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ATOS ADMINISTRATIVOS  

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 
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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)    
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 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 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. 
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 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 
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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, 
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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. 

 

 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 

abaixo o quadro comparativo com a posição do Prof. Celso Antônio. 

PARA CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 
PARA A MAIOR PARTE  

DA DOUTRINA 

ELEMENTOS 
Exteriorização da vontade FORMA 

Conteúdo (é a decisão) OBJETO 

PRESSUPOSTOS  

DE EXISTÊNCIA 

Objeto  ( é o assunto sobre o 

qual o ato dispõe) 
OBJETO 

PRESSUPOSTOS  
DE VALIDADE 

Pertinência do ato ao exercício 
da função administrativa 

_______ 

Pressuposto subjetivo – sujeito 

(o produtor do ato) 
SUJEITO COMPETENTE 

Pressuposto objetivo – motivo 
(fato que autoriza ou exige a 

prática do ato) 
MOTIVO 
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Pressuposto objetivo – 
requisitos procedimentais 

(procedimento administrativo 
que antecede o ato) 

FORMA 

Pressuposto teleológico – 

finalidade 
FINALIDADE 

Pressuposto lógico – causa (é o 
vínculo de pertinência entre o 
motivo e o conteúdo) 

MOTIVO 

Pressuposto formalístico – 

formalização (formalidade 
específica para a prática do 

ato) 

FORMA 

 

 Elementos do Ato (Continuação) 

 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 
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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, 
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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 Administrador1. 

Elementos Ato 

vinculado 

Ato 

discricionário 

 

Sujeito 

competente 

Vinculado Vinculado 

Forma  Vinculado Vinculado 

Motivo Vinculado Discricionário MÉRITO 

ADMINISTRATI

VO 
Objeto Vinculado Discricionário 

Finalidade2  Vinculado Vinculado  

 

                                                           
1 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). 
 
2 A forma e a finalidade são, em regra, vinculados, mas segundo alguns doutrinadores também podem ser elementos discricionários 
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 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 

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 doutrinadores3 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 

                                                           
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 194. 
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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 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 Pietro4, 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, 

                                                           
4 Direito Administrativo, ob. cit., p. 194. 
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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 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 
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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 formação5:  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). 

 

                                                           
5 A doutrina é bastante divergente quanto a esses conceitos, principalmente, quando da exemplificação de cada um deles. Para es se estudo, adota-se o 
entendimento majoritário. 
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 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 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). 
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 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: 
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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. 
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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.6 

 

 

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 

                                                           
6 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. 
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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. 
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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: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

CABIMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM 

NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEMISSÃO. 

PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Compete ao Poder 

Judiciário apreciar, além da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, à luz dos 

princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a proporcionalidade 

e a razoabilidade da penalidade aplicada, a fim de garantir que a Administração exerça seu 

poder disciplinar dentro dos limites estabelecidos no art. 37 de CF. 2. A motivação do ato 

administrativo consubstancia-se na exposição dos motivos; é a demonstração das 

razões que levaram à pratica do ato, presentes, na espécie. 3. Não há que se falar em 

bis in idem na tipificação da conduta praticada pelo Impetrante, pois em que pese a 

Comissão Processante tenha concluído pela prática das proibições contidas nos incisos IX e 

XII do art. 117 da Lei no 8.112/90, o Parecer Jurídico acolhido pela Autoridade Coatora 

propôs que fosse aplicada a penalidade ao investigado correspondente apenas ao inciso IX 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

do art. 117 da referida legislação. 4. A sanção de demissão aplicada ao Impetrante mostra-

se proporcional às faltas a ele atribuídas, pois ficou claro que, em conluio com terceiro, 

fraudou benefícios previdenciários, seja modificando as informações constantes da carteira 

de trabalho dos segurados, seja facilitando o trâmite para a concessão das aposentadorias 

irregularmente. 5. Ordem denegada (MS 13.828/DF, STJ – Terceira Seção, Rel. Min. Jorge 

Mussi, julgamento: 13.03.2013, DJe: 22.03.2013) (grifos da autora). 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO 

JUDICIÁRIO APROVADO EM CONCURSO PARA CARGO NO EXECUTIVO. CURSO DE 

FORMAÇÃO.OPÇÃO PELO VENCIMENTO EM DETRIMENTO DA BOLSA DE ESTUDO. 

