 
liberdade do Administrador, restringindo a sua discricionariedade, mas não deixa de ser um controle de legalidade (vide tópico seguinte). 
 
3 A forma e a finalidade são, em regra, vinculados, mas segundo alguns doutrinadores também podem ser elementos discricionários 

Elementos Ato 

vinculado 

Ato 

discricionário 

 

Sujeito 
competente 

Vinculado Vinculado 

Forma  Vinculado Vinculado 

Motivo Vinculado Discricionário MÉRITO 
ADMINISTRATIVO 

Objeto Vinculado Discricionário 

Finalidade3  Vinculado Vinculado  



 
 

é possível em qualquer tipo de ato, porém, no tocante à sua legalidade. Vale 

lembrar que tal análise deve ser feita em sentido amplo, abrangendo o exame das 

regras legais e normas constitucionais, incluindo todos os seus princípios. De outro 

lado, não se admite a análise da conveniência e oportunidade dos atos 

administrativos, ou seja, não se pode reapreciar o mérito dos atos discricionários. 

Nesse diapasão, encontram-se inúmeras orientações doutrinárias e 

jurisprudenciais. 

 

 Atributos do ato administrativo 

Os atos administrativos, como manifestação do Poder Público, possuem 

atributos que os diferenciam dos atos privados e lhes conferem características 

peculiares. Para a maioria são a presunção de legitimidade ou de veracidade, a 

autoexecutoriedade e a imperatividade, embora alguns doutrinadores4 incluam um 

quarto atributo, a tipicidade. 

 Presunção de legitimidade, legalidade e de veracidade: decorre do 

princípio da legalidade que informa toda atividade da Administração Pública. 

Segundo esse atributo, os atos administrativos presumem-se: legais, isto é, 

compatíveis com a lei, legítimos, porque coadunam com as regras da moral, e 

verdadeiros, considerando que os fatos alegados estão condizentes com a 

realidade posta. Essa presunção permite que o ato produza todos os seus efeitos 

até qualquer prova em contrário, sendo uma presunção relativa e o ônus cabe a 

quem alega a ilegitimidade ou ilegalidade do ato. 

 Autoexecutoriedade: autoriza a Administração a executar diretamente 

seus atos e fazer cumprir suas determinações sem precisar recorrer ao 

Judiciário, admitindo-se até o uso de força, se necessário, sempre que for 

autorizada por lei. A autoexecutoriedade apresenta dois aspectos: a 

exigibilidade, que permite que o administrador decida, sem a exigência de 

controle pelo Poder Judiciário, representando a tomada de decisão; e a 

executoriedade, que é a possibilidade que tem o administrador de fazer cumprir 

as suas decisões e executá-las, independentemente da autorização de outro 

Poder. Nos dois casos, a Administração pode autoexecutar as suas decisões, com 

meios coercitivos próprios, sem necessitar do Poder Judiciário. Todavia, a grande 

                                                           
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 194. 



 
 

diferença está no meio coercitivo utilizado, uma vez que, na exigibilidade, a 

Administração utiliza-se de meios indiretos de coerção, sempre previstos em lei 

como, por exemplo, a multa, além de outras penalidades, pelo descumprimento 

do ato. Já na executoriedade, a Administração emprega meios diretos de 

coerção, compelindo materialmente o administrado, utilizando inclusive a força, 

independente de previsão legal para socorrer situação emergente. Esses 

caracteres também se distinguem quanto à sua aplicação nos diversos atos 

administrativos. Em regra, a exigibilidade está presente em todo ato 

administrativo, porém o mesmo não acontece com a executoriedade, que 

depende de previsão legal, exceto quando se trata de medida urgente para a 

proteção do interesse público. 

 Imperatividade: Em razão da imperatividade, a Administração pode 

impor unilateralmente as suas determinações válidas, desde que dentro da 

legalidade, o que retrata a coercibilidade imprescindível ao cumprimento ou à 

execução de seus atos, sejam eles normativos, quando regulam determinada 

situação, ordinatórios, quando organizam a estrutura da Administração, ou 

punitivos, quando aplicam penalidades. Esse atributo não está presente em 

todos os atos administrativos; apenas naqueles que impõem obrigações aos 

administrados. 

 Tipicidade: Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro5, os atos 

administrativos gozam de um quarto atributo, característica por meio da 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”. Esse atributo 

decorre do princípio da legalidade, representando mais uma garantia para o 

administrado, o que impede que a Administração pratique atos inominados, atos 

sem a respectiva previsão legal, representando limites à discricionariedade do 

administrador, e, por conseguinte, afastando a possibilidade de ato arbitrário. 

 

 Classificação dos atos administrativos: 

 quanto aos destinatários: gerais (são os que possuem caráter geral, 

abstrato, impessoal, com finalidade normativa, alcançando todos que se encontram 

                                                           
5 Direito Administrativo, ob. cit., p. 194. 
 



 
 

na situação, de fato, abrangida por seus preceitos, atingindo a coletividade como 

um todo.) e individuais (são os que se dirigem a destinatários certos e 

determinados, criando uma situação jurídica particular, como ocorre no decreto 

expropriatório, no decreto de nomeação etc.);  

 quanto ao alcance:  internos (quando destinados a produzir efeitos 

dentro das repartições administrativas, incidindo normalmente sobre órgãos e 

agentes da Administração que os expedirem. Por isso, têm natureza tipicamente 

operacional, v.g., portarias, instruções de serviço etc.) e externos (de alcance 

mais abrangente, traduzindo-se em qualquer providência de efeitos externos, 

disseminando seus efeitos sobre os administrados, os contratantes e, em casos 

especiais, os próprios servidores públicos.); 

 quanto ao grau de liberdade: vinculados (aqueles em que o 

administrador não tem liberdade, não tem opção de escolha, estabelecendo a lei 

um único comportamento possível. Nessas hipóteses, preenchidos os requisitos 

legais, o administrador é obrigado a praticar o ato, gerando para o peticionário 

direito subjetivo à concessão do pedido) e discricionários (aqueles atos em que o 

administrador goza de liberdade para a sua prática, realizando um juízo de valor de 

conveniência e oportunidade para o interesse público). 

 quanto ao objeto: atos de império (aqueles que a Administração 

pratica usando da sua supremacia sobre o administrado. São impostos unilateral e 

coercitivamente ao particular independentemente de autorização judicial, sendo 

regidos por um direito especial exorbitante do direito comum),  atos de gestão 

(aqueles praticados pela Administração, sem valer-se da sua supremacia sobre os 

destinatários. São fundamentalmente regidos pelo direito privado. A Administração 

afasta-se de suas prerrogativas, colocando-se em pé de igualdade com os 

particulares como, v.g., no contrato de locação e na alienação de bens inservíveis. 

