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DIOGO SURDI
Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para
vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista
Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos
seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.

Apresentação

Olá, concurseiro(a), tudo certo? Espero que sim!
Recentemente, tivemos a publicação do edital de um dos mais importantes e
esperados concursos da “área fiscal”: trata-se do popularmente conhecido “ISS Manaus”.
Os concursos para a área fiscal se distinguem dos demais por diversos fatores. Dentre eles, merece destaque a forma como as provas são elaboradas e a
grande quantidade de matérias exigidas.
Dessa forma, é essencial que o(a) candidato(a) tenha uma base forte nas disciplinas que sempre são exigidas e que representam um maior peso no resultado
do concurso. Dentre essas disciplinas, sem dúvida alguma, está o Direito Administrativo.
Dessa forma, o objetivo deste material é deixar você em plenas condições de
GABARITAR a prova de Direito Administrativo.
A banca escolhida para organizar o concurso foi a Fundação Carlos Chagas
(FCC). Nos dias atuais, as provas de Direito Administrativo elaboradas pela organizadora não têm se limitado à literalidade das normas, exigindo, adicionalmente,
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o conhecimento doutrinário e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores (STF e STJ).
Assim, nosso curso será inteiramente focado na FCC. Compreenderemos os
principais entendimentos e autores utilizados pela banca e resolveremos, sempre
que possível, exclusivamente questões desta organizadora. Apenas nos assuntos que não contem com questões anteriores da banca é que faremos uso, alternativamente, de questões de outras bancas.
Professor, com tantas matérias exigidas, é realmente necessário estudar Direito Administrativo?
A resposta é SIM.
E o motivo é bem simples: Considerando que o Direito Administrativo, ao contrário de diversos outros ramos do direito, não é codificado, grande parte de seu
conteúdo é formado com base na doutrina de inúmeros autores administrativistas.
Como consequência, assuntos como organização administrativa, princípios, atos
administrativos e agentes públicos, por exemplo, não encontram uma norma que
regulamente todos os aspectos exigidos pelas bancas organizadoras, o que faz
com que o aluno que está iniciando os seus estudos na disciplina tenha,
muitas vezes, certa dificuldade em visualizar em que parte determinado
assunto se “encaixa” na matéria como um todo.
Com o tempo, percebe-se que todos os assuntos estão interligados, o que facilita
o entendimento e a compreensão de diversos institutos extremamente importantes.
Quer um exemplo?
Vamos imaginar a Administração Pública como uma grande construção, tal como
na figura abaixo.
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Para que a construção seja resistente e não ofereça riscos à população, ela precisa estar fundamentada em uma base altamente sólida. Base essa que servirá de
alicerce para o restante da estrutura. No Direito Administrativo, essa base é formada pelos Princípios da Administração Pública.
Internamente, a construção é dividida em diversos “cômodos”. Com a Administração isso também ocorre, dando ensejo à Organização Administrativa e aos
conceitos de órgãos e entidades públicas.
E quem ocupará essa construção? Certamente que serão pessoas! Essas
pessoas, sob o ponto de vista do Direito Administrativo, são os Agentes Públicos,
responsáveis por agir em nome da Administração com a finalidade de manifestar a
vontade desta.
E é justamente essa manifestação de vontade que será o assunto da aula de
hoje. Assim, é por meio dos Atos Administrativos que a Administração manifesta
a sua vontade com o objetivo de garantir o bem-estar da coletividade.
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Percebeu como tudo está interligado?
Sendo assim, é extremamente importante que você crie uma base sólida em
Direito Administrativo, o que possibilitará, com o tempo, o atingimento de um alto
nível de conhecimento e de acertos nas questões de prova.
Bem, aluno(a) um dos pilares que estará presente em todo o curso será o diálogo, cuja finalidade é uma melhor interação entre aluno e professor e a resolução
tempestiva de todas as eventuais dúvidas que surgirem.
Para isso, vamos a uma breve apresentação...
Meu nome é Diogo Surdi, sou formado em Administração Pública e me considero
um “concurseiro de carteirinha”. Em 2014, obtive a aprovação para o cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
E posso dizer que a sensação de conseguir ser aprovado para um cargo como
este, que é um dos mais disputados do Brasil, é incrível: envolve amigos e familiares e faz com que todo o esforço tenha valido a pena!
Além disso, obtive a aprovação em diversos outros cargos, dentre os quais
destaco: Analista Judiciário do TRT-SC (3ª colocação); Analista Tributário da RFB;
Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRT-MS, TRE-SC, TRE-RS
e MPU.
Sobre tais aprovações, gostaria apenas de mencionar, para servir de incentivo,
as “adaptações” que tive de fazer em minha rotina para alcançar a aprovação:
Na época em que estudava para AFRFB, minha primeira filha tinha apenas 3
anos. Como não abria mão de vê-la, eu trabalhava no TRT-SC das 12h às 19 horas,
ia para casa, ficava com minha filha e minha esposa e, após elas dormirem, ia para
um hotel, que era localizado perto da nossa casa, para poder estudar durante toda
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a madrugada. Estudava das 23h às 05 da manhã, dormia das 05h às 11h e me dirigia novamente para o trabalho.
E assim foi por mais de um ano! Ou seja, eu me adaptei a essa rotina
para poder enfrentar a banca com garra e dedicação!
O que queria passar para você, com isso, é que absolutamente nada será
alcançado sem esforço, que muitas serão as dificuldades e os obstáculos
que você encontrará pelo caminho... Haverá momentos em que você se questionará se tudo o que está passando realmente vale a pena (a privação de tempo
com a família e amigos, a necessidade de poder fazer algo que gosta sem se sentir “culpado” por não estar estudando), e a resposta, meu caro, é que tudo vale
MUITO a pena!!!
Após a aprovação, cada um desses momentos de dificuldade será lembrado e
tornará a conquista do seu objetivo muito mais gratificante.
“Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem,
ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém...”
Renato Russo.

Cronograma das aulas
Nosso curso será dividido em 18 aulas. Cobriremos o conteúdo programático
do edital, divulgado recentemente pela Fundação Carlos Chagas – FCC.
Aula

Conteúdo

01

Atos Administrativos: Conceito; Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação;
Invalidação dos Atos Administrativos; Discricionariedade e Vinculação.

02

Conceito, Objeto e Fontes. Administração Pública: Conceito e Princípios.
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03

Organização Administrativa Brasileira: Princípios; Espécies; Formas e Características. Centralização e Descentralização da Atividade Administrativa do
Estado. Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta;
Administração Pública Indireta: Autarquias; Fundações; Empresas Públicas;
Sociedades de Economia Mista.

04

Entidades Paraestatais. Parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil: Lei n. 13.019/2014.

05

Poderes da Administração. Poder normativo. Poder de polícia. Poder hierárquico. Poder disciplinar.

06

Serviços Públicos: Conceito, caracterização e titularidade; Classificação; Regulamentação e Controle; Permissão, Concessão e Autorização. Lei 8.987/95.
Parcerias público-privadas. Lei n. 11.079/2004.

07

Lei Municipal n. 1.333/2009.

08

Licitações Públicas (Lei n. 8.666/1993. Decreto 9.412/2018). Pregão. Lei n.
10.520/2000.

09

Regime diferenciado de contratações. Lei n. 12.462/2011.

10

Contratos Administrativos

11

Consórcios públicos. Lei n. 11.107/2005.

12

Convênios.

13

Controle da Administração Pública: Controle Interno e Externo. Controle
administrativo, legislativo e judicial da Administração.

14

Improbidade Administrativa - Lei n. 8.429/1992.

15

Bens Públicos. Regime jurídico. Aquisição e alienação. Formas de utilização
por particulares.

16

Agentes públicos: cargo, emprego e função públicos.

17

Estatuto dos Servidores Públicos de Manaus (Lei n. 1.118/71 e alterações) –
Parte I.

18

Estatuto dos Servidores Públicos de Manaus (Lei n. 1.118/71 e alterações) –
Parte II.

