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ATOS ADMINISTRATIVOS – PARTE I 

 

 ATO ADMINISTRATIVO 

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

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

Poder Judiciário), expedida em nível inferior à lei – a título de cumpri-la 

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

(distingue do ato administrativo do ato de direito privado) e sujeita a 

controle de legitimidade por órgão jurisdicional (distingue o ato 

administrativo do ato jurisdicional)”. 

 

DICA IMPORTANTE: Ato administrativo ≠ Fato Administrativo 

ATO ADMINISTRATIVO FATO ADMINISTRATIVO 

declarações – enunciados (oral, escrito, mímica, sinais, etc) Não são 

declarações, não há pronunciamento algum. 

admite anulação e revogação não são anuláveis, nem revogáveis 

gozam de presunção de legitimidade não gozam de presunção de 

legitimidade 

a vontade é relevante vontade não é relevante 

 

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

administração como todo ato praticado pela Administração Pública, mais 

especificamente pelo Poder Executivo, no exercício da função 

administrativa, podendo ser regido pelo direito público ou pelo direito 

privado. Note que esse conceito tem sentido mais amplo do que o conceito 
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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. 
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 Elementos (requisitos de validade)    

 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 
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própria formação do ato e é fundamental para completar o seu ciclo de 

existência. Entretanto, com o fito de que o ato administrativo seja válido, 

não basta a manifestação da vontade; é preciso que seja realizado 

conforme as exigências definidas pela lei, que são denominadas 

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

com sua consequente invalidação. 

 

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

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

prática do ato administrativo. Pode ser dividido em: pressuposto de fato, 

enquanto conjunto de circunstâncias fáticas que levam à prática do ato, e 

pressuposto de direito, que é a norma do ordenamento jurídico e que vem 

a justificar a prática do ato. Para a legalidade do motivo e, por 

conseguinte, validade do ato administrativo é preciso que ele obedeça a 

algumas exigências. Primeiro, exige-se a materialidade do ato, isto é, o 

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

compatível com a realidade fática apresentada pelo administrador. 

Segundo, é indispensável a correspondência do motivo existente que 

embasou o ato com o motivo previsto na lei. Esse requisito exige a 

compatibilidade entre o motivo declarado para a prática do ato e o evento 

que efetivamente ocorreu, devido à situação abstrata definida pela lei, 

denominada motivo legal. O terceiro aspecto para a legalidade do motivo 

exige a congruência entre o motivo existente e declarado no momento da 

realização do ato e o resultado prático desse ato, que consiste na soma do 

objeto com a finalidade do ato. Como respaldo para essa exigência, cita-se 

o art. 2o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 4.717/65, em sua parte 

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

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

é, o motivo não existir; quando não existir compatibilidade entre o motivo 

declarado no ato e a previsão legal; quando inexistir congruência entre o 

motivo e o resultado do ato e, por fim, quando o motivo depender de um 
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critério subjetivo de valoração do administrador e este extrapolar os 

limites legais, vale dizer, não for razoável e proporcional. 

 

 ATENÇÃO: Motivo ≠ Motivação 

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

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

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

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

esses fatos ocorridos e o ato praticado, demonstrando a compatibilidade 

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

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

doutrinárias, haja vista que parte da doutrina entende que a motivação é 

obrigatória para todos os atos administrativos, enquanto outra parte 

defende que essa obrigatoriedade só existe em alguns atos, sendo 

facultativa nas demais hipóteses. Para as provas importante fazer a leitura 

do art. 50 da Lei nº 9.784/99. 

 

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

administrativo, prendendo o administrador aos motivos declarados ao 

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

de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a nulidade do ato 

administrativo. O administrador pode praticar o ato administrativo, sem 

declarar o motivo, nas hipóteses em que este não for exigido, como na já 

citada exoneração ad nutum. Entretanto, se ainda assim decidir declará-lo, 

o administrador fica vinculado às razões de fato e de direito que o levaram 

à prática do ato. Por exemplo, se um determinado administrador decide 

exonerar um servidor ocupante de cargo em comissão, alegando como 

motivo a necessidade de redução de despesas com folha de pagamento, 

cumprindo regra para racionalização da máquina administrativa, prevista 

no art. 169 da CF, ele não poderá nomear outra pessoa para o mesmo 
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cargo, em decorrência da teoria dos motivos determinantes, que exige a 

veracidade e o cumprimento do motivo alegado. Da mesma forma, ocorrerá 

violação a essa teoria e a consequente invalidação do ato, quando o motivo 

for falso. Imagine que um determinado governador de um Estado tem uma 

filha que está namorando um rapaz que não é de seu agrado. Sabendo que 

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

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

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

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

havendo inexistência material e jurídica dos motivos. 