Esses atos não exigem coerção, ocorrem nos atos puramente de administração dos 

bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares que não exijam 

coerção) e atos de expediente (atos que se destinam a impulsionar os processos 

administrativos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, com vistas à 

decisão da autoridade superior, da qual emana a vontade da Administração, como 

no despacho de encaminhamento de um processo)  



 
 

 quanto a formação6:  atos simples (resulta de uma única 

manifestação de vontade de um órgão da Administração Pública. Esse órgão pode 

ser singular ou unipessoal, oportunidade em que a vontade expressada no ato 

provém de uma só autoridade, ou colegiado, caso em que o ato provém do 

concurso de várias vontades, unificadas de um mesmo órgão, no exercício de uma 

mesma função jurídica e cujo resultado final substancia-se na declaração do órgão 

colegiado. Portanto, tratando-se de uma vontade unitária, ainda que adquirida por 

meio de uma votação, o ato é simples.); ato composto (depende de mais de uma 

manifestação de vontade, o que o distingue do ato simples. Essas manifestações 

devem acontecer dentro de um mesmo órgão e estão em patamar de desigualdade, 

em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro que edita o ato 

principal. Assim, uma vontade é a principal e a outra é secundária, como acontece 

nos atos que dependem da autorização de um superior hierárquico. Como exemplo, 

tem-se: a autorização (manifestação principal), que dependa de visto 

(manifestação complementar) da autoridade superior, o que se denomina 

ratificação; Ato complexo (é aquele que, para se aperfeiçoar, depende de mais de 

uma manifestação de vontade, porém essas manifestações de vontade devem ser 

produzidas por mais de um órgão, sejam elas singulares ou colegiadas, e estão em 

patamar de igualdade, tendo, ambas, a mesma força. Também não se confunde 

com procedimento, que são vários atos, e não várias manifestações de vontade, 

como no ato complexo. São exemplos: a nomeação do dirigente de agência 

reguladora, o decreto que é assinado pelo Chefe do Executivo e é referendado pelo 

Ministro de Estado). 

 quanto à manifestação de vontade: atos unilaterais (formados 

pela declaração jurídica de uma só das partes, consoante ocorre com a demissão de 

um servidor, as multas, as autorizações, as licenças, além de inúmeros outros) e 

atos bilaterais(formados por um acordo de vontades entre as partes. Em regra, 

são atos convencionais como, por exemplo, os contratos administrativos de 

concessão, de permissão, os contratos de gestão e outros). 

 quanto à estrutura do ato: atos concretos (são os que se colocam 

para um único e específico caso, esgotando-se em uma única aplicação, como na 

exoneração de um determinado funcionário, na decretação de uma desapropriação 

                                                           
6 A doutrina é bastante divergente quanto a esses conceitos, principalmente, quando da exemplificação de cada um deles. Para esse estudo, adota-

se o entendimento majoritário. 

 



 
 

de determinado bem particular, na aplicação de uma multa a um infrator de uma 

regra de trânsito) e atos abstratos(são aqueles que preveem reiteradas e infindas 

aplicações, as quais se repetem cada vez que ocorre a reprodução da hipótese 

neles prevista, alcançando um número indeterminado e indeterminável de 

destinatários como, por exemplo, um regulamento, atos que decidem a velocidade 

permitida em determinada avenida, que decide o horário de funcionamento dos 

órgãos públicos etc). 

 quanto aos efeitos: atos constitutivos(são aqueles que fazem 

nascer uma nova situação jurídica, seja produzindo-a originariamente, seja 

extinguindo-a ou modificando a situação anterior, a exemplo da autorização para 

exploração de jazida, a demissão) e  atos declaratórios (aqueles que afirmam a 

preexistência de uma situação de fato ou de direito, objetivando reconhecer uma 

situação jurídica preexistente, como ocorre, por exemplo, na conclusão de vistoria 

em edificação, na certidão de matrícula em escola pública). 

 quanto aos resultados na esfera jurídica: atos ampliativos (são 

aqueles que aumentam a esfera de ação jurídica do destinatário, como as 

concessões, autorizações e permissões, admissões, licenças etc) e os atos 

restritivos(são os que diminuem a esfera jurídica do destinatário ou lhe impõem 

novas obrigações, deveres ou ônus como, por exemplo, os que extinguem os atos 

ampliativos, as sanções administrativas em geral, as ordens, as proibições). 

 

 

 Modalidades: 

 atos normativos: são aqueles atos que contêm comando geral e 

abstrato, visando à correta aplicação da lei, detalhando melhor o que a lei 

previamente estabeleceu. São eles: regulamentos, decretos, instruções normativas, 

regimentos, resoluções e deliberações. Ex. decretos, regulamentos, regimentos, 

resoluções, deliberações; 

 atos ordinatórios: são aqueles que visam a disciplinar o funcionamento 

da Administração e a conduta funcional dos seus agentes, representando exercício 

do poder hierárquico do Estado. São espécies de atos ordinatórios: as portarias, as 

instruções, os avisos, as circulares, as ordens de serviço, os ofícios e os despachos. 



 
 

 atos negociais: são aqueles que contêm uma declaração de vontade da 

Administração coincidente com a pretensão do particular, visando a concretizar atos 

jurídicos, nas condições previamente impostas pela Administração Pública. São 

todos aqueles desejados por ambas as partes, excluindo-se os atos impostos pela 

Administração, independentemente do consentimento do particular, tendo em vista 

que estes não gozam de imperatividade. 

 atos enunciativos: são todos aqueles em que a Administração se limita a 

certificar ou atestar um determinado fato, ou então a emitir uma opinião acerca de 

um tema definido. São exemplos a certidão, a emissão de atestado e o parecer. 

 atos punitivos: são os que contêm uma sanção imposta pela 

Administração àqueles que infringem disposições legais, regulamentares e 

ordinatórias de bens e serviços públicos. Visam a punir ou reprimir as 

infrações administrativas ou o comportamento irregular dos servidores ou 

dos particulares, perante a Administração, podendo a atuação ser interna ou 

externa. Como exemplo: as multas, as interdições, embargos de obras. 

Dependem, em qualquer caso, de processo administrativo, com a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 Formas de extinção do ato administrativo: 

I) cumprimento de 

seus efeitos: 

- esgotamento do conteúdo jurídico; 

- execução material ; 

- implemento de condição resolutiva ou termo final  

II) desaparecimento do sujeito ou do objeto  



 
 

III) retirada do ato 

administrativo do 

ordenamento 

jurídico são 

aquelas efetuadas 

por meio de atos 

concretos, 

praticados pelo 

Poder Público 

a) cassação: a retirada do ato administrativo do 

ordenamento jurídico, em virtude do descumprimento, pelo 

seu destinatário, das condições impostas e que deveriam ser 

mantidas. Exemplo: a retirada da licença para 

funcionamento de hotel por ter o proprietário convertido a 

atividade em motel, o que é proibido pelas leis de seu 

município. Nesse caso, o ato de licença será extinto porque 

o interessado descumpriu a condição: a implantação do 

hotel. 