Metodologia utilizada
A ideia do curso é que ele seja o seu único material de estudo na matéria
de Direito Administrativo. Para isso, cada detalhe foi pensado de forma a atender completamente todas as lacunas que porventura possam surgir.
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Vejamos: na parte teórica, as aulas serão escritas de forma que você apenas se preocupe em entender os conceitos apresentados. Serão utilizados diversos
exemplos, esquemas e macetes para tornar as partes mais “decorebas” da matéria bem tranquilas e acessíveis, conforme você verá já nesta aula demonstrativa.
Ao término de cada aula, os principais pontos abordados serão reunidos em
um RESUMO, material este que será essencial para sedimentar tudo o que foi
aprendido.

Legislação aplicável
Como o Direito Administrativo, ao contrário de diversos outros ramos do Direito,
não é codificado, boa parte de seu conteúdo é formado por entendimentos, doutrina, jurisprudências e até mesmo súmulas.
Utilizaremos todos esses mecanismos, na medida em que seja necessário, para
chegarmos a um grande nível de detalhamento. Em um concurso concorrido como
este, cada ponto pode ser decisivo.
Quando tratarmos de assuntos que, em sua maior parte, sejam expressos em
leis (como licitações ou improbidade administrativa), será indicado o diploma legal,
para acompanhamento.

Suporte
Quando temos uma dúvida, é sinal de que nossa mente está procurando compreender e assimilar a matéria.
Se essa dúvida é solucionada de maneira tempestiva, você pode ter certeza
de que nunca mais esquecerá tal assunto e, o que é mais importante, não pensará
duas vezes na hora da prova... Acertará a questão rapidamente e ganhará tempo
para as demais.
Assim, estarei à disposição para sanar todas as dúvidas que surgirem.
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ATOS ADMINISTRATIVOS
1. Conceito de Ato Administrativo
No âmbito das relações privadas, todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas,
podem manifestar a sua vontade de diversas formas, tal como ocorre com a emissão de sinais, com os gestos e com a escrita.
Com a Administração Pública não é diferente. No entanto, como estamos
diante de uma atividade que deve atender às necessidades de toda a coletividade,
as manifestações de vontade do Poder Público estão sujeitas a uma série de requisitos, dando ensejo ao surgimento dos atos administrativos.
Dessa forma, os atos administrativos podem ser vistos como a forma por meio
da qual a Administração manifesta a sua vontade e se “comunica” com terceiros.
Nesse ponto, o conceito que merece destaque é o do autor Hely Lopes Meirelles,
que apresenta a seguinte definição para os atos administrativos:
Toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Do mencionado conceito, conseguimos extrair uma série de características dos
atos administrativos:
• Unilateralidade: enquanto nas relações entre particulares há uma manifestação bilateral de vontades; no âmbito dos atos administrativos, a manifestação é unilateral, ou seja, a vontade da Administração Pública prevalece
sobre a vontade dos particulares, uma vez que cabe ao Poder Público garantir
o bem-estar de toda a população;
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Exemplo:
Caso duas pessoas resolvam celebrar um contrato de compra e venda, a assinatura do instrumento apenas ocorrerá se ambas as partes manifestarem suas
vontades. Existe, nessa situação, mais de uma manifestação de vontade, que a
doutrina identifica como bilateralidade.
Situação diferente ocorre quando a Administração resolve construir uma ponte
com a finalidade de reduzir o congestionamento entre duas cidades.
N
 esse caso, como o Poder Público é o encarregado de garantir o bem-estar da população, não há a necessidade de a Administração ouvir, antes da prática do ato, a
população. Por isso mesmo, costuma-se mencionar que estamos diante de uma situação de unilateralidade, pois apenas a vontade da Administração é levada em conta.

• Manifestação de vontade da administração: com a edição de um ato administrativo, o que a Administração deseja é a realização de um objetivo. Logo,
estamos diante de uma manifestação de vontade da Administração. É importante salientar que o conceito de Administração deve ser o mais amplo possível, abrangendo todas as pessoas que estejam atuando em nome do Poder
Público, ainda que transitoriamente ou sem o recebimento de remuneração.
Exemplo:
Os mesários voluntários em uma eleição exercem suas funções em caráter temporário (apenas durante o período das eleições) e sem o recebimento de remuneração pelas atividades prestadas.
Os atos praticados pelos mesários, no entanto, são atos administrativos, uma vez
que expressam a vontade da Administração Pública.
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• Direito público: como os atos administrativos possuem como objetivo a realização de uma vontade da Administração, são eles regidos, prioritariamente,
pelas regras do direito público. E isso ocorre porque uma das partes envolvidas é a própria Administração Pública, que possui como objetivo a manutenção do bem-estar coletivo. Dessa forma, não seria viável que as relações
entre a administração pública e os administrados fossem regidas pelo direito
privado, uma vez que o Poder Público, na condição de gestor do patrimônio de
toda a população, possui uma série de prerrogativas que não são estendidas
os particulares.

Exemplo:
A principal finalidade da Administração Pública é a manutenção do bem-estar da
coletividade.
Para alcançar esse bem-estar, a Administração deve manifestar sua vontade,
oportunidade em que fará uso dos atos administrativos.
Como os atos administrativos objetivam atender toda a coletividade, a Administração goza de uma série de prerrogativas que não são estendidas aos particulares, motivo pelo qual os atos devem ser regidos pelo direito público.

1. (FCC/TÉCNICO/CNMP/ADMINISTRAÇÃO/2015) Ato administrativo é:
a) manifestação bilateral de poder da Administração pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos e impor obrigações aos administrados.
b) manifestação unilateral de vontade da Administração pública que visa impor
obrigações aos administrados ou a si própria ou alguma realização material em
cumprimento a uma decisão de si própria.
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c) manifestação unilateral de vontade da Administração pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.
d) realização material da Administração em cumprimento de alguma decisão administrativa.
e) sinônimo de fato administrativo.

Letra c.
Na questão, a banca fez uso da literalidade da doutrina de Hely Lopes Meirelles.
Para o autor, os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da
Administração Pública, que possuem o fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou, ainda, impor obrigações aos administrados ou a si própria.

2. Diferença entre Atos Administrativos, Atos Jurídicos, Fatos
Administrativos e Atos da Administração
Os atos jurídicos são todas as manifestações de vontade que tenham como resultado a produção de um efeito jurídico, independentemente de o Poder Público ser
o responsável pela sua edição. Dessa forma, teremos um ato jurídico tanto na manifestação de vontade da Administração Pública (com os atos administrativos) quanto
com a manifestação de vontade dos particulares (com a edição de atos privados).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

14 de 136

DIREITO ADMINISTRATIVO
Atos Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Exemplo:
Q
 uando um município resolve construir um hospital público, se trata de um ato
administrativo. Quando um particular constrói uma casa, se trata de um ato privado.
Em ambas as situações, há uma característica em comum: a produção de efeitos
no universo jurídico. Logo, estamos diante de atos jurídicos, ainda que os responsáveis pela execução sejam pessoas distintas.

Com isso, verifica-se que os atos administrativos podem ser entendidos como
uma espécie do gênero atos jurídicos, conceito que abrange, como já mencionado,
todas as manifestações de vontade que criem efeitos no ordenamento jurídico.

Os fatos administrativos, por sua vez, são realizações materiais e concretas da Administração, podendo ser alcançados tanto por meio da edição de atos
administrativos quanto pela realização de eventos alheios à vontade do Poder
Público.

Exemplo:
Quando a Administração resolve editar um ato administrativo de construção de
uma escola pública, teremos, como consequência, um fato administrativo, que,
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no caso, será a própria construção da escola. Isso porque o ato administrativo em
questão foi formalizado por meio de um documento, possuindo como “objeto” a
realização da construção.
Quando ocorre um desmoronamento, tendo como consequência a destruição de
uma série de residências, também estaremos diante de um fato administrativo,
uma vez que houve uma realização material, concreta. Nesse caso, no entanto,
o fato administrativo não foi decorrente de um ato administrativo, mas sim de
eventos alheios à vontade da Administração Pública.

