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ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  - PARTE II e ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(Continuação) 

 EMPRESAS ESTATAIS (CONTINUAÇÃO) - A expressão “empresa 

estatal ou governamental” é utilizada para designar todas as sociedades, 
civis ou empresariais, de que o Estado tenha o controle acionário, 

abrangendo a empresa pública e a sociedade de economia mista e outras 
empresas que não tenham essa natureza. As duas pessoas jurídicas que 
interessam, neste tópico, são a empresa pública e a sociedade de economia 

mista, porque compõem a Administração Indireta. Embora ambas sigam 
regimes parecidos, têm importantes diferenças quanto ao seu conceito, 

finalidade e constituição, que analisaremos abaixo: 
 

 EMPRESA PÚBLICA: pessoa jurídica de direito privado composta por 

capital exclusivamente público, criada para a prestação de serviços 
públicos ou exploração de atividades econômicas sob qualquer 

modalidade empresarial. 
 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: pessoa jurídica de direito 

privado, criada para prestação de serviço público ou exploração de 

atividade econômica, com capital misto e na forma de S/A. 
 

PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 

EMPRESA PÚBLICA SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA 

Forma de 

organização 

 

Qualquer forma empresarial 
admitida em direito 

Somente sob a forma 
de sociedade anônima 

Composição do 

capital social 

Exclusivamente Público.  Não 

se exige que seja de um 
único ente, podendo ser de 

mais de uma pessoa jurídica 
da Administração Direta ou 
da Direta com a Indireta . 

Capital misto – público 

e privado, exigindo a 
participação majoritária 

do Poder Público que 
poderá ser 
Administração Direta ou 
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 Traços comuns e importantes entre as empresas públicas e 
sociedades de economia mista 
Essas pessoas jurídicas recebem o mesmo tratamento para criação e 

extinção, vale dizer, autorização por lei específica e registro dos atos 

constitutivos no órgão competente. Na ausência da lei, ela não será uma 

empresa pública ou sociedade de economia mista, e sim mera empresa 

estatal sob controle acionário do Estado. É importante ressaltar que não 

poderá o Poder Legislativo fazer uma autorização genérica. É preciso que a 

lei designe que entidade pretende gerar, que escopo deverá por ela ser 

cumprido e quais as atribuições que para tanto lhe confere. 

                                                           
 

 
2 Súmula no 517 do STF – As sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal, quando a União intervém como 
assistente ou opoente. 

 

desde que seja todo público.  Indireta  

Competência para 

julgamento das 
ações 

As ações em que a empresa 
pública federal seja autora, 

ré, assistente ou oponente, 
serão julgadas pela Justiça 

Federal (art. 109, I, da CF). 

A competência é da 

Justiça Estadual, ainda 
que se trate de 
empresa federal. 

A Súmula no 556 do 
STF prescreve:  

“É competente a 
justiça comum 
para julgar as 

causas em que é 
parte sociedade 

de economia 
mista.”1  

No entanto, não se 
pode esquecer que, se 
houver interesse da 

União, a competência 
será transferida para a 

Justiça Federal. Nessa 
vertente, tem-se a 
Súmula no 517 do 

mesmo Tribunal 
Superior.2 
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Registre-se que, por paralelismo jurídico, se a lei autoriza a sua 

criação, também se exige lei para autorizar a sua extinção, não podendo 

mero ato administrativo, que é inferior a ela, fazê-lo. 

Contrariando as autarquias, essas empresas estatais, para que 

passem a existir efetivamente, dependem, além da lei, do registro dos atos 

constitutivos no órgão competente, seja no Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas quando de natureza civil, ou na Junta Comercial quando de 

natureza empresarial. O texto constitucional também estabelece 

expressamente a exigência de lei para autorizar a criação de pessoas 

jurídicas subsidiárias a essas empresas, havendo, da mesma forma, a 

dependência da lei para autorizar a sua extinção. 

A personalidade jurídica de direito privado também se repete 

nas duas empresas, assim como a derrogação parcial do regime de direito 

privado por normas de direito público, quando tiver previsão expressa na 

Constituição ou em leis, constituindo o denominado regime híbrido, misto, 

semipúblico, o que é fundamental para manter a vinculação entre a 

Administração centralizada e a descentralizada. Essas derrogações, nos 

âmbitos estadual e municipal, devem obedecer à previsão constitucional e 

às leis federais de âmbito nacional, visto que esses entes não têm 

competência para legislar sobre Direito Civil e Comercial. 