  

b) caducidade: que consiste na retirada do ato 

administrativo pelo Poder Público, em razão da 

superveniência de uma norma jurídica que impede a sua 

manutenção. Exemplo: a retirada da permissão de uso de 

bem para a instalação de circo, em virtude do advento da lei 

do Plano Diretor, que designa o mesmo local para a 

construção de uma rua, tornando impossível a manutenção 

da permissão. Ressalte--se que, em tal situação, tem-se a 

retirada de um ato administrativo por meio de uma lei, 

porquanto sejam atos de hierarquia diferentes, não se 

admitindo o instituto da revogação. 

  

c) contraposição: consiste na edição de um novo ato que, 

devido a seus efeitos, impede que um anterior continue 

existindo. Nesse caso, o ato é retirado do ordenamento 

porque foi emitido outro, com fundamento em competência 

diversa da que gerou o ato anterior, mas com efeitos 

contrapostos aos daquele. 

 

d) revogação: é a extinção de um ato administrativo ou de 

seus efeitos por outro ato administrativo, efetuada por 

razões de conveniência e oportunidade, respeitando--se os 



 
 

efeitos precedentes. Pode acontecer de forma explícita ou 

implícita, total ou parcial. Pode ser sujeito ativo da 

revogação a autoridade no exercício de função 

administrativa e competência administrativa, isto é, o 

agente que praticou o ato ou o superior no exercício do 

poder hierárquico. Também se admite a revogação praticada 

pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, quando no 

exercício atípico de função administrativa. Entretanto, não 

se admite a um Poder revogar ato do outro, sob pena de 

violação da independência recíproca dos Poderes, com 

violação do princípio da separação dos Poderes. a revogação 

é um ato administrativo que retira outro que, embora 

válido, não é mais conveniente, portanto não deve ser 

mantido para o futuro. A revogação impede que a relação 

jurídica prossiga, mantendo-se os efeitos já ocorridos, o que 

significa que produzirá efeitos ex nunc, eficácia somente 

para o futuro, não retroagindo, não tendo o poder de 

desconstituir efeitos passados.7 

e)anulação: retirada de um ato administrativo ilegal, tem 

como fundamento a manutenção da legalidade, devendo 

operar seus efeitos de tal forma a atingir o ato ilegal desde 

a sua edição. Produz, portanto, efeitos retroativos, ex tunc. 

Pode ser realizada pela própria Administração Pública no 

exercício da autotutela ou pelo Poder Judiciário no controle 

de legalidade. 

IV) renúncia  

 

consiste na extinção de seus efeitos ante a rejeição, pelo 

beneficiário, de uma situação jurídica favorável de que 

desfrutava em consequência daquele ato. Exemplo: a 

renúncia a um cargo de Secretário. 

 

                                                           
7 Conferir o teor das Súmulas nº 346 e 473 que tem grande incidências nas provas de concursos: Súmula no 346: A Administração Pública pode 
declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula no 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



 
 

 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

ROTEIRO DE AULA 

 

 PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

Conjunto de prerrogativas ou de competências de direito público, conferidas 

à Administração, com o objetivo de permitir a aplicação da supremacia do interesse 

público e a realização do bem comum. 

 

  Características: 

 exercício obrigatório: exercício do poder não representa uma 

simples faculdade para o administrador. Uma vez caracterizado o interesse público, 

ele terá o dever de agir. A Administração, apesar das prerrogativas inerentes à 

supremacia do interesse público, não tem a mesma autonomia e liberdade que os 

particulares quando exercitam os seus direitos, em razão da função pública que 

exerce. Portanto, quem os titulariza, maneja, na verdade, poderes-deveres no 

interesse alheio.  

 

 irrenunciáveis: em razão do princípio da indisponibilidade do 

interresse público, os poderes da administração são irrenunciáveis, vale dizer, não 

estão sob a livre-disposição do administrador. A vedação para renúncia total ou 

parcial de poderes está prevista expressamente no inciso II do art. 2o da Lei 

no 9.784/99. 

 

 condicionado aos limites legais: relembrando o princípio da 

legalidade, o administrador só pode fazer o que a lei autoriza e determina. É 

necessário grifar que o exercício dos poderes administrativos está condicionado 

aos limites legais, inclusive quanto às regras de competência, devendo o agente 

público ser responsabilizado pelos abusos, sejam eles decorrentes das condutas 

comissivas ou omissivas. 



 
 

 

 Uso e Abuso de Poder: Usar normalmente o poder é uma prerrogativa, é 

empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e 

as exigências do interesse público, devendo ser utilizado sempre em benefício da 

coletividade administrativa. Entretanto, nem sempre o administrador utiliza 

adequadamente esse instrumento, caracterizando o que se denomina abuso de 

poder. Abuso de poder é o fenômeno que se verifica sempre que uma autoridade 

ou um agente público pratica um ato, ultrapassando os limites das suas atribuições 

ou competências, ou se desvia das finalidades administrativas definidas pela lei. 

 

 ATENÇÃO: Excesso de Poder ≠ Desvio de Poder ou desvio de 

finalidade 

 

o Excesso de Poder: quando a autoridade, embora competente 

para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades 

administrativas, ultrapassando os limites legais. Esse vício pode atingir a 

competência de outro agente, quando ele assume competências que a lei não lhe 

atribuiu. 

 

o Desvio de Poder ou desvio de finalidade: a autoridade atua 

nos limites de sua competência, entretanto com motivos ou com fins diversos dos 

objetivados pela lei, caracterizando uma violação ideológica, um vício subjetivo, 

dificilmente sendo possível se comprovar a ilegalidade. Pode manifestar-se de dois 

modos:  

a) quando o agente busca uma finalidade, contrariando o 

interesse público, como, por exemplo, quando ele usa seus 

poderes para prejudicar um inimigo, ou para beneficiar a si 

próprio, um amigo ou parente. 

b) quando o agente busca uma finalidade ainda que de interesse 

público, alheia à categoria do ato que utilizou, este será inválido 

por divergir da orientação legal. Ex.: o administrador que remove 

um servidor público com o objetivo de aplicar-lhe uma 



 
 

penalidade, todavia, esse ato de remoção, de acordo com a 

previsão legal, serve para acomodação das necessidades do 

serviço e não está na lista das possíveis penalidades aplicáveis 

por infrações funcionais. 

 

4.1 PODER VINCULADO 

É aquele em que o administrador não tem liberdade de escolha; não há 

espaço para a realização de um juízo de valor, e, por conseguinte, não há análise 

de conveniência e oportunidade. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é 

obrigado a praticar o ato. Exemplos: licença para construir, licença maternidade, 

concessão de aposentadoria. 