Nota-se, dessa forma, que há duas formas distintas de chegarmos ao fato
administrativo: por meio da edição de um ato administrativo ou por meio de um
evento externo, alheio à vontade do Poder Público.
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Por fim, existem os atos da Administração, expressão que deve ser utilizada
em seu sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela Administração,
ainda que não regidos pelo direito público ou que se caracterizem pela manifestação bilateral de vontades.
Entram no conceito de atos da Administração, com base no que foi exposto:
• os atos administrativos;
• os contratos administrativos;
• as normas editadas pelo Poder Público;
• os atos políticos, tal como ocorre com a edição de uma política pública;
• os atos regidos pelo direito privado, tal como ocorre com os contratos de aluguel celebrados com o Poder Público.

Podemos sintetizar esses quatro importantes conceitos da seguinte forma...
Atos jurídicos

Todos os eventos que geram consequências no universo jurídico.

Atos administrativos

Manifestações de vontade da Administração Pública.

Fatos administrativos

Realizações materiais e concretas.

Atos da Administração

Todos os atos praticados pela Administração.

3. O Silêncio Administrativo
Como afirmado, os atos administrativos são manifestações de vontade da Administração Pública, produzindo uma série de efeitos no universo jurídico. Com o
silêncio da Administração, no entanto, ainda que possamos vir a ter a produção
de efeitos jurídicos, deve-se salientar que tal medida não implica manifestação de
vontade do Poder Público, não podendo ser classificado como ato administrativo.
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O silêncio administrativo, dessa forma, pode representar tanto uma aprovação
quanto uma rejeição, produzindo, em ambos os casos, efeitos jurídicos. Nesse sentido, merece destaque o entendimento de Hely Lopes Meirelles:
A omissão da Administração pode representar aprovação ou rejeição da pretensão do
administrado, tudo dependendo do que dispuser a norma competente.

Caso a norma estabeleça que a omissão da Administração implica uma aprovação, e ocorrer o decurso de tal prazo, a situação é tida como aprovada, sem a
necessidade de motivação por parte da Administração.
Se, por outro lado, o silêncio da Administração representar uma rejeição, e
igualmente ocorrer o decurso do seu prazo, há uma negativa da solicitação, mas,
nesse caso, tal comportamento deve ser motivado pela Administração.
Exemplo:
C
 aso uma lei estabeleça que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos
para anular um ato administrativo e não ocorra, no prazo determinado, a anulação,
haverá a aprovação do ato administrativo, que não poderá, em momento posterior,
ser anulado. Nesse caso, o silêncio da Administração acarretou a aprovação.

Tal como no exemplo, o silêncio administrativo acarreta uma série de efeitos no
universo jurídico. No entanto, como o silêncio não decorre da manifestação de vontade do Poder Público, não pode ser considerado ato administrativo. A doutrina majoritária, com base nesses entendimentos, identifica o silêncio como fato administrativo.
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4. Requisitos

Os requisitos do ato administrativo são cinco: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Nem sempre os cinco requisitos estarão presentes, dando ensejo à classificação
dos atos administrativos em vinculados e discricionários.
Os atos vinculados são aqueles em que todos os requisitos já aparecem previamente definidos em lei, não havendo margem para a liberdade de atuação do
agente público. Os atos discricionários, por sua vez, são aqueles em que apenas os requisitos competência, finalidade e forma estão previamente definidos em
alguma norma, de forma que o agente estatal pode, quando da prática do ato,
escolher o motivo e o objeto que melhor atendam à necessidade do caso concreto.
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Exemplo:
Como exemplo de ato administrativo vinculado há a nomeação de um agente
estatal em virtude de aprovação em concurso público. Nessa hipótese, são elementos do ato de nomeação os elencados abaixo.
Competência: a autoridade que realizou a nomeação.
Finalidade: aumentar o número de servidores para o exercício da atividade
pública.
Forma: escrita, sendo que a nomeação será realizada com a publicação no diário
oficial.
Motivo: falta de servidores para a realização das atividades administrativas.
Objeto: a própria nomeação do servidor.
Como exemplo de ato administrativo discricionário há a nomeação de um
particular para o exercício de um cargo em comissão. Nessa hipótese, a escolha
da pessoa que ocupará o cargo em questão fica livre à autoridade competente,
sendo o ato, dessa forma, composto pelos seguintes requisitos apresentados
abaixo.
Competência: a autoridade que realizou a nomeação.
Finalidade: preencher um quadro de chefia, de direção ou de assessoramento.
Forma: escrita, sendo que a nomeação será realizada com a publicação no diário
oficial.
Nesse último exemplo, nota-se que a autoridade não precisa demonstrar a razão
pela qual resolveu nomear o servidor (motivo), tampouco o seu objeto. Percebe-se, dessa forma, que a liberdade de atuação, nos atos discricionários, é bem
mais ampla do que nos atos vinculados.
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4.1. Competência

A competência pode ser conceituada como o poder, definido em lei, para que um
agente público possa realizar determinados atos administrativos.
Como estamos em um Estado Democrático de Direito, todas as atuações do administrador público devem estar pautadas no princípio da legalidade. Dessa forma,
aos agentes públicos apenas é permitido fazer aquilo que a Lei determine ou autorize.

Exemplo:
Um particular, após aprovação em concurso público, é nomeado, toma posse e
passa a ser considerado servidor público. Com isso, ele passa a contar com uma
série de atribuições, previstas em lei, para o cargo público que está ocupando.
Durante o desempenho de suas atividades, o servidor público em questão apenas
poderá realizar as atribuições previstas em lei, sob pena de restar caracterizado
excesso ou desvio de poder.
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4.1.1. Características
A doutrina identifica uma série de características para o requisito competência,
sendo elas:
• Improrrogabilidade: se o agente público não utiliza sua competência, isso
não faz com que esta seja transferida a outro agente;
• Irrenunciabilidade: os agentes não podem renunciar às competências que
lhes tenham sido conferidas, uma vez que, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, a Administração Pública atua como mera
gestora dos interesses de terceiros, que, no caso, são os interesses da coletividade;
• Imprescritibilidade: o não exercício da competência não a extingue, ou
seja, se determinado agente não exerce sua competência por um lapso de
tempo, isso não significa que sua competência prescreveu. Como a competência é definida por lei, apenas outra lei de mesma hierarquia pode extinguir
a competência anteriormente outorgada;
• Obrigatoriedade: o agente público, quando a situação exigir, deve obrigatoriamente utilizar sua competência, sob pena de ser responsabilizado pela
sua omissão.
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4.1.2. Delegação e Avocação
Uma característica bastante exigida em provas, com relação à competência, é
sobre a possibilidade de ser avocada ou delegada.

Nos termos da Lei n. 9.784, que é a norma que estabelece as regras relativas ao
procedimento administrativo, a delegação, como regra, sempre é possível, apenas
não podendo ser realizada nas seguintes hipóteses (art. 13):
• edição de atos de caráter normativo;
• decisão de recursos administrativos;
• matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Com a delegação, há a transferência de parte da competência inicialmente atribuída a uma autoridade superior. Dessa forma, os atos praticados quando do exercício da delegação serão considerados editados pelo delegado, que assume a responsabilidade pelas eventuais irregularidades. A delegação é um ato que pode ser
revogado, a qualquer tempo, pela autoridade superior.
Exemplo:
Fernando, servidor público, delega parte de suas atribuições para Ulysses, servidor hierarquicamente subordinado. Para tal, publica todas as competências
que estão sendo delegadas no meio oficial, bem como o prazo de duração da
delegação.
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A partir desse momento, todos os atos editados por Ulysses, ainda que resultantes de delegação, são considerados de sua responsabilidade. Pode Fernando,
nessa hipótese, revogar o ato de delegação a qualquer momento, oportunidade
em que a prática das atribuições volta a ser de sua competência.

A avocação, em sentido oposto, caracteriza-se pelo exercício, por parte da autoridade hierarquicamente superior, de competências inicialmente previstas para
um subordinado. Ao contrário da delegação, a avocação apenas pode ser realizada
em caráter de exceção, sendo a regra, por isso mesmo, a impossibilidade de sua
realização.
Delegação

Avocação

Competência passa a ser exercida por um
agente hierarquicamente inferior.

Competência passa a ser exercida por um
agente hierarquicamente superior.