Também é comum àquelas empresas a sujeição ao controle 

estatal, bem como a aplicação de regras orçamentárias da entidade que as 

criou. Submetem-se à supervisão ministerial e a controle pelo Tribunal de 

Contas, além da possibilidade de interposição de ação popular e dos demais 

controles previstos para o cidadão. 

Submetem-se à vinculação aos fins definidos na lei instituidora, 

como exercício do princípio da especialidade ou até da legalidade, além das 

finalidades: prestação de serviços públicos ou exploração da atividade 

econômica. 

 

 Pontos relevantes do regime jurídico das empresas públicas e 
sociedades de economia mista 

No que tange ao regime jurídico, deve-se alertar que não será 

idêntico para as duas empresas estatais, distinguindo-se, principalmente, 

em razão da finalidade por elas exercidas (serviço público ou atividade 

econômica). Essas empresas estatais, apesar de terem personalidade 

jurídica de direito privado, não têm regime verdadeiramente privado. A 
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doutrina prefere denominá-lo como regime híbrido ou misto, isso porque ele 

mistura regras de direito público com as de direito privado, ora se 

aproximando mais de um, ora de outro. 

Para as exploradoras de serviços públicos, em que pese a 

personalidade jurídica de direito privado, o seu regime em muito se 

aproxima do direito público, até porque são inafastáveis do conceito de 

serviços públicos. No silêncio da lei, aplicam-se as regras do regime 

jurídico-administrativo. De outro lado, encontram-se as exploradoras da 

atividade econômica cujo regime, em razão dessa finalidade, é o que mais 

se aproxima do direito privado. Para essas pessoas jurídicas, a regra é a 

aplicação do direito privado; o direito público é a exceção e deve ser 

aplicado restritivamente, quando tiver previsão expressa. Essas pessoas 

estão definidas no art. 173 da CF, que estabelecia no texto original que as 

empresas públicas e sociedades de economia mista e as demais 

exploradoras da atividade econômica estavam sujeitas ao regime próprio 

das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tributárias e 

trabalhistas. Entretanto, essa regra foi alterada pela Emenda Constitucional 

no 19/98. 

Hoje o art. 173, § 1o, da CF3, reconhece a possibilidade de um regime 

especial para as empresas públicas e as sociedades de economia mista e 

suas subsidiárias, por intermédio de um estatuto jurídico próprio para sua 

função e formas de fiscalização, com regras quanto aos direitos civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários, licitação e contratos, conselhos de 

administração e fiscal e mandatos dos administradores. Contudo, ainda não 

há estatuto próprio sujeitando-as ao regime geral. 

 

o Licitações e Contratos 
No que tange à exigência de licitação e às regras aplicáveis aos 

contratos, deve- 

-se distinguir a empresa pública e a sociedade de economia mista, se 

prestadoras de serviços ou exploradoras da atividade econômica.Quando 

prestadoras de serviços públicos, seguem as normas gerais para licitação, é 

                                                           
3 CF, art. 173, “§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 
sobre: I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II – a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III – licitação e 
contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; IV – a constituição e o 
funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; V – os mandatos, a 
avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores”. 
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dizer, submetem-se à Lei no 8.666/93 e à Lei no 10.520/02, em 

cumprimento ao art. 37, XXI, combinado com o art. 22, XXVII, ambos da 

CF, como os entes da Administração Direta.Para os contratos dessas 

pessoas jurídicas, também é possível a aplicação do regime público e 

poderão ser considerados contratos administrativos, a depender de seu 

objeto, seguindo, do mesmo modo, as normas citadas acima.Entretanto, 

quando essas empresas exploram a atividade econômica, a situação é 

diferente, considerando que elas poderão ter regime especial, mediante 

estatuto jurídico próprio, consoante art. 173, § 1o, III, da CF, para licitações 

e contratos, obedecendo sempre aos princípios da administração. 

Essa determinação foi resultado da alteração introduzida pela 

Emenda Constitucional no 19, porque o texto original da CF somente dizia 

que essas empresas estavam sujeitas ao regime próprio das empresas 

privadas. Hoje chegou-se ao entendimento de que essas empresas públicas 

e sociedades de economia mista podem se sujeitar a um regime 

simplificado para realização de licitações e contratações. 