 

4.2 PODER DISCRICIONÁRIO 

O administrador também está subordinado à lei, diferenciando-se do 

Vinculado, porque o agente tem liberdade para atuar de acordo com um juízo de 

conveniência e oportunidade, de tal forma que, havendo duas alternativas, o 

administrador poderá optar por uma delas, escolhendo a que, em seu 

entendimento, preserve melhor o interesse público.8 

 

DICA IMPORTANTE: É relevante ressaltar que a discricionariedade 

é diferente da arbitrariedade. Discricionariedade é a liberdade para 

atuar, para agir dentro dos limites da lei, enquanto a arbitrariedade 

é a atuação do administrador além (fora) dos limites da lei. Ato 

arbitrário é ilegal, ilegítimo e inválido, devendo ser retirado do 

ordenamento jurídico. 

 

4.3.  PODER REGULAMENTAR 

É o poder conferido ao administrador, em regra, chefe do Poder Executivo, 

para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução.9 O 

                                                           
8 O controle no exercício do Poder Discricionário será analisado no tópico de Ato Administrativo. 
9 Há certa divergência doutrinária no tocante à denominação dada a esse Poder, também se admitindo a terminologia “Poder Normativo”, já que a 

expressão “Regulamentar” não esgota toda a competência normativa da Administração, sendo apenas uma das suas formas de expressão. O 



 
 

Poder Regulamentar se expressa através de: decretos regulamentares, resoluções, 

portarias, deliberações, instruções e regimentos.   

 

DICA IMPORTANTE: Decreto é a forma; o Regulamento é o 

conteúdo.                       

 ATENÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de Regulamentos:  

 Decreto regulamentar executivo: complementa a lei, contendo 

normas para sua fiel execução, conforme previsão do art. 84, IV, da 

Constituição Federal. Esse regulamento não pode inovar a ordem 

jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, em razão do princípio 

da legalidade pelo qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de lei (art. 5o, II, CF). 

 

 Decreto regulamentar autônomo: também denominado 

independente, tem o poder de inovar a ordem jurídica, estabelecendo 

                                                                                                                                                                                           
exercício desse poder guarda algumas semelhanças com a função legiferante, apesar de não se confundirem, pois ambos emanam normas gerais, 

atos com efeitos erga omnes e abstratos. 

Diferenças Lei Decreto Regulamentar  

Órgão Órgão colegiado (reúne várias 

tendências e segmentos 

sociais) 

Órgão singular-

unipessoal (perspectiva 

unitária) 

Processo 

de 

Elaboração 

confere um grau de controle, 

confiança, imparcialidade e 

qualidade normativa, 

viabilizando maior garantia e 

proteção 

gabinetes fechados, sem 

publicidade, libertos de 

qualquer fiscalização ou 

controle da sociedade 

Semelhanças  emanam normas, atos com efeitos gerais e abstratos. 



 
 

normas sobre matérias não disciplinadas em lei, não completando 

nem desenvolvendo nenhuma lei anterior. 

 

 ATENÇÃO: No Brasil, há uma grande divergência sobre a 

possibilidade de decretos e regulamentos autônomos. 

Todavia, para a grande maioria da doutrina, o texto constitucional 

de 1988 limitou consideravelmente o poder regulamentar, não 

deixando espaço para os regulamentos autônomos. Para as 

provas de concursos é tem-se adotado o entendimento de que 

excepcionalmente e somente na hipótese da atual redação do art. 

84, VI10 da Constituição Federal é que se admite falar-se em 

decreto autônomo.  

 

4.4.  PODER DISCIPLINAR 

É o poder conferido à Administração Pública lhe permite punir e apenar a 

prática de infrações funcionais dos servidores e de todos que estiverem sujeitos à 

disciplina dos órgãos e serviços da Administração, como é o caso daqueles que com 

ela contratam, que estão na sua intimidade. Decorre do Poder Hierárquico. Para a 

doutrina tradicional, como Hely Lopes Meirelles, trata-se de um poder discricionário, 

mas para a maioria da doutrina e a jurisprudência entende que a Administração não 

tem liberdade de escolha entre punir ou não. Uma vez tendo conhecimento da 

infração, tem a obrigação de instaurar o processo administrativo disciplinar. Trata-

se, portanto, de ato vinculado, sob pena de praticar crime de condescendência 

criminosa (art. 320 do CP) e improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei 

no 8.429/92) pela conduta omissiva do Administrador. A discricionariedade existe 

limitadamente em alguns aspectos da aplicação das sanções. Considerando que os 

estatutos dos servidores na definição das infrações funcionais não estabelecem 

regras rígidas como as que se impõem na esfera criminal, não há a definição de um 

verbo, o que muitas vezes gera para o Administrador Público um juízo de valor no 

reconhecimento do ilícito. 

                                                           
10 VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1


 
 

 

 ATENÇÃO: É de suma importância ressaltar que esse poder não abrange as 

sanções impostas aos particulares, já que eles não estão sujeitos à disciplina 

interna da Administração e, nesse caso, as medidas punitivas encontram seu 

fundamento no Poder de Polícia do Estado. 

 

4.5  PODER  HIERÁRQUICO 

É o poder conferido ao administrador a fim de distribuir e escalonar as 

funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, 

estabelecendo uma relação de hierarquia, de subordinação. Consoante preleção de 

José dos Santos Carvalho Filho11, hierarquia “é o escalonamento em plano vertical 

dos órgãos e agentes da Administração que tem como objetivo a organização da 

função administrativa”, o que não poderia ser de outro modo. Forma-se um 

escalonamento na relação jurídica entre os agentes, o que se intitula relação 

hierárquica.Como resultado dessa estrutura hierarquizada, é possível a identificação 

de algumas consequências, como o dever de obediência em face dos comandos 

emanados pelos superiores, as faculdades de dar ordens e de fiscalizar, bem como 

as de delegar12 e avocar as atribuições e de rever os atos dos que se encontram em 

níveis inferiores da escala hierárquica. 

 

4.6.  PODER DE POLÍCIA 

É um instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, 

restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos 

particulares, em nome do interesse da coletividade. Importante citar que o Código 

Tributário Nacional, em seu art. 78, estabelece o conceito de Poder de Polícia, 

definindo que “Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, 

à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 

                                                           
11 CARVALHO FILHO, José dos Santos.Manual de Direito Administrativo, 22a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 65. 
12 Importantes regras sobre delegação de competência administrativa para o âmbito federal estão previstas nos arts. 11 a 15 da Lei no 9.784/99, de 

leitura obrigatória aos candidatos. 

 



 
 

poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos”. 