REGRA DO EDITAL NÃO PREVISTA EM LEI. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E DA AUTONOMIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nas demandas referentes a 

concurso público, cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas 

instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedada 

tão-somente a incursão no mérito administrativo. 2. O edital do concurso permitiu ao 

servidor público, candidato a cargo no Poder Executivo e matriculado no curso de formação, 

optar entre o seu vencimento e a bolsa oferecida. Porém, o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de Mato Grosso do Sul vigente à época (Lei n. 1.102/1990), não 

dispôs sobre essa faculdade. Tampouco nos capítulos referentes às licenças, afastamento e 

remuneração permite-se o afastamento do servidor das suas funções com vencimento, salvo 

se reconhecido o interesse para a Administração, inocorrente, in casu.3. À falta de 

regramento específico, tampouco da interpretação sistemática do Estatuto dos Servidores do 

Estado do Mato Grosso do Sul, depreende-se o direito do servidor em optar pela sua 

remuneração. 4. Permitir em edital de concurso público para cargo no Executivo que 

outro Poder se responsabilize pelo vencimento do seu servidor matriculado no 

curso de formação ofende os princípios da Separação dos Poderes e da Autonomia 

Financeira.6. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RMS 28.991/MS, STJ - Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento: 26.08.2014, DJe: 09.09.2014) (grifos da autora). 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE INCENTIVOS 

FISCAIS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA. 

REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO. 1. O ato de cancelamento de incentivos fiscais foi motivado, uma vez 

que o conjunto fático-probatório corroborou a existência de desvio de recursos públicos. 2. A 
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regularidade do processo administrativo propiciou a feitura de pareceres e relatórios 

técnicos, assim como respeitou contraditório e a ampla defesa da parte interessada. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(RMS 30855 AgR, Relator(a):  

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015) 

 

 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 Conceito: é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, 

sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os 

princípios nucleares da ordem jurídica revelando-se pela obtenção de vantagens 

patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos 

públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo 

favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade.  

 

 Fonte: art. 37, § 4º, da CF e Lei 8.429/927  

 

 Natureza do Ilícito de Improbidade: natureza de ilícito civil, conforme decisão 

do STF na ADIN 2797.  

 

DICA IMPORTANTE: lembrando que há possibilidade da mesma conduta ser 

punida tanto na instância civil, quanto penal e administrativa, caso as leis 

respectivas assim o estabeleça.  Nesse caso aplica-se para cada processo a 

                                                           
7
 Alterada pelas Leis 13.019/2014 (que foi alterada pela Lei n. 13.204/2015), pela Lei 13.246/2015 e MP 703/2015 
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independência das instâncias, admitindo-se decisões diferentes.  

Excepcionalmente haverá comunicação nas hipóteses de absolvição penal por 

inexistência de fato e negativa de autoria (art. 935, CC; art. 66, CPP e art. 126, 

da Lei 8112/90). 

 

 Sujeito passivo do ato de improbidade – rol previsto no art. 1º, caput e 

parágrafo único. 

Dispõe o art. 1º que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 

servidor ou não, contra 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 mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta lei. O parágrafo único, por sua vez, afirma que 

estão também sujeitos às penalidades os atos de improbidade praticados contra o 

patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 

órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-

se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 

cofres públicos. 

 

DICA IMPORTANTE: observe que para as pessoas jurídicas elencadas 

no parágrafo único a sanção patrimonial aplicável restringe-se à 

repercussão do ilícito aos cofres públicos. 

 

 Sujeito ativo do ato de improbidade 

O art. 2° conceitua agente público, para os efeitos da Lei de Improbidade todo 

aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
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mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior8. O 

conceito é ampliado no art. 3º que afirma que as disposições da lei são aplicáveis, no que 

couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática 

do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 

 Modalidades de Atos de Improbidade:   

 Importam enriquecimento ilícito: 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. Art. 9º.  

 

 Causam  prejuízo ao erário:  Constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades. Art. 10  

 

 Atentam contra os  princípios da administração: Constitui ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Art. 11 

DICA IMPORTANTE: É imprescindível fazer a leitura dos art. 9º, 10 

e 11. As provas exigem o conhecimento das condutas descritas nos 

respectivos incisos!!! 