Tal regime simplificado tem como propósito evitar a sujeição dessas 

empresas ao rigor da Lei no 8.666/93, que exige altos custos e longo prazo 

de preparação para celebração do contrato. Considerando que elas estão 

inseridas na iniciativa privada, o objetivo é que possam competir em 

condições de igualdade com as demais empresas.A ideia é de um regime 

mais dinâmico e mais barato. Entretanto não significa ausência de 

procedimento licitatório, não deve resultar em um sistema de plena 

discricionariedade, mas um sistema mais simples do que o previsto na Lei 

no 8.666/93. Nesse contexto vale lembrar que a matéria demanda previsão 

em lei, o que também deve ser observado para esse procedimento 

simplificado, fato que até hoje ainda não ocorreu. 

Em razão da ausência desse estatuto, o entendimento que prevalece 

é o de que essas empresas devem obedecer ao art. 37, XXI, da CF, que não 

distingue o dever de licitar se a empresa é exploradora de atividade 

econômica ou exploradora de serviço público, devendo seguir a norma geral 

(Lei no 8.666/93)4. 

Não restando dúvida quanto à aplicação da Lei de Licitações, deve-se 

observar, ainda, o seu art. 119, que dispõe que “as sociedades de economia 

mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União editarão regulamentos próprios 

                                                           
4 Nesse sentido, REsp 80.061/PR, STJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ: 11.10.2004. 
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devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei”. Assim, 

fica fácil de concluir que essa regulamentação é para adaptar a sua 

aplicação, tendo caráter complementar, não se admitindo disposição 

contrária à lei. 

Também é importante lembrar que, uma vez obedecendo à Lei 

no 8.666/93, que apresenta as normas gerais de licitações e contratos, as 

empresas estatais podem escapar do dever de licitar em razão das 

hipóteses de dispensas e inexigibilidades que autorizam a contratação direta 

e estão previstas no próprio diploma legal. Expressamente o rol do art. 24 

da citada Lei autoriza a contratação direta em alguns casos, como pro 

exemplo o previsto no inciso VIII e XXIII.  

Deve-se, ainda, considerar que, para essas empresas estatais, a lei 

estabelece um limite mais amplo quanto aos valores para os quais a 

licitação será dispensável. Essa previsão está contida no § 1o do art. 24 

(renumerado pela Lei no 12.715/2012), que estabelece que a licitação será 

dispensável até o limite de 20% do valor previsto para o convite, 

correspondendo a R$ 30.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 

16.000,00 para outros bens e serviços. Considerando que a regra geral para 

as demais pessoas jurídicas é de 10% do convite, conforme previsão dos 

incisos I e II do art. 24. 

Do mesmo modo, deve-se observar que a licitação também não será 

realizada quando tratar-se de hipótese de inexigibilidade, seguindo a 

previsão do art. 25. 

 

o Regime Tributário 

O regime tributário das empresas estatais depende da finalidade a 

que elas se propõem. Dessa maneira, sendo a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista exploradora da atividade econômica, o seu 

regime em muito se aproxima das regras privadas, submetendo-se aos 

ditames do art. 173 da CF. Esse dispositivo, em seu § 2o, dispõe que tais 

empresas não gozarão de privilégios tributários não extensíveis à iniciativa 

privada. Portanto, caso a lei ou a CF atribua às empresas privadas, 

naquele ramo de atividade, um privilégio tributário, seja uma isenção ou 

uma imunidade, a empresa pública e a sociedade de economia mista 

também o terão. Assim, essas empresas estatais terão o mesmo 

tratamento das empresas privadas quanto às regras tributárias. 

Reconhece o STF a imunidade tributária recíproca quando a empresa 

pública ou sociedade de economia mista for comprovamente prestadora de 

serviços públicos, no primeiro caso quando o serviço for obrigatório e 
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exclusivo para o Estado ou, ainda, aplica-se aos bens, patrimônio e 

serviços utilizados pela empresa, desde que seja na satisfação de objetivos 

institucionais próprios do ente federado, cuja tributação poderia colocar 

em risco sua autonomia, a atividade não pode ser destinada 

primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares e a 

desoneração não deve comprometer os princípios da livre-concorrência e 

do exercício da atividade profissional ou econômica lícita. 

