
                                                                                                                                       

 

ATOS ADMINISTRATIVOS – PARTE I 

ROTEIRO DE AULA 

 

 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 

                                                           
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 d o 

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/


                                                                                                                                       

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 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. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 



                                                                                                                                       

POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO 

DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE.  ARTS. 2° E 50 DA 

LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que 

determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a 

arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, 

proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos. 2. 

O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu 

órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a 

regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. 

Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50,  I e § 1°, 

todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.3. Carecendo de 

motivação o ato coator, padece de ilegalidade.4. Segurança concedida, 

ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, 

devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de 

origem.(MS 19.449/DF, STJ - Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgamento: 27.08.2014, DJe 04.09.2014) (grifos da autora). 

 

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: 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

ANOTAÇÕES DA AULA 



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       

 

  

 

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

1. TJ-PB - Titular de Serviços de Notas e de Registros  

"Competência" é um dos elementos essenciais dos atos 

administrativos em geral e por isso não admite, em hipótese 

alguma, delegação ou avocação, podendo entretanto ser objeto 

de renúncia expressa pelo agente público, quando este se 

declarar suspeito ou impedido para atuar no caso concreto.  

ERRADA 

 

2. CESPE - 2014 - PGE-BA - Procurador do Estado 

Incorre em vício de forma a edição, pelo chefe do Executivo, de 

portaria por meio da qual se declare de utilidade pública um 

imóvel, para fins de desapropriação, quando a lei exigir decreto. 

CORRETA 

 



                                                                                                                                       

 

3. VUNESP - 2013 - TJ-SP - Advogado - A competência 

administrativa. 

a) poderá ser prorrogada por interesse das partes. 

b) decorre da lei e é por ela delimitada. 

c) não poderá ser avocada. 

d) é imprescritível, porém, renunciável. 

e) não é requisito do ato. 

LETRA B 

 

4. TJ-SC - Juiz 

Pode-se se definir o 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.  

CORRETA 

 

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

Relativamente ao motivo do ato administrativo, é incorreto 
afirmar:  

a) É irrelevante para a eficácia do ato administrativo vinculado.  

b) É elemento, e não atributo, do ato administrativo.  

c) É também denominado motivação.  

d) Corresponde às razões de fato e de direito que servem de 

fundamento ao ato administrativo.  

e) Não se confunde com o mérito do ato administrativo. 

LETRA C 

 

6. CESPE -  MPE-RR - Promotor de Justiça 

A competência administrativa é derrogável e passível de delegação ou 

avocação. 



                                                                                                                                       

ERRADA 

 

A ausência de lei que fixe a competência administrativa impede a 

prática do ato no âmbito da administração pública. 

ERRADA 

 

 

7. CESPE -  DPE-RO - Defensor Público 

A competência, um dos elementos do ato administrativo, é 

irrenunciável, salvo os casos de delegação e avocação legalmente 

admitidos; entre as hipóteses cabíveis de delegação inclui-se a edição 

de decretos normativos. 

ERRADA 

 

 

 