 DICA IMPORTANTE:  O poder de polícia é 

 a atividade da Administração Pública,  

 expressa em atos normativos ou concretos,  

 de condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos,  

 mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva,  

 impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção  

 a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais 

consagrados no sistema normativo. 

 

 Principais aspectos sobre o Poder de Polícia 

o Fundamento e essência do poder de polícia: é o princípio da 

predominância do interesse público sobre o particular que dá à Administração 

posição de hegemonia sobre os administrados, caracterizando-se como exercício da 

supremacia geral, o que autoriza a sua atuação indistintamente sobre todos os 

cidadãos que estejam sob o império das leis administrativas. 

 ATENÇÃO: NÃO é exercício da polícia administrativa a atuação em face 

de: 

 usuários de serviços públicos (exemplo: estudante em escola pública, 

doentes em hospitais públicos, custodiados em presídios); 

 servidores públicos; 

 concessionárias e permissionárias de serviços públicos;  

 pessoas jurídicas da Administração Indireta 

 

DICA IMPORTANTE: As limitações desta ordem são decorrentes de um vínculo 

específico (Supremacia Especial) que supõe um estado especial de sujeição e a 

necessidade de sobre ele exercitar uma supremacia mais acentuada.   

 



 
 

o Atos por meio dos quais se expressa o poder de polícia: o poder de 

polícia pode ser preventivo, repressivo ou fiscalizador. No exercício da polícia 

administrativa preventiva, encontram-se os atos normativos, como regulamentos 

e portarias, que são disposições genéricas e abstratas que delimitam a atividade e 

o interesse de particular, em razão do interesse coletivo, como v.g., os atos que 

regulam o uso de fogos de artifício ou proíbem soltar balão; os que disciplinam 

horário e condições de vendas de bebidas alcoólicas, entre outros.Caracterizando-

se injunções concretas do poder de polícia repressivo, existem os atos específicos 

praticados, em obediência à lei e aos regulamentos, como a dissolução de uma 

reunião subversiva; a apreensão de edição de revista com reportagem sediciosa e 

imoral; o fechamento de estabelecimento comercial, aberto sem prévia 

observância dos requisitos ou sem o cumprimento das regras sanitárias; a 

interdição de hotel utilizado para a exploração de lenocínio, e o guinchamento de 

veículo que obstrua via pública.Resta, ainda, a atuação da polícia administrativa 

em sua função fiscalizadora, caracterizando atos que visam prevenir eventuais 

lesões aos administrados, como a fiscalização de pesos e medidas; das condições 

de higiene dos estabelecimentos comerciais; a vistoria de veículos automotores 

como garantia da segurança; a fiscalização da caça, dentre outros. 

DICA IMPORTANTE: Incide sobre bens, direitos ou atividades, não 

sobre pessoas. 

 

o É em regra, considerado um poder negativo, no sentido de que, por 

intermédio dele, o Poder Público, de regra, não pretende uma atuação do 

particular, objetivando uma abstenção, um não fazer, o que não deixa de 

representar uma utilidade coletiva, como, por exemplo, quando o Poder Público 

limita o direito de construir para manter a ventilação da cidade, beneficiar uma 

perspectiva monumental, além de outros. 

 

o No tocante à competência, deve-se observar inicialmente a repartição 

constitucional para o exercício de atos legislativos e materiais. No entanto, a 

Constituição não cuidou de todas as hipóteses, devendo-se, nesse caso, ser 

observado o âmbito de interesse, sendo de competência da União quando o assunto 



 
 

for de interesse nacional, do Estado para os interesses regionais e do Município, 

para os interesses locais, sendo que uma não exclui a outra. 

 

o Delegação dos atos de polícia: segundo entendimento majoritário da 

doutrina e jurisprudência, os atos expressivos de Poder Público, dentre eles a 

polícia administrativa, não podem ser delegados aos particulares, sob pena de 

colocar em risco o equilíbrio social. Somente seria possível a delegação de atos 

materiais, que precedem atos jurídicos de polícia. A discussão sobre a delegação às 

pessoas jurídicas de direito privado, mesmo sendo da Administração Indireta, está 

no STF em sede de repercussão geral, no ARE 662.186 – Tema nº 532,  mas ainda 

não houve julgamento de mérito. Não há dúvidas, porém, de que as pessoas 

jurídicas de direito público, mesmo sendo da Administração Indireta possam 

exercer poder de polícia.13 

 

o Atributos do poder de polícia: 

 Discricionariedade: é, em regra, discricionário, não sendo essa, porém, 

regra absoluta, já que em algumas circunstâncias a sua atuação é vinculada. Em 

termos práticos, citam-se as licenças para construir, para dirigir, para exercer 

determinadas profissões, como atos vinculados. De outra parte, estão as 

autorizações para porte de armas, circulação de veículos com peso ou altura 

excessivos, produção ou distribuição de materiais bélicos, que são atos 

discricionários sendo, ambos, atos de polícia. 

 Autoexecutoriedade: a Administração Pública promover a sua 

execução por si mesma, independentemente de remetê-las ao Poder Judiciário. 

Para a doutrina, esse atributo pode ser subdividido em exigibilidade e 

executoriedade. Aquela significa a possibilidade que tem a Administração de 

tomar decisões executórias, dispensando a análise preliminar do Poder Judiciário, 

sendo impostas ao particular ainda que contrárias à sua vontade. São denominados 

meios indiretos de coerção, v.g., a aplicação de uma multa. A executoriedade, por 

sua vez, representa, para o Poder Público, a possibilidade de realizar diretamente 

                                                           
13 Nesse diapasão, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.717, quando da análise da 

constitucionalidade do art. 58 da Lei Federal no 9.649/98, que estabelecia a personalidade jurídica de direito privado aos órgãos de classe que 
tratam dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, oportunidade em que o dispositivo foi declarado inconstitucional por serem 

indelegáveis a uma entidade privada atividades típicas de Estado, que abrangem até o exercício do poder de polícia, com a cobrança de tributos e 

a imposição de sanções, no que tange ao exercício das profissões. 



 
 

as suas decisões, caracterizando uma forma de execução forçada que independe de 

autorização do Poder Judiciário, denominado meio direto de coerção. A título de 

exemplo, isso ocorre por ocasião da dissolução de uma passeata tumultuosa e o 

fechamento de uma fábrica que polui o meio ambiente.A exigibilidade é a regra na 

atuação do poder de polícia. Contudo, a executoriedade exige algumas 

peculiaridades, como a autorização expressa em lei, ou ainda, o caráter urgente da 

medida como condição inafastável para proteção do interesse público, evitando 

sacrifícios para a coletividade, o que seria consequência inevitável se tivesse que se 

submeter às delongas naturais do Judiciário. Também se admite a executoriedade 

quando inexistir outra via de direito capaz de assegurar a satisfação do interesse 

público que a Administração está obrigada a defender, em cumprimento à medida 

do poder de polícia, sendo vedada, em qualquer caso, a arbitrariedade. Todavia, 

ressalte-se que esses atributos não dispensam o cumprimento de determinadas 

formalidades, tais como: o dever de notificar previamente o administrado, de 

instaurar procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, além de 

outras exigências previstas em lei específica 

 Coercibilidade: característica que torna o ato obrigatório 

independentemente da vontade do administrado. Trata-se de aspecto indissociável 

da autoexecutoriedade, inclusive, para alguns doutrinadores, são inseparáveis, 

confundindo-se. 