Ocorre apenas com parte da competência.

Ocorre apenas com parte da competência.

Como regra, a delegação sempre é possível,
salvo nas hipóteses em que a Lei proibir.

Como regra, a avocação não é possível,
apenas nas hipóteses em que a Lei permitir.

4.1.3. Usurpação de Função e Função de Fato
Tais conceitos são utilizados pela professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro para
definir duas importantes formas de desvio do requisito competência.
A usurpação de função é a mais grave delas, estando associada à prática de
um ato administrativo, privativo dos agentes públicos, por particular que não reúne
tais características. A usurpação, pela sua extrema gravidade, é considerada crime,
estando tipificada no Código Penal.
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Exemplo:
Caso um particular, sem nenhum vínculo com o Poder Público, expeça um ato
administrativo de apreensão de mercadorias, haverá a usurpação da função pública. Nesse caso, a conduta deverá, a depender da sua gravidade, ser tipificada
como crime, podendo o particular lesado solicitar o pagamento de uma indenização aos cofres públicos.

Já a função de fato é a situação na qual diversos atos administrativos são praticados por sujeitos investidos na condição de agentes públicos, mas com irregularidades na respectiva investidura. Nesse caso, é preciso verificar se o administrado
beneficiado com o ato agiu com boa-fé ou má-fé.
Em caso de boa-fé, todos os atos praticados pelo servidor, em respeito ao princípio da segurança jurídica, são tidos como válidos em relação a terceiros. Em caso
de má-fé do administrado, todos os atos devem ser anulados.

Exemplo:
Mário, investido no cargo de auditor-fiscal, lavrou diversos autos de infração,
gerando, como decorrência, uma série de efeitos jurídicos. Posteriormente, a
Administração verificou que houve falha na documentação exigida no momento
da posse de Mario, acarretando a anulação do respectivo ato.
Nesse caso, é preciso analisar se os particulares beneficiados com os atos praticados por Mário estavam agindo de boa-fé ou com má-fé.
Em caso de boa-fé, todos os atos serão considerados válidos. No caso de má-fé,
os atos deverão ser anulados, oportunidade em que todos os efeitos eventualmente produzidos serão desfeitos.
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Não obstante as diferenças apontadas, as bancas organizadoras possuem o hábito de não relacionar se os particulares agiram com boa ou má-fé. Nesses
casos, devemos entender que estamos diante de uma situação de boa-fé,
sendo que todos os atos do servidor devem ser convalidados em sintonia com o
princípio da segurança jurídica.

4.2. Finalidade
A finalidade é uma das características que norteia toda a Administração Pública,
sendo, inclusive, uma das hipóteses de utilização do princípio da impessoalidade.
No que se refere aos atos administrativos, podemos identificar duas finalidades:
• Finalidade geral (mediata), norteia toda a Administração Pública, em todas as suas atividades. Tal finalidade pode ser definida como a obrigação
que os entes públicos possuem de garantir o bem-estar da população, não
estando restrita a uma determinada manifestação ou ato, mas sim a todas as
atividades do Poder Público;
• Finalidade específica (imediata), é aquela que o ato administrativo deseja
alcançar. Tal finalidade está diretamente relacionada com um ato específico
editado pela Administração Pública.
Exemplo:
Vamos utilizar o exemplo da construção de uma ponte para entendermos e diferenciarmos as duas finalidades:
No caso da obra, a finalidade geral, mediata, e que não se relaciona diretamente
ao ato administrativo é a satisfação da população por meio da realização de um
bem comum.
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Já a finalidade específica, imediata, e que se relaciona diretamente com o ato
administrativo praticado é, por exemplo, o descongestionamento do trânsito com
mais uma via de acesso.

4.3. Forma
A forma está relacionada com o modo de exteriorização do ato administrativo.
Ainda que a imensa maioria dos atos administrativos sejam editados por meio
da forma escrita, é plenamente possível a existência de atos com outros tipos de
forma, tal como ocorre, por exemplo, com as ordens verbais de um superior hierárquico, os gestos e apitos de um guarda rodoviário e até mesmo os sinais de uma
placa de trânsito.
Como mencionado anteriormente, a forma é um dos requisitos que sempre se
encontra vinculado ao ato administrativo. Tal entendimento encontra-se em
consonância com a doutrina majoritária.
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Salienta-se, no entanto, que parte da doutrina entende que a forma apenas será
vinculada quando for essencial para a validade do ato administrativo. Em sentido
oposto, os atos que possam ser editados de outra forma podem perfeitamente ser
feitos dessa maneira, não havendo que se falar em vício na sua formação.
Em sintonia com esse entendimento, merece destaque o art. 22 da Lei n. 9.784,
que assim expressa: “os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir”.

4.4. Motivo
O motivo do ato administrativo é a situação de fato e de direito que autoriza a sua prática. Trata-se, dessa forma, da causa do ato administrativo que está
sendo editado.
Como mencionado, tal requisito nem sempre está definido em lei, uma vez que,
nos atos discricionários, os requisitos motivo e objeto ficam a cargo do agente público competente para a sua prática.
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Exemplo:
Digamos que uma lei reguladora dos direitos e obrigações de uma determinada
categoria de servidores estabeleça que, em caso de improbidade administrativa
por parte de qualquer um dos servidores regidos por tal diploma normativo, a
autoridade competente deverá aplicar a pena de demissão.
Nessa hipótese, o agente competente, ao verificar a ocorrência de improbidade
administrativa, não tem alternativa que não seja a demissão do servidor. Como
tal ato é vinculado, o motivo do mesmo (a causa do ato de demissão, que é a
ocorrência de improbidade administrativa) não deixa margens para nenhum tipo
de consideração por parte da autoridade competente, que deve aplicar a penalidade ao agente improbo.
Por outro lado, se estivéssemos diante de um ato discricionário, tal situação deixaria margens para que a autoridade competente analisasse o motivo e o objeto
do ato praticado, adequando-os da maneira que melhor atendesse ao interesse
público.

4.4.1. Teoria dos Motivos Determinantes
Se a Administração precisa motivar um ato para que ele tenha a presunção de
estar de acordo com a sua causa, nada mais justo do que a vinculação de tal motivo, alegado pela Administração, como forma de controle, pela sociedade, da
relação existente entre o motivo alegado e o ato praticado.
Assim é a teoria dos motivos determinantes, que afirma que, em caso de motivação dos atos administrativos, a atuação da Administração Pública ficará vinculada ao motivo exposto.
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Outra informação importante é que a motivação é obrigatória nos atos vinculados e é a regra nos atos discricionários. Em outros termos, é como se a Administração, ainda que tenha margem de decisão para escolher entre motivar ou não
um ato discricionário, caso o motive ficará vinculada ao motivo apresentado.

Exemplo:
Os cargos em comissão são considerados de livre nomeação e exoneração, de
forma que os seus ocupantes podem ser exonerados sem a necessidade de motivação para a prática do ato.
Caso, entretanto, a autoridade superior exonere um servidor ocupante de cargo
em comissão motivando o ato com a alegação de contenção de despesas, ficará
vinculada ao motivo alegado.
Nessa hipótese, caso a Administração, em um curto espaço de tempo, nomeie
outra pessoa para ocupar o cargo em comissão, haverá dissonância com o motivo
alegado, devendo o ato de exoneração ser considerado nulo.

Importante julgado do STF (REsp n. 1.331.224-MG) afirma que a motivação
poderá até mesmo ocorrer em momento posterior à prática do ato administrativo.
O vício consistente na falta de motivação de portaria de remoção ex officio de servidor
público pode ser convalidado, de forma excepcional, mediante a exposição, em momento posterior, dos motivos idôneos e preexistentes que foram a razão determinante para
a prática do ato, ainda que estes tenham sido apresentados apenas nas informações
prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança impetrado pelo servidor
removido.
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4.4.2. Motivação
Importante distinção deve ser feita entre o motivo e a motivação do ato administrativo. O motivo, conforme verificado, é a causa do ato administrativo, o
fundamento para a sua prática, consistindo em requisitos que podem ou não estar
presentes, a depender de estarmos, respectivamente, diante de atos administrativos vinculados ou discricionários.
A motivação, no entanto, é a exteriorização da forma. Se um determinado
ato administrativo, para ser válido, necessita do requisito motivo, a motivação é a
exteriorização deste motivo.