 

o Responsabilidade Civil 
No que tange à responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas, 

também o que interessa é a sua finalidade. Para as prestadoras de serviços 

públicos, há a aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição, que lhes atribui a 

responsabilidade objetiva, independentemente do elemento subjetivo, a 

culpa ou dolo, bastando à vítima demonstrar a conduta, o dano e o nexo 

causal entre ambas. Admite-se, entretanto, que, apesar de a regra ser a da 

teoria objetiva, é possível excepcionalmente aplicar a teoria subjetiva 

quando acontecem condutas omissivas.5 As exploradoras da atividade 

econômica, quanto às responsabilidades contratuais e extracontratuais, 

estão sob a mesma disciplina aplicável às empresas privadas, daí por que o 

Estado não responde subsidiariamente por seus atos. 

 

o Regime de Pessoal 

As pessoas que atuam nas empresas estatais são consideradas 

agentes públicos, colocados na classificação de servidores estatais, na 

espécie servidores de entes governamentais de direito privado. Para esses 

agentes, há duas regras: uma aplicável a seus dirigentes, e outra, aplicável 

ao restante do quadro de pessoal. 

Os dirigentes são investidos em decorrência de providências 

governamentais, exercidas em nome da supervisão ministerial, conforme 

regra do art. 26, parágrafo único, alínea a, do Decreto-Lei no 200/67. 

Segundo a doutrina, eles acumulam a dupla função de agentes da empresa 

estatal e representantes da entidade que supervisionam (entidade a que 

estiver vinculada essa pessoa jurídica)6. Em regra, não são empregados da 

                                                           
5 Também já se discutiu a aplicação da teoria objetiva ou da subjetiva para a vítima usuária ou não do serviço. O STF, assim como 

alguns autores, chegaram a declarar que a responsabilidade da prestadora de serviço público, em face do usuário, era objetiva, mas, 

para o não usuário, adotava-se o regime privado, portanto, a teoria subjetiva. No entanto, hoje, essa questão já está superada, 
mediante o Recurso Extraordinário no 591.874, com reconhecimento de repercussão geral pelo STF, o que significa uma 

uniformização da interpretação constitucional, a Suprema Corte decidiu pela teoria objetiva, independentemente de a vítima ser 

usuária ou não. 
6 Foi aprovada, no dia 28 de dezembro de 2010, a Lei no 12.353, que dispõe sobre a participação de representantes dos 
empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, 
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empresa estatal regidos pela CLT, salvo se já tiverem vínculo empregatício 

anterior. 

Os demais agentes dessas empresas são empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho e se equiparam a servidores públicos 

para algumas regras. 

 

 ATENÇÃO:   

Equipara-se ao servidor público: 

  admissão depende de concurso público; 
  submetem-se ao teto remuneratório, salvo se a 

empresa não receber recursos da Administração Direta para 
pagamento de seu pessoal ou custeio em geral; 

  estão incluídos no regime da não acumulação de 
cargos e empregos públicos, desde que se enquadrem nas 
hipóteses expressamente autorizadas pela Constituição 

Federal. 
  os atos praticados por esses agentes estão sujeitos aos 

remédios constitucionais, tais como, mandado de segurança, 
ação popular, habeas data; 

  respondem por Improbidade Administrativa; 
 

Diferencia-se do servidor público: 

 regime é celetista e não estatutário 
 não tem a estabilidade do art. 41 da Constituição 

Federal; 
  

 

DICA IMPORTANTE: Em decisão proferida no Recurso 

Extraordinário, RE no 589.998, da relatoria do Ministro 

Ricardo Lewandowski, sendo a Repercussão Geral registrada 

com o Tema 131, a Suprema Corte reafirmou o 

entendimento de que os empregados públicos não fazem jus 

à estabilidade prevista no art. 41 da Carta Magna, salvo 

aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC no 

                                                                                                                                                                          
além de outras medidas. Os estatutos das empresas públicas e sociedades de economia mista de que trata essa lei deverão prever 
a participação nos seus conselhos de administração de representante dos trabalhadores, assegurado o direito da União de eleger a 
maioria dos seus membros. 
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19/1998, entretanto, afirmou que em atenção aos princípios 

da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por 

concurso público, a dispensa do empregado de empresas 

públicas e sociedades de economia mista que prestam 

serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, 

que tais princípios, observados no momento daquela 

admissão, sejam também respeitados por ocasião da 

dispensa. 