DICA IMPORTANTE: situação excepcional ocorre no caso de 

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

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

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

instituto denominado tredestinação lícita, atualmente autorizado pelo art. 

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

determinantes. Contudo, se o novo motivo declarado não representar um 

interesse público, configura-se uma ilicitude e o ato será ilegal por vício no 

motivo. É o caso, por exemplo, de uma desapropriação que, quando da 

decretação, tinha como motivo a construção de uma instituição de ensino 

e, posteriormente, o administrador decidiu construir um posto de 

assistência médica. Mesmo com essa mudança o motivo continuou 

revestido de razões de interesse público. A mudança é, portanto, lícita e o 

ato mantém-se válido. 

 

• 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 
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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 

 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 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ATO ADMINISTRATIVO. CONTRA-INDICAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE POR INADEQUADA 

INDICAÇÃO DOS FATOS. NULIDADE RECONHECIDA.1. A atividade 

administrativa, por qualquer das suas expressões (atos administrativos), 

deve apresentar-se em conformidade com a lei, sob pena de nulidade dos 

atos que, por quaisquer de seus elementos, se divorciem dos limites 

balizados no ordenamento jurídico. Ocorrendo desvio, impõe-se a 

concessão da segurança para fazer cessar a violação de direito daí 

decorrente.2. Até que norma local discipline a matéria, as Administrações 

Públicas dos Estados e Municípios devem observar, nos respectivos 

procedimentos administrativos, as prescrições da Lei Federal n.9.784, de 

29 de janeiro de 1999. Precedentes.3. O ato administrativo que, na etapa 

de investigação social, declara candidato não indicado ao cargo, excluindo-

o do certame, exige, sob pena de nulidade, adequada motivação, com 

indicação explícita, clara e congruente dos fundamentos de fato e de 

direito que nortearam a decisão da autoridade competente. Inteligência do 

art. 50 da Lei n. 9.784/1999.4. Na hipótese, a decisão administrativa que 

excluiu a impetrante do certame não apresentou os fundamentos de fato 

que a justificassem, pelo que não atende, por falta de motivação, os 

requisitos mínimos previstos em lei. 5. Recurso ordinário em mandado de 

segurança provido para, cassando o acórdão recorrido, conceder a 

segurança.(RMS 35.033/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015) 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
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FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO 

PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. 

NECESSIDADE.  ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. 

ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da 

Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal 

da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por 

ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser 

contrário aos interesses públicos. 2. O ato administrativo que determina o 

retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza 

discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu 

controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 

50,  I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.3. Carecendo de 

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

ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, 

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

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

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

 

EMENTA: ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS 

DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. 

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários 

da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto 

à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos 

embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, 

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

motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados 

para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade 

não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela 
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administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre 

as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido” (MS 15.290/DF, 

Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgamento: 26.10.2011, DJe 

14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de 

desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e 

critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação 

jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, 

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

inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser 

apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade 

transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de 

controle de legalidade. 5. “Assim como ao Judiciário compete fulminar todo 

o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal 

violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer 

comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou 

decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos 

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

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

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

Malheiros, 15a edição.). 6. O acolhimento da tese da recorrente, de 

ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do 

acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, 

sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido 

(AgRg no REsp 1.280.729/RJ, STJ – Segunda Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgamento: 10.04.2012, DJe: 19.04.2012). 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA 

REMOVIDO EX OFFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. PREVISÃO 

LEGAL. LEI ESTADUAL 4.133/99. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA 

DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A teor 
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do disposto na Lei Estadual 4.133/99, o Policial Civil do Estado de Sergipe 

pode ser removido ex officio por interesse do Serviço Público, desde que 

ouvido o Conselho Superior da Policia Civil. 2. No caso concreto, não há 

falar em ausência de motivação do ato administrativo, uma vez que a ata 

da sessão do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Sergipe 

realizada em 27/6/2011, mesma data da Portaria 561/2011 que removeu 

ex ofício o impetrante, apresenta as razões que justificaram o 

remanejamento, qual seja, a necessidade de readequação e redistribuição 

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

administrativo, caberia ao impetrante demonstrar, mediante prova pré-

constituída, que a motivação aduzida pela Administração não confere com 

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

argumentar os motivos da remoção, sem colacionar qualquer prova de 

suas afirmações. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RMS 

37.675/SE, STJ - Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

julgamento: 23/09/2014, DJe: 06.10.2014) (grigos da autora) 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATO CONVOCADO.VAGA CORRELATA NÃO PREVISTA 