Exemplo;
O ato de concessão de licença-paternidade a um servidor público tem como
motivo o nascimento do filho do servidor. A motivação desse ato é a transcrição,
pela autoridade, dos motivos que a levaram a conceder a licença paternidade.
É a autoridade administrativa escrever, por exemplo, que “tendo em vista o nascimento do filho do servidor X, bem como que a Lei Y assegura o direito à licença-paternidade em tal situação, defere-se o pedido formulado pelo servidor”.
A Lei n. 9.784 estabelece situações nas quais a motivação obrigatoriamente
deve ser feita, conforme se verifica da análise do art. 50. Dessa forma, os atos
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
• neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
• imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
• decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
• dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
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• decidam recursos administrativos;
• decorram de reexame de ofício;
• deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
• importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

2. (FCC/PROCURADOR/PREFEITURA DE CUIABÁ/2014) Motivação aliunde é
a) motivação baseada em afirmações falsas.
b) sinônimo de motivação obiter dictum.
c) motivação omissa, capaz de gerar a nulidade do ato administrativo.
d) sinônimo de ratio decidendi, nos processos administrativos.
e) fundamentação por remissão àquela constante em ato precedente.

Letra e.
Como analisado, a motivação aliunde é aquela que faz menção (remissão) a fundamentos anteriormente expedidos pela autoridade administrativa.
Ainda de acordo com a norma, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
nesse caso, serão parte integrante do ato.
E como a motivação consiste na descrição dos motivos que fundamentaram o
ato administrativo, está ligada ao elemento forma (e não ao motivo) do ato administrativo. Vício na motivação, como consequência, acarretará a anulação do ato
administrativo, uma vez que o requisito que não será observado é a forma.
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4.5. Objeto
O objeto pode ser entendido como o conteúdo do ato administrativo, sendo
considerado o efeito imediato que a Administração deseja alcançar. Além deste
efeito, a doutrina identifica que a finalidade é o efeito mediato de todo e qualquer
ato administrativo.
Exemplo:
S
 e tomarmos como exemplo o ato administrativo de construção de uma escola
pública, o objeto do ato será a própria construção, ao passo que a finalidade será,
dentre outras, a de propiciar que as crianças tenham melhores condições de ensino.
Nesse exemplo, nota-se que a construção (objeto) é o primeiro efeito a ser alcançado. Com a escola já em funcionamento, verifica-se se o segundo efeito (finalidade) também foi alcançado.

Seria inadmissível, em um ordenamento jurídico pautado na legalidade, que o
objeto de um ato administrativo contrariasse a Lei, principal fonte do Direito Administrativo. Por isso mesmo é que o objeto do ato, para ser válido, deve ser lícito,
possível e praticado por agente capaz.
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Podemos utilizar o mnemônico “OI-FM” para diferenciar os efeitos dos atos
administrativos:
• Objeto – Imediato;
• Finalidade – Mediato.

5. Mérito Administrativo

O mérito administrativo pode ser conceituado como a liberdade que os atos discricionários recebem da Lei para permitir que os agentes competentes escolham,
diante de um caso concreto, a melhor maneira de praticar o ato.
Por isso mesmo, costuma-se afirmar que o mérito administrativo assegura um
juízo de conveniência e oportunidade, que é formado pela possibilidade de escolha
dos requisitos motivo e objeto. Como consequência, pode-se afirmar que o mérito
administrativo só existe nos atos discricionários, pois apenas nestes é que o agente
competente possui liberdade para escolher o motivo e o objeto que melhor atendam ao interesse público.
Considerando que o mérito administrativo é uma prerrogativa eminentemente
interna, uma vez que praticada quando do desempenho da função administrativa,
não cabe ao Poder Judiciário, quando do exercício de sua função típica de julgar,
adentrar no mérito administrativo.
Caso isso fosse possível, teríamos uma agressão ao princípio da separação
dos Poderes, uma vez que o Judiciário estaria julgando a própria escolha do
agente público, que, como mencionado, escolhera uma das hipóteses previstas
em lei.
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Exemplo:
Ao verificar a ocorrência de uma infração disciplinar, o superior hierárquico tem o
dever de punir o responsável pela irregularidade.
No entanto, a norma que rege os servidores de todos os entes federativos é
repleta de conceitos jurídicos indeterminados, dificultando sobremaneira uma
apuração objetiva dos fatos.
Caso a norma preveja uma determinada penalidade para o servidor que “promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição”, fica difícil,
para a Administração, verificar de maneira objetiva se houve ou não a infração
disciplinar.
Assim, a Lei concede ao agente público a possibilidade de verificar, diante de
cada um dos casos concretos, o motivo e o objeto do ato administrativo praticado, escolhendo a penalidade que melhor se enquadre diante da conduta do
servidor.

Na atualidade, cada vez mais a doutrina tenta reduzir o mérito administrativo,
perdendo este espaço para a estrita legalidade, que é o princípio maior a ser observado nos Estados Democráticos de Direito.
Importantes decisões dos nossos Tribunais Superiores vão na linha dessa
corrente, conforme se observa, por exemplo, no REsp n. 1213843, da lavra do
STJ:

Outrossim, a antiga doutrina que vedava ao Judiciário analisar o mérito dos atos da
Administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser aceita como dogma ou
axioma jurídico, eis que obstaria, por si só, a apreciação da motivação daqueles atos,
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importando, ipso facto, na exclusão apriorística do controle dos desvios e abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento da Ciência Jurídica
e do seu propósito de estabelecer controles sobre os atos praticados pela Administração Pública, quer sejam vinculados (controle de legalidade), quer sejam discricionários
(controle de legitimidade).

Observa-se que o STJ não está admitindo que o Poder Judiciário exerça controle
de legalidade sobre o mérito administrativo, mas sim afirmando que tal questão
não deve ser deixada completamente ao crivo da Administração. Ao Poder
Judiciário é válido apenas apreciar o mérito sob a ótica da compatibilidade da motivação efetuada pela Administração.
Não obstante a divergência apresentada, aconselha-se, em provas de concurso,
que seja adotado o seguinte entendimento:
• como regra geral, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, que é uma prerrogativa exclusiva da Administração Pública que praticou
o ato;
• a evolução da doutrina e o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de permitir que o Poder Judiciário examine o mérito dos atos administrativos, demonstrando que estes estão, aos poucos, perdendo espaço para a
completa legalização.
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6. Atributos do Ato Administrativo
Os atributos dos atos administrativos são as características que estes possuem para conseguir realizar as suas finalidades. Diferentemente dos requisitos, que são condições de validade, os atributos asseguram à Administração uma
série de prerrogativas para o alcance dos objetivos previstos quando da edição dos
atos administrativos.
De acordo com a doutrina majoritária, três são os atributos possíveis para os atos
administrativos: a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade e a imperatividade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro elenca como atributo, ainda, a tipicidade.

6.1. Presunção de Legitimidade
A presunção de legitimidade é uma das principais garantias que a Administração
dispõe para a prática de seus atos. Por meio desse atributo, todos os atos editados

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

37 de 136

DIREITO ADMINISTRATIVO
Atos Administrativos
Prof. Diogo Surdi

pela Administração Pública, até que se prove o contrário, são tidos como legítimos
e prontos para produzir todos os efeitos para os quais o ato foi editado.
Essa presunção, no entanto, não é absoluta, sendo admitida prova em contrário. Por isso mesmo, costuma-se afirmar que se trata de uma presunção relativa,
também conhecida como juris tantum (que admite prova em contrário), e que,
com a edição do ato administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo
ao particular que se sentir lesado provar à administração que o ato editado causa
a ele alguma espécie de dano ou prejuízo.