 

o Controle dos atos de polícia: Os atos de polícia administrativa são atos 

administrativos e, como tal, submetem-se aos controles vigentes, tanto no âmbito 

administrativo quanto no âmbito judicial. Também é possível o controle quanto à 

legalidade – levando à invalidação se o ato estiver viciado – e o controle quanto ao 

mérito, sendo este submetido à análise de conveniência e oportunidade, tendo 

como consequência a revogação, se o interesse público assim o exigir 

 ATENÇÃO: 

POLÍCIA ADMINISTRATIVA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

se predispõe unicamente a impedir ou 

paralisar atividades antisociais, 

incidindo sobre bens, direitos ou 

se preordena à responsabilização dos 

violadores da ordem pública, incidindo 

sobre pessoas; 



 
 

atividades; 

 

incide sobre o ilícito puramente 

administrativo, sendo regida pelo 

direito administrativo; 

 

pode ser fiscalizadora, preventiva ou 

repressiva, sendo que a penalidade 

não é aplicada pelo Poder Judiciário 

 

pode ser exercida por diversos órgãos 

da Administração, incluindo além da 

polícia militar, os órgãos de 

fiscalização e outros. 

 

incide sobre o ilícito penal, sendo regida 

pela legislação penal e processual penal; 

 

atividade desenvolvida por organismo 

especializados que compõem a polícia 

de segurança, a qual acumula funções 

próprias da polícia administrativa com a 

função de reprimir a atividade dos 

delinquentes, mediante persecução 

criminal e captura dos infratores da lei 

penal. 

 

é privativa das corporações 

especializadas (polícia civil e militar) 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

  

EMENTA: ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. 

INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos 

ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo 

observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a 

Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. “Consoante a teoria dos 

motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a 

prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas 

quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas 

também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no 

ato e o resultado nele contido” (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira 

Seção, julgamento: 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato 

administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência 

entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação 

jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto 



 
 

limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade. 4. A ilegalidade ou 

inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo 

Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em 

arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. “Assim 

como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da 

Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, 

igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de 

exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, 

desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os 

ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária.” (Celso 

Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 

15a edição.). 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de 

dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos 

autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do 

STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.280.729/RJ, STJ – Segunda 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento: 10.04.2012, DJe: 19.04.2012). 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RADIODIFUSÃO. 

REVOGAÇÃO DE OUTORGA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato administrativo requer a observância, para sua 

validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, 

previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos 

no caput do art. 2o da Lei no 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, 

razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2. A Lei 

no 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser 

motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma 

explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou 

de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1o, da Lei no 9.784/99). 3. No caso em 

exame, após a conclusão do Processo Administrativo 53000.071953/2006, que se 

iniciou em 25.8.06, a autoridade impetrada editou em 2.12.10 a Portaria 1.253 

outorgando permissão à impetrante de executar, pelo prazo de dez anos, sem 

direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 

com fins exclusivamente educativos, no Município de Paracatu/MG, condicionada à 

deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3o, da Constituição 

Federal. 4. Fere o direito líquido e certo da impetrante a revogação de portaria que 

lhe outorgara a permissão de executar o serviço de radiodifusão sonora, sem 

nenhuma motivação, ato ou processo administrativo que justifique os motivos pelos 

quais não poderia mais executar o serviço anteriormente deferido. 5. Segurança 

concedida (MS 16.616/DF, STJ – Primeira Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

julgamento: 13.03.2013, DJe: 25.03.2013). 

 



 
 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. A ANÁLISE DA 

POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO EM DISCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO DO EDITAL SE RELACIONA COM O CONTROLE DE 

LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

DESPROVIDO. 1.   O acórdão recorrido é expresso ao afirmar que não compete ao 

Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito 

ao princípio da separação de poderes, tendo ressalvado os casos de flagrante 

ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às 

regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como 

forma de controle da legalidade. Dessa forma, não ha que se falar em omissão do 

julgado. 2. A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão 

objetiva em concurso público ao conteúdo programático previsto no edital 

não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo mas com o 

controle da legalidade e da vinculação ao edital. 3.   É firme o entendimento 

desta Corte de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário 

entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas 

expectativa de direito à nomeação. 4. Agravo Regimental do Estado do Piauí 

desprovido. (AgRg no REsp 1294869/PI, STJ - Primeira Turma, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento: 16.06.2014, DJe 04.08.2014) 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA 

REMOVIDO EX OFFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. PREVISÃO 

LEGAL. LEI ESTADUAL 4.133/99. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA 

DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A teor 

do disposto na Lei Estadual 4.133/99, o Policial Civil do Estado de Sergipe pode ser 

removido ex officio por interesse do Serviço Público, desde que ouvido o Conselho 

Superior da Policia Civil. 2. No caso concreto, não há falar em ausência de 

motivação do ato administrativo, uma vez que a ata da sessão do Conselho 

Superior da Polícia Civil do Estado de Sergipe realizada em 27/6/2011, mesma data 

da Portaria 561/2011 que removeu ex ofício o impetrante, apresenta as razões que 

justificaram o remanejamento, qual seja, a necessidade de readequação e 

redistribuição dos servidores. 3. Em face da presunção de legitimidade do ato 

administrativo, caberia ao impetrante demonstrar, mediante prova pré-

constituída, que a motivação aduzida pela Administração não confere com 

a realidade, todavia, não logrou fazê-lo, eis que limitou-se a contra-argumentar os 

motivos da remoção, sem colacionar qualquer prova de suas afirmações. 4. Agravo 

regimental não provido.(AgRg no RMS 37.675/SE, STJ - Primeira Turma, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, julgamento: 23/09/2014, DJe: 06.10.2014) (grigos da 

autora) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE 



 
 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO 

CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA 

JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o 

regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob 

fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse 

em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento 

judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. 

Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o 

da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a 

execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza 

precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de 

quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, 

circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou 

estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. 