 

 Sanções aplicáveis ao ato de improbidade – Art. 12  

 

                                                           
8 A posição atual do STF é que o agente político responde por ato de improbidade no juízo de primeiro grau  
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Possíveis sanções por ato de improbidade – art. 12 

(aplicáveis cumulativamente ou não) 

Atos que importem 

enriquecimento ilícito 

Atos que importem 

dano ao erário 

Atos que atentam 

contra princípios da 

Administração 

perda de bens e valores 

acrescidos indevidamente 

perda de bens e valores 

acrescidos 

indevidamente 

_______ 

perda da função pública perda da função pública perda da função pública 

ressarcimento integral do 

dano, quando houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

suspensão de direitos políticos 

– 8 a 10 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 5 a 8 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 3 a 5 anos 

multa civil – até 3 vezes o 

valor do acrescido 

multa civil – até 2 

vezes o valor do dano 

multa civil – até 100 

vezes o valor da 

remuneração do agente 

proibição de contratar de 

receber benefícios e 

incentivos fiscais e creditícios 

– 10 anos 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 

creditícios – 5 anos 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 

creditícios – 3 anos 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE A 

VEREADORES. DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.ABRANDAMENTO.1. 

Em virtude da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de 

responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na 

Lei n. 8.429/92, não há falar em inaplicabilidade da Lei de Improbidade 

Administrativa a vereadores.Precedentes.2. A compra de bens sem o procedimento 

licitatório, o qual foi dispensado indevidamente, configura o ato ilegal, enquadrando-se no 

conceito de improbidade administrativa. Tal conduta viola os princípios norteadores da 

Administração Pública, em especial o da estrita legalidade.3. O dolo que se exige para a 

configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de 

aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - 

ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público 

ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo 

perquirir acerca de finalidades específicas. Precedentes.4. Tem-se claro, diante da análise do 

acórdão recorrido, que houve bem descrita a conduta típica, cuja realização do tipo exige ex 

professo a culpabilidade. Dito de outro modo, violar princípios é agir ilicitamente. Como bem 

expresso pela Corte estadual, a culpabilidade é ínsita à própria conduta ímproba.5. In casu, 

a má-fé do administrador público é patente, sobretudo quando se constata que, na condição 

de Presidente da Câmara Municipal, nem sequer formalizou os procedimentos de dispensa 

de licitação.6. Ressalvou, o Tribunal a quo, entretanto, que deveriam ser impostas 

"penalidades mínimas, de modo razoável ao contexto e proporcional à extensão da 

improbidade constatada". Desse modo, mostra-se um contrassenso arredar a penalidade de 

perda de função pública, e, ao mesmo tempo, manter a suspensão de direitos políticos - 

também extremamente gravosa.7.  Deve-se, portanto, excluir a penalidade de suspensão de 

direitos políticos, mantendo-se as demais.Agravo regimental parcialmente provido.(AgRg no 

REsp 1214254/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

15/02/2011, DJe 22/02/2011) 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE 

INDICA A INDEVIDA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO E A VIOLAÇÃO DOS 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.TIPICIDADE DO ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ECONÔMICO AO 

ERÁRIO. CAUSA DE PEDIR SUFICIENTE PARA EVENTUAL APLICAÇÃO DA PENA. 

INVIABILIDADE DA SIMPLES DISPENSA DA SANÇÃO.1. Em que pese o entendimento de que 

as instâncias originárias são soberanas na análise das provas, sendo vedado ao STJ revolver 

em recurso especial matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ), no presente caso, o cerne do 

debate transborda da aferição fática e deságua em uma discussão de direito.2. O Tribunal de 

origem entendeu que o termo aditivo que complementou o valor inicialmente subfaturado, 

mesmo diante de um juízo de cognição sumária que indicava a ausência de licitação e a 

violação dos princípios basilares da administração pública, foi suficiente para recompor o 

prejuízo sofrido pelo erário, de forma que não subsistiu a configuração da improbidade 

administrativa.3. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei 

n.8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente nem prova da lesão ao 

erário. Basta a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar configurado 

o ato de improbidade.4. Devem os autos retornar às instâncias ordinárias para, por meio 

da instrução probatória, constatar se houve ou não violação dos princípios que regem a 

administração pública, bem como se o certame licitatório foi dispensado indevidamente, 

sendo tais fatos, caso comprovados, causa de pedir suficientes a ensejar a aplicação das 

sanções cominadas na Lei n. 8.429/92.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 

1100213/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, 

DJe 14/12/2010) 

 

COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – NATUREZA – 

PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, a ação de 

improbidade administrativa possui natureza civil e, portanto, não atrai a competência por 

prerrogativa de função. 