Exemplo:
No exercício de suas atribuições, um agente da vigilância sanitária, alegando ter
encontrado mercadorias vencidas em um mercado, aplica a sanção de interdição
do estabelecimento.
De início, como decorrência da presunção de legitimidade, o ato administrativo
em questão é considerado legítimo, cabendo ao particular que se sentir lesado
provar à Administração que a atuação do agente não observou, por exemplo, a
proporcionalidade.
Até que isso ocorra, o ato administrativo continua produzindo todos os efeitos
para os quais foi editado.

Parte da doutrina divide o atributo da presunção de legitimidade em veracidade
e legitimidade. Por meio da presunção de veracidade, todos os fatos alegados
pela Administração, para a prática do ato, presumem-se verdadeiros. De acordo
com a presunção de legitimidade, os atos editados pela Administração são considerados em sintonia com o ordenamento jurídico.
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O entendimento majoritário, no entanto, é o de que a presunção de legitimidade
abrange os dois conceitos, sendo esta a forma como o atributo é comumente exigido em provas de concursos.

Dos atributos do ato administrativo, apenas a presunção de legitimidade está
presente em todos os atos. Todos os demais atributos, conforme passa-se a expor,
podem ou não estar presentes nos atos administrativos.

6.2. Autoexecutoriedade
Cuida-se a autoexecutoriedade de atributo extremamente importante para a
eficiência da Administração Pública. Por meio dele a Administração pode exigir o
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cumprimento de determinados atos administrativos, por parte de seus administrados, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para exigir tal comportamento. Pode, inclusive, utilizar-se da força, quando tal medida se fizer necessário
para que suas ordens sejam obedecidas.
Também é por meio da autoexecutoriedade que a Administração Pública pode
executar certos atos sem precisar de autorização do Poder Judiciário.

Exemplo:
A Administração recebe uma denúncia de que um restaurante não está observando as normas sanitárias. A vigilância, por conta disso, faz uma diligência e constata que a denúncia é procedente, ou seja, realmente o restaurante não respeita
as normas de segurança alimentar.
Diante do caso narrado, se os atos administrativos não tivessem o atributo da
autoexecutoriedade, seria necessário que a Administração Pública solicitasse a
verificação, por parte do Poder Judiciário, das irregularidades constatadas.
No entanto, até que o Judiciário realizasse todos os procedimentos necessários,
muitas pessoas poderiam ser intoxicadas, o que causaria um sério problema para
toda a coletividade.
Para evitar que isso ocorra é que a Administração dispõe da prerrogativa de
interditar o estabelecimento, fazendo uso, para tal, do atributo da autoexecutoriedade.
Tal como ocorre com a presunção de legitimidade, parte da doutrina administrativista (dentre os quais se destaca Celso Antônio Bandeira de Mello) divide o
atributo da autoexecutoriedade em duas diferentes acepções: a exigibilidade e a
executoriedade.
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Por meio da executoriedade, a Administração, diante de uma situação de urgência, pode adotar diversas medidas sem a necessidade de fazer uso de uma
decisão do Poder Judiciário. Nas hipóteses em que a executoriedade é passível de
utilização, o que é levado em conta é o interesse de toda a coletividade, motivo
pelo qual o atributo em questão está intimamente relacionado com o poder de polícia, ou seja, com a limitação de um direito individual em prol do bem-estar de toda
a população.
Já a exigibilidade está relacionada com a obrigação que os particulares
têm de cumprir os atos emanados do Poder Público. Trata-se, em última análise, da possibilidade de a Administração exigir um comportamento de seus
administrados.
Enquanto na exigibilidade a Administração possui a prerrogativa de exigir um
determinado comportamento de terceiros, na executoriedade é ela, a Administração, que possui a prerrogativa de, diretamente, adotar uma medida.

Exemplo:
Caso um particular receba uma intimação com a determinação de realizar a construção de uma calçada em frente à sua casa, sob pena de multa, haverá a exigibilidade, mas não a executoriedade do ato administrativo.
Por meio da exigibilidade, o Poder Público exige um determinado comportamento do administrado (no caso, a construção de uma calçada). Caso, no entanto, o
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particular não realize a construção, não poderá a Administração forçá-lo a adotar
essa conduta, motivo pelo qual o ato não é executório. Nessa situação, deve o
Poder Público aplicar uma multa pela não efetivação da medida.

Salienta-se que o atributo da autoexecutoriedade não está presente em todos
os atos administrativos, mas sim apenas naqueles em que seja possível a atuação
direta da Administração.
Exemplo clássico de situação na qual a Administração não pode fazer uso de tal
atributo é na aplicação de uma multa administrativa. Uma vez aplicada a sanção, e
não tendo ocorrido o pagamento pelo particular, a Administração poderá, apenas,
ajuizar as medidas de execução cabíveis, não podendo utilizar-se da força para que
o particular pague o valor devido.

6.3. Imperatividade
A imperatividade consiste na possibilidade de a Administração criar, unilateralmente, obrigações a terceiros, bem como impor restrições aos administrados independentemente de ter ocorrido a concordância de tais pessoas.
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A imperatividade decorre do poder extroverso do Estado, que é a capacidade
que a Administração possui de criar obrigações a si própria e também a terceiros.
Tal poder, por exemplo, é o contrário do atribuído aos particulares, que possuem
apenas o poder introverso, ou seja, a capacidade de criar obrigações exclusivamente para eles mesmos, e não para terceiros.

A imperatividade é atributo presente na maioria dos atos administrativos.
Não encontramos a imperatividade, no entanto, nos atos enunciativos (como as certidões e os atestados), uma vez que estes apenas declaram uma situação já existente.
Da mesma forma, não encontramos o atributo da imperatividade quando o ato
administrativo possui a estrita função de conceder um direito aos particulares (tal
como a licença ou a autorização).
Em ambas as situações, não há a imposição de uma obrigação a terceiros, motivo pelo qual a utilização da imperatividade não faz o menor sentido.

6.4. Tipicidade
A tipicidade é atributo do ato administrativo que determina que o ato deve corresponder a uma das figuras definidas previamente pela Lei, como aptas
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a produzir determinados resultados, sendo corolário, portanto, do princípio da
legalidade.
Tal princípio é defendido por Maria Silvia Zanella Di Pietro. Segundo a autora,
a Administração deve respeitar uma forma específica, definida em lei, para cada
espécie de ato administrativo.
Dessa forma, o atributo da tipicidade representa uma garantia para o administrado, pois impede, por exemplo, que a Administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade sem que seja observado o diploma legal respectivo.
Nota-se que a tipicidade está intimamente relacionada com a forma do ato administrativo, de maneira que os atos apenas podem ser editados quando possuírem
uma forma anterior prevista em nosso ordenamento.
Duas são as características asseguradas pelo atributo da tipicidade:
• impedir que a Administração produza atos dotados de imperatividade sem
previsão legal;
• impedir a edição de atos totalmente discricionários.

Exemplo:
De acordo com o a tipicidade, a nomeação de um servidor apenas poderá ocorrer
se houver previsão, em lei, da forma como o ato será editado. A mesma característica deve estar presente quando da edição de uma concessão, de uma exoneração ou de uma advertência.
Em cada um desses casos, deve-se ter uma forma, anteriormente prevista em lei,
como apta a garantir o controle, pela população, dos atos praticados pelo Poder
Público.
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Ainda que diversos outros autores critiquem a tese da autora, argumentando
que a tipicidade não passa de uma vertente do princípio da legalidade, as bancas,
ocasionalmente, exigem o conhecimento do atributo.
Vejamos cada um dos atributos dos atos administrativos...

Presunção de legitimidade

O ato administrativo é válido e produz efeitos até
a prova em contrário.

Autoexecutoriedade

A Administração não precisa de autorização do
Poder Judiciário para praticar o ato administrativo.

Imperatividade

A Administração pode se impor a terceiros.

Tipicidade

O ato deve corresponder a figuras definidas previamente em lei.

7. Invalidação e Controle Judicial dos Atos Administrativos
O estudo da invalidação e do controle judicial dos atos administrativos refere-se
às diversas formas com que os atos administrativos podem ser retirados do universo
jurídico.