 

o Privilégios processuais 
As empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como as 

fundações públicas de direito privado, submetem-se às regras processuais 

gerais, sem os privilégios peculiares à Fazenda Pública.  

 

o Bens e regime de precatório 

O tratamento dos bens das empresas públicas e sociedades de 

economia mista é tema muito divergente na doutrina. Acolhe-se neste 

trabalho a orientação de que os bens pertencentes às pessoas privadas são 

bens privados, todavia, quando prestadoras de serviços públicos, em razão 

de diversas regras do ordenamento jurídico, se eles estiverem diretamente 

ligados à prestação dos serviços públicos, estarão sujeitos ao regime 

público; para os demais vale o regime privado. Justificam esse tratamento 

especial: o princípio da continuidade dos serviços públicos; o fato de os 

bens serem decorrentes da transferência do ente que as criou; a cláusula de 

reversão ao ente público que lhes deu origem e a possibilidade de a lei 

instituidora dar essa especialidade para esses bens. Em sentido contrário, 

encontram-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista 

exploradoras da atividade econômica, as quais, em razão da previsão do 

art. 173, § 1o, da CF, seguirão o regime próprio das empresas privadas, 

sendo, portanto, seus bens penhoráveis 

 

o Regime falimentar 

Quanto à possibilidade de falência, também há certa divergência 

doutrinária. Para as provas de concursos é importante que o candidato 

saiba que a Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária, e revoga o antigo Decreto-Lei no 7.661/45, 
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estabelece, em seu art. 2o, inciso I, que a Lei de Falência não se aplica às 

empresas públicas e às sociedades de economia mista. 

 

ATO ADMINISTRATIVO  

 

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 
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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. 
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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)7    

 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 

                                                           
7 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.  
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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 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 
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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 
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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. 
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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. 
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 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 
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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 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

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

Administrador8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário 

No que tange ao controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário, este 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 

                                                           
8 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). 
 
9 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 

Finalidade9  Vinculado Vinculado  

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

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 

doutrinadores10 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 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 

                                                           
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 194. 
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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 Pietro11, 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. 

 

                                                           
11 Direito Administrativo, ob. cit., p. 194. 
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 Classificação dos atos administrativos: 

 quanto aos destinatários: gerais (são os que possuem 

caráter geral, abstrato, impessoal, com finalidade normativa, alcançando 

todos que se encontram 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 
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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 formação12:  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 

                                                           
12 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. 
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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 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 
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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. 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 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. 

 

JURISPRUDÊNCIA 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE 

ATO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. 
ATO COMPLEXO.NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL 
DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO STF.1. Consolidou-se nesta Corte e no Supremo 
Tribunal Federal entendimento no sentido de que o ato de 

aposentação é juridicamente complexo, somente se aperfeiçoando 
com o registro na Corte de Contas, razão pela qual não se consuma a 
decadência no período compreendido entre o ato administrativo 

concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua 
legalidade pelo Tribunal de Contas.2. No caso concreto, percebe-se 

que o agravante visa a reformar decisão que está em sintonia com tal 
diretriz jurisprudencial.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no 
RMS 26.168/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE 
REVISÃO.VISTA DOS AUTOS. FISCALIZAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO. 
DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO GTI - PORTARIA N. 
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134/11. PROCEDIMENTO DE REVISÃO NÃO INICIADO. COMISSÃO DE 

ANISTIA. LEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA.CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDADO. PROVIMENTO DA 

PARTE CONHECIDA.1. Trata-se de mandado de segurança, com 
pedido liminar, impetrado por anistiados políticos que postulam a 

obtenção de vista de seus respectivos autos dos processos de anistia 
política.2. Da redação do art. 5º, LXIX, da CF, infere-se que a 
autoridade coatora é sempre a responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder, investida para ordenar ou omitir a prática do ato 
impugnado. Deve, pois, possuir competência para corrigir o ato 

impugnado, sob pena de descabimento.3. Para as anistias que já se 
encontram em processo de revisão, merece atenção a Portaria n. 
134/11, pois estabeleceu que o Grupo de Trabalho - GT destinado à 

revisão dos procedimentos administrativos para concessão de anistia 
é interministerial, composto por integrantes do Ministério da Justiça e 

membros indicados pelo Consultor-Geral da União. Ademais, 
desenvolve sua função de forma não subordinada, seja ao Ministro de 
Estado da Justiça, seja ao Advogado-Geral da União - AGU. Em 

outras palavras, encaminhados os autos físicos dos requerimentos de 
anistia ao Grupo de Trabalho Interministerial (art. 8º), falece 

competência ao Ministro de Estado da Justiça para conceder vistas 
dos autos dos procedimentos administrativos.4. O art. 5º, XXXIII, da 
CF/88, assegura o direito à informação de interesse particular, como 

o exercício do direito de petição perante a própria Administração 
Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou 

de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde 
que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. 
Em consonância com a regra constitucional supramencionada, a Carta 