(RE 377114 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 29-08-2014) 

 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO 

ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOLO. DOLO 

GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.MANUTENÇÃO DO 

ACÓRDÃO QUE DÁ PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1. Cuida-se de imputação 

consistente na utilização de parte da verba de convênio, firmado entre o Município de 

Itapemirim/ES e a FUNASA para obras de saneamento, com o objetivo de fechar a folha de 

pagamento dos servidores do Município, valores que foram devolvidos, posteriormente, e 

utilizados na finalidade do convênio.2. Na ausência de demonstração de dolo pelo agente 

público, descaracterizada está a imputação de improbidade administrativa pelo art. 11 da 

Lei 8.429/1992, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser mantido o 

acórdão que deu pela improcedência do pedido, inclusive com a manifestação favorável do 

MP do Estado, autor da ação.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1306752/ES, 

Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

01.Banca: CESPE Órgão: DPF Prova: Delegado de Polícia 

Com relação a atos administrativos, serviços públicos e procedimentos licitatórios, julgue o 

item subsequente. 

Quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, fica configurado 

vício de incompetência em razão da matéria, que pode ser convalidado por meio da 

ratificação. 

Certo Errado 

 

02. Banca: CESPE Órgão: DPF Prova: Delegado de Polícia 
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     Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, o que 

motivou o MP a ajuizar ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a 

conduta prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1993, segundo o qual constitui ato de 

improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, 

notadamente o ato que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 

Caso o MP também ajuíze ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a ação de 

improbidade ficará sobrestada até a prolação da sentença penal a fim de se evitar bis in 

idem. 

Certo Errado 

 

03. Banca: CESPE Órgão: DPF Prova: Delegado de Polícia 

     Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, o que 

motivou o MP a ajuizar ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a 

conduta prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1993, segundo o qual constitui ato de 

improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, 

notadamente o ato que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 

Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a gravidade do fato, 

aplicar ao servidor pena de multa e deixar de aplicar-lhe a suspensão de direitos políticos, 

ambas previstas em lei. 

Certo Errado 

 

04. Banca: CESPE Órgão: DPF Prova: Delegado de Polícia 

     Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, o que 

motivou o MP a ajuizar ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a 

conduta prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1993, segundo o qual constitui ato de 

improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

notadamente o ato que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 

Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado ação 

de improbidade subsidiária. 

Certo Errado 

 

05. Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Delegado de Polícia 

Quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, fica configurado 

vício de incompetência em razão da matéria, que pode ser convalidado por meio da 

ratificação. 

Certo Errado 

 

06. Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Delegado de Polícia 

Caso o MP também ajuíze ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a ação de 

improbidade ficará sobrestada até a prolação da sentença penal a fim de se evitar bis in 

idem. 

Certo Errado 

 

07. Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Delegado de Polícia 

Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a gravidade do fato, 

aplicar ao servidor pena de multa e deixar de aplicar - lhe a suspensão de direitos políticos, 

ambas previstas em lei. 

Certo Errado 

 

08. Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Delegado de Polícia 

Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado ação 

de improbidade subsidiária. 
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Certo Errado 

 

09. Banca: CESPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia 

Acerca de atos administrativos, julgue os itens subsequentes. 

A concessão de licença-maternidade à servidora gestante é ato administrativo vinculado. 

Certo Errado 

 

10. Banca: CESPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia 

A venda de bens de produção no mercado por sociedade de economia mista caracteriza a 

prática de ato administrativo. 

Certo Errado 

 

11. Banca: CESPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia 

A transferência de competência ocorre quando um agente público delega a outro agente a 

competência para a realização de um ato. 

Certo Errado 

 

12. Banca: CESPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia 

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, julgue os itens que se seguem. 

Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da polícia civil para 

transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu 

ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. 

Certo Errado 

 

13. Banca: CESPE Órgão: PC-BA Prova: Delegado de Polícia 

Um agente público que, agindo de forma culposa, gere lesão ao patrimônio público, estará 

obrigado a ressarcir integralmente o dano causado. 
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Certo Errado 

 

14. Banca: CESPE Órgão: PC-AL Prova: Delegado de Polícia 

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens a seguir. 

O fato administrativo é conceituado como a materialização da função administrativa. 