7.1. Anulação
A anulação trata-se da forma de desfazimento dos atos administrativos nas situações nas quais são verificadas ilegalidades. Como o vício encontrado agride uma
norma e, como consequência, todo o ordenamento jurídico, os efeitos da anulação
são retroativos e com eficácia ex tunc.
Assim, nenhum dos efeitos produzidos pelos atos anulados devem, como regra,
ser mantidos em nosso ordenamento. Em caráter de exceção, os terceiros de boa-fé devem ter os seus direitos adquiridos preservados, sob pena de violação do
princípio da segurança jurídica.
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Nesse sentido, merece destaque o teor da Súmula n. 473 do STF, que assim
dispõe:
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.

Exemplo:
Antônio foi nomeado e entrou em exercício, produzindo uma série de atos administrativos, dentre os quais uma certidão negativa de débitos para que o particular possa participar de uma licitação.
Posteriormente, verificou a Administração que houve falha na investidura de
Antônio decorrente de ilegalidade, motivo ensejador da anulação do ato administrativo de posse. Nesse caso, a anulação acarreta a retirada de todos os efeitos
jurídicos produzidos, possuindo eficácia ex tunc.
No entanto, se assim o fosse, o particular beneficiado com a certidão negativa
de débitos não poderia fazer uso da mesma, sendo invalidado, por consequência,
sua participação no procedimento licitatório.
Para que isso não ocorra, e evitando assim que a anulação gere uma grave insegurança jurídica, é assegurada aos terceiros de boa-fé a manutenção dos efeitos
decorrentes da atuação do servidor.

A anulação pode ser realizada tanto pela Administração Pública que praticou o ato quanto pelo Poder Judiciário, exigindo-se, nesse último caso, a
provocação do referido Poder, em plena consonância com o princípio da inafastabilidade de jurisdição.
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Salienta-se, no entanto, que a atividade administrativa não é exclusividade do
Poder Executivo, de forma que os demais Poderes podem, no exercício de suas funções atípicas, praticar atos administrativos. Nesses casos, um ato administrativo
editado pelo Poder Legislativo pode perfeitamente ser anulado pelo mencionado
Poder, sem haver a necessidade de provocação do Poder Judiciário.
Dessa forma, quando a própria Administração é quem anula o ato administrativo, está ela fazendo uso do princípio da autotutela, segundo o qual o ato administrativo pode ser tanto revogado quanto anulado pela própria Administração que o
praticou.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STF, conforme se observa no julgado do RMS n. 31661-DF, de seguinte teor:
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No
entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure
o devido processo legal e a ampla defesa. Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância do contraditório e ampla
defesa prévios em âmbito administrativo.

Para que a autotutela seja exercida sem nenhum vício, faz-se necessário que
sejam observados o contraditório e a ampla defesa sempre que a anulação
ou a revogação implicar prejuízo a um direito individual.
Como mencionado anteriormente, o ato administrativo é composto de cinco
requisitos, sendo que o motivo e o objeto formam aquilo que a doutrina denomina
de mérito administrativo, ou seja, a liberdade que os agentes possuem quando da
prática do ato administrativo.
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E considerando que a anulação implica juízo de ilegalidade, é correto afirmar
que a anulação do ato administrativo não possui a capacidade de adentrar no mérito do ato, que, ressalta-se, é exclusividade da Administração que o editou.
As características da anulação podem ser visualizadas por meio do gráfico a
seguir:

7.2. Revogação
A revogação, por outro lado, é o desfazimento de um ato válido, sem vício
algum, mas que, por vontade da Administração Pública que o produziu, deve
ser retirado do universo jurídico.
A revogação, dessa forma, possui um sentido completamente diferente da anulação. Enquanto na anulação há um ato administrativo com vício de ilegalidade; na
revogação, o ato não apresenta vícios, estando em sintonia com o ordenamento
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jurídico e produzindo todos os efeitos para os quais foi editado. No entanto, a Administração, por considerar que o ato é inconveniente ou inoportuno, opta por retirar
o ato do ordenamento.
Por isso mesmo, costuma-se afirmar que a revogação incide diretamente sobre
o mérito administrativo, que implica juízo de conveniência e oportunidade. E como
a análise do mérito administrativo é privativa da Administração que editou o ato,
apenas esta pode realizar a revogação do ato administrativo, não sendo tal providência possível ao Poder Judiciário.
Com base nisso, chegamos a importantes conclusões sobre a revogação:
• a revogação apenas incide sobre os atos discricionários (pois apenas
estes possuem mérito administrativo);
• o próprio ato de revogação é um ato discricionário (a Administração poderia ter deixado o ato em vigor, produzindo todos os seus efeitos, mas optou
por revogá-lo).
• enquanto a Administração Pública pode tanto anular quanto revogar os
atos administrativos, o Poder Judiciário pode apenas anular os atos
produzidos pela Administração, e, ainda assim, desde que provocado.

Salienta-se que os efeitos da revogação não retroagem, sendo prospectivos e
produzindo efeitos ex nunc, ou seja, a partir da própria revogação. Com isso, os
efeitos produzidos até a revogação são mantidos, após a qual o ato deixa de produzir efeitos perante terceiros.
Para memorizarmos a diferença entre as eficácias ex tunc e ex nunc, podemos
fazer uso do seguinte esquema:
• Ex tunc – tudo retroage (efeitos retroativos);
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• Ex nunc – nada retroage (efeitos prospectivos).

A doutrina identifica uma série de situações em que os atos administrativos não
podem ser revogados, sendo eles:
• atos vinculados, pois a revogação está relacionada com o mérito administrativo;
• atos já consumados, uma vez que se os efeitos para os quais o ato administrativo foi editado já se esgotaram, não há como revogar o que ocorreu no
passado;
• atos que já geraram direito adquirido;
• atos que integram um procedimento administrativo, pois a cada nova
fase do procedimento o ato anterior deixa de produzir efeitos;
• os atos denominados como “meros atos administrativos”, que apenas
declaram situações que já existem, como a certidão.

3. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-16/ADMINISTRATIVA/2014) Ao praticar um ato
administrativo, José, servidor público, intencionalmente assim o fez com finalidade
diversa da prevista em lei, prejudicando inúmeros administrados. Quinze dias após
a prática do ato, José, arrependido do ocorrido, decide revogar o ato administrativo. A propósito dos fatos narrados, é correto afirmar:
a) A revogação é possível, mesmo tendo o ato vício de finalidade.
b) Trata-se de hipótese de anulação do ato administrativo e não de revogação.
c) O correto seria José convalidar o ato.
d) O ato em questão não pode mais ser extirpado do mundo jurídico, tendo em
vista o lapso temporal transcorrido.
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e) O ato em questão pode ser extirpado do mundo jurídico, tanto por anulação
quanto por revogação.

Letra b.
Como José praticou um ato administrativo com vício de finalidade, o ato é ilegal,
devendo, por isso mesmo, ser anulado.
A revogação, na situação narrada, não é possível, uma vez que essa forma de desfazimento ocorre nos atos válidos e legais, mas que se tornaram inoportunos ou
inconvenientes para o Poder Público.

7.3. Convalidação
Durante muito tempo, permaneceu como doutrina majoritária, em nosso ordenamento, a corrente monista, que afirmava que os atos administrativos ou eram
válidos ou eram nulos. Para essa corrente, não havia a possibilidade de o ato administrativo ser sanado, convalidado, voltando a produzir efeitos.
Nos tempos atuais, a doutrina majoritária apoia-se na corrente dualista,
segundo a qual os atos administrativos podem ser nulos ou anuláveis. Assim,
no caso de vícios existentes, o ato pode ser anulado ou, em algumas situações,
convalidado.
Dos cinco requisitos do ato administrativo, apenas dois deles ensejam a convalidação:
• a competência, desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva;
• a forma, desde que esta não seja essencial para a prática do ato.
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Nessas situações, dizemos que o ato administrativo possui um defeito sanável,
podendo tanto ser convalidado quanto anulado.