Magna enuncia, no caput do art. 37, a publicidade como princípio 
basilar da Administração Pública.5. A regra é a transparência nos atos 

da Administração Pública, como exigência inderrogável da democracia 
e do Estado de Direito.6. No caso em exame, em relação aos 
impetrantes em que as anistias não se encontram em fase de 

revisão, não se verifica presentes nenhuma das hipóteses 
excepcionais de afastamento da publicidade. A simples omissão da 

autoridade apontada como coatora, desde 2013, mostra-se ilegal e 
abusiva.7. Segurança parcialmente concedida.(MS 20.543/DF, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 
DJe 18/06/2015) 

 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE 
SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao 

Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente 
praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, 
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seu desfazimento deve ser precedido de regular processo 

administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de 
serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores 

tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao 
servidor depois de submetida a questão ao devido processo 

administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o 
respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento.(RE 594296, Relator(a):  

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 13-

02-2012) 

 

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. 
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de 
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas 

dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. 
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade 

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do 
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 
632853, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 

em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 29-06-2015) 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1. TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz do Trabalho 

I. Os chamados requisitos do ato administrativo são os componentes ou 

elementos de que é formado para a sua validade. Dentre outros, são 
elementos do ato administrativo: a forma, ou seja, o meio através do 

qual o ato aparece ou revela a sua existência no mundo fático e 
jurídico; e o motivo, a saber, o objetivo a ser alcançado com a 

prática do ato, no plano fático e jurídico, pela produção daquele ato 
administrativo o que sempre se apega à defesa do interesse público. 
GABARITO:ERRADA 

II. Os chamados requisitos do ato administrativo são os componentes ou 
elementos de que é formado para a sua validade, dentre os quais, 

está a competência que é o poder ou a atribuição que a lei outorga 
ao agente público para que, no desempenho de determinada função, 
pratique certo ato administrativo. GABARITO: CORRETA 
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2. TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Juiz do Trabalho 

I. Existem atos praticados pela Administração que são regidos 

pelo Direito Privado, como, por exemplo, a simples locação de 
uma casa para nela instalar-se uma repartição pública. O 

conteúdo e respectivo efeito não são regulados pelo Direito 
Administrativo. CORRETA 

II. Como a forma do ato administrativo pode, eventualmente, não 

ser obrigatória, inexistindo prescrição, é possível concluir pelo 
regime estritamente legal, que pode existir ato administrativo 

sem forma. ERRADA 

III. Atos vinculados são aqueles que têm prévia e objetiva 
tipificação legal do único possível comportamento da 

Administração em face de situação igualmente prevista em 
termos de objetividade absoluta. Atos discricionários são os 

praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou 
decisão, segundo critérios de conveniência e oportunidade, 
pela Administração formulados. CORRETA 

 

3. TRT - 15ª Região - Juiz do Trabalho  

 
I. O agente público competente é o que recebe da lei o devido poder para o 
desempenho de suas funções, de modo que a competência que lhe é 

atribuída é exercida à sua livre discrição, podendo, ainda, ser transferida 
por vontade de seu titular; ERRADA 

II. O ato administrativo usualmente é praticado na forma escrita, mas 
existem, ainda que excepcionalmente, atos verbais como as ordens dadas a 
um servidor, e atos mímicos, como ocorre quando o policial dirige 

manualmente o trânsito e o tráfego; CORRETA 

III. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando 

a fim diverso daquele previsto, explicita ou implicitamente na regra de 
competência; CORRETA 

IV. Motivo é a circunstância de fato ou de direito que autoriza ou impõe ao 

agente público a prática do ato administrativo. Os motivos que 
determinaram a vontade do agente integram a validade do ato e a 

invocação de motivos falsos ou inexistentes vicia o ato, mesmo quando a lei 
não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a sua 

prática. CORRETA 
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