Certo Errado 

 

15. Banca: CESPE Órgão: PC-AL Prova: Delegado de Polícia 

Com base nos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), 

julgue os itens subsecutivos. 

Apenas o Ministério Público (MP) poderá representar à autoridade administrativa competente 

para que seja instaurada investigação devida para apurar a prática de ato de improbidade. 

Certo Errado 

 

16. Banca: CESPE Órgão: PC-AL Prova: Delegado de Polícia 

As ações que têm por objeto a aplicação das sanções previstas para o cometimento de ato 

de improbidade realizado por prefeito municipal prescrevem até três anos após a ocorrência 

do ato de improbidade. 

Certo Errado 

 

17. Banca: CESPE Órgão: PC-AL Prova: Delegado de Polícia 

O responsável por cometer ato de improbidade sofrerá a sanção de suspensão dos direitos 

políticos, pena esta aplicável a todas as hipóteses de cometimento de ato de improbidade. 

Certo Errado 

 

18.  Banca: CESPE Órgão: PC-RN Prova: Delegado de Polícia 

A respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta. 
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a) Segundo a doutrina majoritária, sujeito, motivo, finalidade, causa e forma são 

pressupostos de existência do ato administrativo; objeto e pertinência do ato, pressupostos 

de validade. 

b) São elementos do ato administrativo o conteúdo (ou objeto) e a forma (ou formalização), 

os dois de índole obrigatória, sendo certo que a forma é o revestimento exterior do ato. 

c) Motivo ou móvel são expressões sinônimas, significando a realidade objetiva e externa do 

agente que corresponde àquilo que suscita a vontade da administração pública. 

d) São atributos do ato administrativo: a presunção de legitimidade, a imperatividade, a 

exigibilidade e a executoriedade, sendo este último a qualidade pela qual os atos 

administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. 

e) Os efeitos atípicos dos atos administrativos subdividem-se em prodrômicos e reflexos. Os 

primeiros existem enquanto perdura a situação de pendência do ato; os segundos atingem 

terceiros não objetivados pelo ato. 

 

19. Banca: CESPE Órgão: PC-PB Prova: Delegado de Polícia 

Pedro, empregado de uma empresa pública federal, na qual ingressou em 4/4/1983, 

requereu sua aposentadoria após preencher todos os requisitos exigidos, a qual foi 

devidamente concedida. O Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu o registro dessa 

aposentadoria em abril de 1997. No entanto, em julho de 2002, no mesmo dia em que 

Pedro requereu a revisão do ato de aposentadoria, com vistas a receber uma gratificação 

não incorporada aos seus proventos, o TCU, sem ouvir Pedro, houve por bem anular aquela 

decisão, após processo administrativo instaurado a pedido do Ministério Público junto ao 

TCU, em janeiro de 1999, ao entendimento de que o ato de registro da aposentadoria foi 

ilegal, pois Pedro teria ingressado na citada empresa pública sem concurso público, fato esse 

que impediria a sua aposentadoria. 

Acerca da situação hipotética apresentada, dos atos administrativos e da prescrição 

administrativa, assinale a opção correta. 

a) Conforme entendimento sumulado do STF, o ato de aposentadoria é considerado ato 

complexo, não operando efeitos até que sobrevenha o registro. Dessa forma, não há 

necessidade de se assegurar o contraditório e a ampla defesa perante o TCU para esse ato. 

Assim, da mesma forma que não se exigem o contraditório e a ampla defesa para o ato de 

registro, não há motivo para exigi-los no ato de anulação do registro. 

b) A decisão do TCU de anular o registro anteriormente concedido está errada, pois já havia 

transcorrido o prazo prescricional. 
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c) O TCU tem competência para efetuar o registro de aposentadoria dos empregados 

públicos, muito embora estes sejam aposentados pelo regime geral de previdência social. 

d) Pedro, diante do seu tempo de serviço, é considerado estável no serviço público. 

e) Será compete para julgar o mandado de segurança contra o ato do TCU a justiça federal 

de primeira instância. 

20. Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: Delegado de Polícia 

A respeito dos atos administrativos e serviços públicos, julgue os itens que se seguem. 

Os atos administrativos praticados pela administração pública sob regime de direito privado 

não gozam de presunção de legitimidade. 

 

Respostas    01:     02:     03:     04:     05:     06:     07:     08:     09:     10:     

11:     12:     13:     14:     15:     16:     17:     18:     19:     20:     
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