(RE 608482, STF - Tribunal Pleno. Rel.  Min. Teori Zavascki, julgamento: 

07.08.2014, DJe: 30.10.2014). 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. TRT - 3ª Região (MG) - Juiz do Trabalho  

Quanto ao motivo do ato administrativo é correto afirmar: 

a) Ele é a própria motivação do ato.  

b) Ele é relevante para a eficácia do ato.  

c) Ele é um atributo e não o elemento do ato.  

d) Ele é o próprio mérito do ato 

e) Ele é vinculado às razões de fato e de direito que servem de fundamento ao ato. 

LETRA E 

 

2. TRT - 3ª Região (MG) - Juiz do Trabalho  



 
 

São atributos do ato administrativo:  

a) Autoexecutoriedade e autoridade  

b) Presunção de legitimidade e imperatividade  

c) Presunção de legitimidade e eficiência 

d) Publicidade e autenticidade  

e) Exigibilidade e publicidade  

LETRA B 

 

3. FCC - 2012 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho  

No que diz respeito ao controle judicial dos atos administrativos, é correto afirmar 

que, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, o Poder Judiciário 

a) não pode invalidar atos administrativos discricionários, salvo quando identificado 

desvio de finalidade.  b) não pode invalidar ato administrativo por vício de 

legalidade, quando presentes razões de conveniência e oportunidade que 

justifiquem a sua edição.   

c) pode invalidar atos administrativos cuja motivação tenha se tornado 

insubsistente, alterando, assim, o juízo de conveniência e oportunidade.  

d) pode invalidar ato administrativo discricionário, quando identificada inexistência 

ou falsidade do motivo. 

e) somente pode invalidar os atos administrativos vinculados se identificada não 

correspondência entre as condições fáticas e os requisitos legais para sua edição.  

LETRA D 

 

4.TRT 23R (MT) - 2011 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz do Trabalho  

Assinale a assertiva correta sobre ato administrativo: 

a) a revogação é um ato vinculado legitimo e eficaz realizada pela Administração.  

b) a revogação funda-se no poder regulamentar de que dispõe a Administração.  



 
 

c) a teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos 

administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos 

motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. 

d) nos atos administrativos discricionários, não há falar em mérito administrativo, 

visto que toda a atuação do Executivo se resume no atendimento das imposições 

legais.  

e) a forma é revestimento exteriozador do ato administrativo, constituindo requisito 

meramente discricionário que prescinde à sua perfeição.  

LETRA C 

 

5. TRT 15R - TRT - 15ª Região - Juiz do Trabalho  

São considerados atributos dos atos administrativos os seguintes, exceto: 

a) finalidade; 

b) presunção de legitimidade; 

c) autoexecutoriedade; 

d) imperatividade; 

e) tipicidade 

LETRA A 

 

1 - ( Prova: TRT 8R - 2014 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Juiz do Trabalho  ) 

Assinale a única alternativa CORRETA acerca dos poderes conferidos à 

Administração Pública: 

a) Poder regulamentar se configura na prerrogativa conferida à Administração 

Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva 

aplicação. Esse poder pode ser exercido por qualquer agente público, todavia, está 

condicionado à estrita observância do princípio da legalidade. 

b) O poder disciplinar, exercido pela Administração Pública exclusivamente sobre os 

servidores públicos, consiste na possibilidade de apurar infrações e aplicar sanções 

nas hipóteses nas quais o agente público age em desconformidade com os 



 
 

princípios e regras legais do ordenamento jurídico, estando seu exercício vinculado 

ao princípio da legalidade. 

c) No direito brasileiro, o poder regulamentar destina-se a explicitar o teor das leis, 

preparando sua execução, completando-as ou até restringindo seus preceitos, 

quando for o caso. Isso justifica a concessão de tal poder apenas a certos agentes 

políticos. No âmbito da Constituição Federal, o poder regulamentar está assegurado 

apenas ao Presidente da República. 

d) O fundamento da atribuição de polícia administrativa está centrado num vínculo 

geral existente entre a Administração Pública e os administrados, que autoriza o 

condicionamento do uso, gozo e disposição da propriedade e do exercício da 

liberdade em benefício do interesse público ou social, podendo a atividade de 

polícia ser ora discricionária, ora vinculada, porém sempre submetida aos ditames 

legais. 

e) Em essência, a polícia administrativa, ou poder de polícia, restringe o exercício 

de atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos particulares, 

isolados ou em grupo. Diversamente, a polícia judiciária visa impedir o exercício de 

atividades ilícitas, vedadas pelo ordenamento jurídico. Desse modo, uma das 

principais características que distinguem a polícia administrativa da polícia judiciária 

é que apenas esta última tem atuação repressiva. 

 

 

2 - ( Prova: FCC - 2014 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho) 

É tradicional a distinção entre polícia judiciária e polícia administrativa. Dentre os 

critérios que permitem distinguir as duas modalidades de exercício do poder estatal 

por agentes públicos, é correto afirmar que a polícia judiciária 

 a) age somente repressivamente e a polícia administrativa age somente 

preventivamente. 

 b) age sempre de maneira vinculada e a polícia administrativa atua sempre 

de maneira discricionária. 

 c) é privativa de corporações especializadas e a polícia administrativa é 

exercida por vários órgãos administrativos. 



 
 

 d) é exercida com autoexecutoriedade e a polícia administrativa é exercida 

com coercibilidade. 

 e) atua exclusivamente com base no princípio da tipicidade e a polícia 

administrativa atua exclusivamente com base no princípio da atipicidade. 

 

 

3 - ( Prova: TRT 3R - 2014 - TRT - 3ª Região (MG) - Juiz do Trabalho  ) 

Quanto aos poderes administrativos é correto afirmar: 

a) O poder de polícia é uma faculdade punitiva da Administração que abrange 

exclusivamente as infrações administrativas.  

b) O poder discricionário legitima ao administrador público a liberdade de escolha, 

da conveniência, da oportunidade e do conteúdo do ato.  

c) O poder vinculado não impõe ao agente público qualquer restrição aos preceitos 

legais, dando- lhe liberdade de ação.  

d) O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, controlar, coordenar e corrigir 

as atividades administrativas nos âmbitos interno e externo da administração 

pública.  

e) O poder regulamentar é um imperativo posto para todos os chefes do Executivo, 

em todas as instâncias e esferas, para explicitar e dar correta interpretação da lei. 

 

 

4 - ( Prova: FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do Trabalho 

Substituto )  

O exercício do poder de polícia administrativo, no âmbito da Administração Pública 

Federal, 

a) no que tange à aplicação de punições, está sujeito a prazo prescricional de 5 

anos, exceto se a conduta a ser sancionada constituir crime, aplicando-se nesse 

caso a prescrição da legislação penal. 

b) independe de previsão legal, haja vista a existência do poder regulamentar 

autônomo da Administração nesta matéria. 