ORIGINALMENTE NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO 

CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS. EXISTÊNCIA.1. Embora exista 

diferença entre as situações fático-jurídicas daqueles que se encontram 

classificados imediatamente após o candidato desistente de vaga 

disponibilizada no edital do concurso e aqueles classificados fora das vagas 

ofertadas, deve-se reconhecer que o ato administrativo que convoca 

candidato para preencher outras vagas, oferecidas após o preenchimento 

daquelas previstas pelo edital, gera o mesmo efeito do ato de convocação 

dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, quando há 

desistência.2. É que, também nessa hipótese, a administração, por meio de 

ato formal, manifesta necessidade e interesse no preenchimento da vaga, 
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de tal sorte que a convocação de candidato que, posteriormente, manifesta 

desinteresse, não gera somente expectativa de direito ao candidato 

posterior, mas direito subjetivo.3. O ato administrativo que prevê novas 

vagas para o certame adita o edital inaugural, necessitando preencher os 

mesmos requisitos de validade e produzindo os mesmos efeitos jurídicos 

com relação aos candidatos. Assim, se o ato de convocação, perfeito, 

válido e eficaz, encontra motivação nas novas vagas ofertadas, não há 

fundamento para se diferenciar o entendimento aplicável às mencionadas 

categorias de candidatos, à luz dos princípios constitucionais da isonomia, 

da moralidade e da legalidade.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no 

RMS 41.031/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015) 

  

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015.APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMBATE A 

FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA 

SÚMULA N. 283/STF.  MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO 

DISCRICIONÁRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo 

Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal 

será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o 

acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do 

Supremo Tribunal Federal. III - Esta Corte orienta-se no sentido de que, 

"nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a 

escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao judiciário rever os 

critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são 

privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da 
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lei, dentro da sua competência" (RMS 13.487/SC, 2ª T., Rel. Min. Humberto 

Martins, DJ 17/09/2007, p. 231).IV - A via mandamental exige a 

comprovação cabal de violação ao direito líquido e certo por meio de 

acervo documental pré-constituído, sobre o qual não pode haver 

controvérsia fática, já que, em mandado de segurança, não é cabível a 

dilação probatória.V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Agravo Interno 

improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 47.433/GO, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 

29/03/2017) 

 

 

                             ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1. TRT - 16ª REGIÃO (MA)Prova: Juiz do trabalho 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

I. O ato administrativo se insere no contexto dos atos jurídicos em geral, 

sendo particularizado pela necessidade de atendimento de condições 

específicas para sua válida produção, bem assim por possuir eficácia 

jurídica própria. 

 II. Os atos administrativos não se confundem com os atos da 

Administração, que podem eventualmente ser regidos pelo Direito Privado, 

bem assim porque estes últimos podem ter o viés de atos tipicamente de 
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governo, com função puramente política e, consequentemente, com 

margem de discricionariedade maior.  

III. Na análise da legalidade do ato, é imprescindível verificar a real 

correspondência entre o motivo existente e o motivo previsto em lei, 

embora este último, em dadas situações, seja insuscetível de redução a 

uma objetividade absoluta.  

IV. A vontade do agente é irrelevante na prática dos atos praticados sob 

competência vinculada, uma vez que nestes a lei predetermina o único 

comportamento administrativo cabível diante da materialização do motivo 

normativo. 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

GABARITO: LETRA E 

 

2. Banca: CESPE - Órgão: DPE-PE - Prova: Defensor Público 

Julgue o item que se segue, a respeito de atos administrativos. 

Em obediência ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo 

deve ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo no direito 

público o silêncio como forma de manifestação de vontade da 

administração. 

CORRETA 

3.  TRT - 8ª Região (PA e AP) - Prova: Juiz do trabalho 
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Segundo a teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo só é 

valido se os motivos anunciados efetivamente aconteceram; desse modo, a 

menção a motivos falsos ou inexistentes vicia irremediavelmente o ato 

praticado, mesmo que não exigidos por lei. 

CORRETA 

 

4. Banca: CESPEÓrgão: TJ-CE Prova: Analista Judiciário (ADAPTADA) 

 

ANALISE AS ASSERTIVAS 

I. O silêncio pode significar forma de manifestação de vontade da 

administração, desde que a lei assim o preveja. CORRETA 

II. Os atos administrativos abrangem os denominados atos de direito 

privado praticados pela administração, tais como a compra e venda e a 

locação. ERRADA 

III. O objeto do ato administrativo corresponde ao conteúdo mediato que o 

ato produz, ainda que seja incerto quanto aos seus destinatários. ERRADA 

 

5. TJ-MG - Prova: Juiz de direito (ADAPTADA) 

É a manifestação de vontade do Estado, por seus representantes, no 

exercício regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha 

fração de poder reconhecido pelo Estado, tendo como finalidade imediata, 

criar, reconhecer, modificar ou extinguir situações jurídicas subjetivas em 

matéria administrativa. 

CORRETA 
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