 
 

c) pode ser delegado a entidade privada sem fins lucrativos instituída por 

particulares, desde que seja celebrado instrumento convenial, após prévia 

autorização legislativa.  

d) é atributo exclusivo de órgãos do Poder Executivo. 

e) é sempre dotado dos atributos de imperatividade, discricionariedade e 

autoexecutoriedade. 

 

 

5 - ( Prova: FCC - 2013 - TRT - 6ª Região (PE) - Juiz do Trabalho) 

Considere (i) imposição de restrição ao exercício de atividade que enseje risco à 

saúde pública;(ii) aplicação de pena de suspensão do direito de contratar com a 

Administração a particular que descumpriu obrigações decorrentes de contrato 

administrativo; (iii) edição de regimento disciplinando o funcionamento de órgão 

público colegiado.Referidos atos caracterizam,respectivamente,representação do 

exercício,pela Administração,de poder. 

a) de polícia; hierárquico e disciplinar 

b) normativo; hierárquico e disciplinar.  

c) regulamentar; de polícia e hierárquico. 

d) de polícia, disciplinar e normativo. 

e) disciplinar; hierárquico e regulamentar. 

 

 

6 - (TRT 8R - 2013 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Juiz do Trabalho) 

Assinale a alternativa CORRETA 

a) Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade perante a administração direta, 

indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 

público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com no mínimo cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 



 
 

sujeitando o infrator à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de dez anos. 

b) Dentre os poderes afetos à Administração Pública, destaca-se o poder 

regulamentar, que é a prerrogativa que lhe é conferida para complementar as leis e 

permitir a sua efetiva aplicação, não se inserindo dentro dela a aptidão para alterar 

a lei sob o pretexto de estar regulamentando-a, pois, caso assim o faça, estará 

invadindo a competência do Poder Legislativo, o que configura abuso de poder 

regulamentar, podendo o Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder 

Executivo Federal que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa. 

c) A ordem jurídica brasileira conceitua o poder de polícia como sendo a atividade 

da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática ou abstenção de ato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, considerando-se o seu exercício 

regular quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 

com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 

discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

d) No que concerne aos meios de controle jurisdicional dos atos da Administração 

Pública, a Constituição Federal de 1988 põe à disposição do cidadão, dentre outros, 

o mandado de segurança individual ou coletivo, o habeas data, o direito de petição, 

mandado de injunção e a ação popular, sendo todos eles aptos a provocar a 

atuação direta do Poder Judiciário em face de um ato administrativo concreto, 

tendo cabimento o mandado de segurança quando alguém venha a sofrer lesão ou 

ameaça de lesão a direito líquido certo, não amparado por habeas corpus, habeas 

data ou mandado de injunção, decorrente de ato de autoridade, praticado com 

ilegalidade ou abuso de poder 



 
 

e) O inquérito civil público, previsto na Constituição Federal de 1988, pode ser 

instaurado pelo Ministério Público, a quem competirá requisitar, de qualquer 

organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no 

prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias, sendo que, na 

hipótese do Parquet, depois de esgotadas todas as diligências, convencer-se da 

inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o 

arquivamento dos autos do inquérito civil público ou das peças informativas, 

fazendo-o fundamentadamente. Em tal hipótese, os autos do inquérito civil ou das 

peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta 

grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, para 

fins de homologação ou rejeição do arquivamento do inquérito. 

 

 

7 - ( Prova: TRT 3R - 2013 - TRT - 3ª Região (MG) - Juiz do Trabalho) 

Relativamente aos poderes administrativos é incorreto afirmar:  

a) O poder discricionário confere ao administrador público liberdade de escolha da 

conveniência, oportunidade e conteúdo do ato.  

b) O poder vinculado impõe ao agente público a restrição rigorosa aos preceitos 

legais, sem qualquer liberdade de ação.  

c) O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, controlar, coordenar e corrigir as 

atividades administrativas no âmbito interno da Administração pública.  

d) O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os chefes do Executivo, em 

todas as esferas, de explicar a lei para a sua correta execução.  

e) O poder de polícia é a faculdade punitiva interna da Administração e só abrange 

as infrações relacionadas com o serviço.  

 

 

8 - ( Prova: FCC - 2012 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho) 

A Constituição Federal estabelece, entre os direitos individuais, que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entre os 



 
 

poderes conferidos à Administração, insere-se o poder de polícia, o qual, aplicado 

de maneira consentânea com o referido mandamento constitucional  

a) possibilita a atuação coercitiva da Administração, apenas em caráter repressivo, 

a cargo da polícia administrativa. 

b) autoriza a Administração a atuar preventiva e repressivamente, nos limites da 

lei, limitando o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público.  

c) autoriza a atuação da Administração, nos limites da lei, limitando o exercício de 

direitos individuais para garantir a segurança e a ordem pública, não podendo 

atingir o exercício de atividades econômicas.  

d) autoriza a imposição de restrições ao exercício de atividades econômicas, nos 

limites da lei, em prol do interesse público, não podendo importar limitação ao 

exercício de direitos individuais.  

e) possibilita a atuação coercitiva da Administração, utilizando meios diretos e 

indiretos de execução, apenas nas hipóteses de ocorrência de conduta ilícita do 

particular. 

 

 

9 - ( Prova: FCC - 2012 - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do Trabalho  ) 

Considere as seguintes afirmações:  

I. Controlar a atividade de órgãos inferiores, inclusive avocando competências que 

não sejam exclusivas do órgão subordinado.  

II. Editar normas para fiel execução da lei.  

III. Aplicar penalidades àqueles que contratam com a Administração.  

 

Correspondem ao exercício de poder da Administração 

a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) II, apenas. 



 
 

 

 

10 - (FCC - 2012 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do Trabalho) 

A respeito dos poderes da Administração, é correto afirmar que o poder  

a) regulamentar fundamenta a edição, pelo Chefe do Executivo, de normas gerais 

destinadas à coletividade, disciplinadoras de atividades individuais. 

b) hierárquico autoriza a avocação, pelo Ministério supervisor, de matérias inseridas 

na competência das autarquias a ele vinculadas. 

c) disciplinar autoriza a Administração a apurar infrações e aplicar penalidades aos 

servidores públicos, não alcançando as sanções impostas a particulares não sujeitos 

à disciplina interna da Administração. 

d) normativo autoriza a edição, pelo Chefe do Poder Executivo, de decretos em 

matéria de organização administrativa, tais como a criação de órgãos e cargos 

públicos. 

e) hierárquico é aquele conferido aos agentes públicos para proferir ordens e aplicar 

sanções a seus subordinados, com vistas ao bom desempenho do serviço público. 

 

GABARITOS: 

1 - D     2 - C     3 - B     4 - A     5 - D     6 - B     7 - E     8 - B     9 - A     10 - C 

    

 