Exemplo:
Digamos que um delegado fiscal seja competente para a expedição de determinados atos administrativos. Tal competência, no entanto, não é exclusiva, de
forma que é possível a delegação do exercício da mesma a um subordinado seu.
Em um determinado dia, quando o delegado fiscal não se encontrava na repartição, fez-se necessário que um ato de sua competência fosse realizado. O chefe
do setor, sabendo que tal competência não era exclusiva e que, caso o ato não
fosse praticado, acarretaria sérios prejuízos aos administrados, não teve dúvidas
em praticar o ato.
Na situação em questão, como trata-se de competência em razão da pessoa (e
não da matéria), pode o delegado, quando do seu retorno, adotar duas providências: anular ou convalidar o ato administrativo.
C
 aso opte pela anulação, mesmo que concorde com o efeito do ato praticado pelo
chefe do setor, terá ele que, primeiramente, anular o respectivo ato, para só então
praticar outro de sua iniciativa. No caso da convalidação, o delegado simplesmente
colocaria o seu carimbo e ratificaria o ato anterior, convalidando-o por completo.
Assim, percebe-se claramente que a convalidação está amparada na eficiência e
na economicidade, evitando-se que os atos tenham que ser anulados e, posteriormente, novamente produzidos.
Trata-se a convalidação de um controle de legalidade, podendo incidir tanto
sobre os atos administrativos vinculados quanto sobre os atos discricionários, uma
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vez que, em ambos os casos, os requisitos competência e forma sempre estarão
presentes. Nota-se, dessa forma, que apenas a revogação incide sobre o mérito
administrativo, ao passo que a anulação e a convalidação são exemplos de controle
de legalidade.

E justamente por “reformar” o ato administrativo é que a convalidação possui efeitos ex tunc, retroagindo até a data de formação do ato. Caso não fosse
assim (ou seja, caso a convalidação apenas tivesse efeitos prospectivos, a partir
de sua edição), não faria nenhum sentido para a sua utilização, pois a administração poderia perfeitamente anular o ato e posteriormente editar outro em seu
lugar.

Merece destaque, sobre a convalidação, a decisão do STJ no REsp n. 1.348.472RS, reafirmando, em um caso prático, a importância do instituto:
Não deve ser reconhecida a nulidade em processo licitatório na hipótese em que, a
despeito de recurso administrativo ter sido julgado por autoridade incompetente, tenha havido a posterior homologação de todo o certame pela autoridade competente.
Isso porque o julgamento de recurso por autoridade incompetente não é, por si só,
bastante para acarretar a nulidade do ato e dos demais subsequentes, tendo em vista
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o saneamento da irregularidade por meio da homologação do procedimento licitatório
pela autoridade competente. Com efeito, o ato de homologação supõe prévia e detalhada análise de todo o procedimento, atestando a legalidade dos atos praticados, bem
como a conveniência de ser mantida a licitação. Ademais, o vício relativo ao sujeito —
competência — pode ser convalidado pela autoridade superior quando não se tratar de
competência exclusiva.

As características dos institutos da anulação, da revogação e da convalidação podem ser mais bem visualizadas por meio da tabela a seguir:
Anulação

Revogação

Convalidação

Trata-se de controle de legalidade
sobre atos que apresentam vícios
insanáveis ou sanáveis.

Trata-se de controle do
mérito administrativos, a
juízo da administração.

Trata-se de controle de
legalidade sobre atos que
apresentam vícios sanáveis.

Opera retroativamente (eficácia ex
tunc).

Opera prospectivamente
(eficácia ex nunc).

Opera retroativamente (eficácia ex tunc).

Pode ser efetuada tanto pela própria
Administração quanto pelo Poder
Judiciário, quando provocado.

Apenas pode ser efetuada pela própria Administração.

Apenas pode ser efetuada
pela própria Administração.

Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde que se esteja
analisando a legalidade.

Incide apenas sobre atos
discricionários.

Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde
que se esteja analisando a
legalidade.

A anulação pode ser um ato vinculado (quando o vício é insanável)
ou discricionário (quando o vício é
sanável, pois nesse caso pode ela
optar entre anular ou convalidar o
ato em questão).

A revogação sempre é
um ato discricionário,
pois a Administração
escolhe se deve ou não
retirá-lo do universo
jurídico.

A convalidação é um ato
discricionário, pois a Administração pode escolher
entre anular ou convalidar
o ato.

4. (FCC/TRT-AL/2014/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma do mesmo, essencial à sua validade.
O ato em questão
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a) admite convalidação.
b) não comporta anulação.
c) é necessariamente legal.
d) comporta revogação.
e) é ilegal.

Letra e.
Aqui, há uma situação na qual um servidor desrespeitou o requisito forma, que era
essencial para a validade do ato. Como consequência, o ato deve ser anulado.

7.4. Cassação
A cassação é a extinção do ato administrativo quando o beneficiário
deixa de atender aos requisitos com os quais anteriormente se obrigara.
A cassação é, na imensa maioria das vezes, considerada uma sanção pela doutrina, devido ao seu caráter de desfazimento, com base em um não cumprimento de
obrigação pelo particular.

Exemplo:
Uma pessoa física adquire a permissão para montar um quiosque em uma praça
pública, com a condição de não desmatar a plantação existente na praça.
Caso, posteriormente, seja verificado que o particular descumpriu os requisitos
para a manutenção da permissão, esta será cassada pela autoridade que anteriormente a concedeu.
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A cassação, assim com a anulação e a revogação, são formas de desfazimento volitivo do ato administrativo, uma vez que, para a sua aplicação, torna-se
necessário a edição de um novo ato desfazendo o ato administrativo anterior. Se
tomarmos o exemplo anteriormente mencionado, nota-se que o desfazimento da
permissão apenas se efetiva com a edição de um novo ato declarando que o particular não cumpriu as obrigações anteriormente acordadas.

7.5. Caducidade
Há a caducidade quando uma legislação posterior à edição do ato administrativo deixa aquele ato em desconformidade com o ordenamento
jurídico. Trata-se, assim, de uma legislação superveniente que deixa o ato sem a
possibilidade de produzir novos efeitos.
Exemplo:
A administração municipal concede uma permissão para que o particular utilize
uma praça pública. Posteriormente, o município edita uma lei proibindo a realização de concessões e permissões aos particulares. Nessa situação, estamos diante
da caducidade do ato administrativo que concedeu a permissão, uma vez que
legislação posterior o deixou em desconformidade com o ordenamento jurídico.
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7.6. Contraposição
Haverá a contraposição quando um ato posterior extingue o ato anterior,
ainda que não faça menção direta nesse sentido. Na contraposição, os efeitos
do ato posterior são diametralmente opostos aos efeitos do ato anterior.

Exemplo:
O exemplo utilizado pela doutrina é a exoneração de servidor, ato que se contrapõe ao ato anteriormente praticado de nomeação. Assim, ainda que a exoneração não declare que o ato de nomeação estará extinto, trata-se tal efeito de uma
consequência lógica.

7.7. Extinção Natural
A extinção natural é a ordem natural do ato administrativo. Após o seu
nascimento, cumpre os seus efeitos e, por não ser mais utilizável, exaure-se.

Exemplo:
O ato administrativo de concessão de licença paternidade a um servidor público
extingue-se naturalmente com o gozo, pelo servidor, da referida licença.

7.8. Extinção Objetiva
A extinção objetiva ocorre com o desaparecimento do objeto do ato administrativo, tal como o fechamento de um estabelecimento que tinha sido interditado pela vigilância sanitária. Como o estabelecimento deixou de funcionar, o
próprio ato de interdição deixou de fazer sentido.
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7.9. Extinção Subjetiva
Aqui há uma extinção semelhante à anterior, com a diferença de que quem desaparece é o próprio sujeito que se beneficiou do ato. Uma nomeação para
um cargo público, por exemplo, deixa de existir quando a pessoa nomeada morre.
Formas de
extinção

Conceito

Exemplo

Extinção
natural

Ocorre quando o ato administrativo
cumpre todos os seus efeitos.

Gozo de licença paternidade.

Extinção
objetiva

Ocorre com o desaparecimento do
objeto do ato.

Fechamento de um
estabelecimento interditado.

Extinção
subjetiva

Ocorre com o desaparecimento do
sujeito que se beneficiou com o ato.

Falecimento de um servidor
nomeado.

8. Espécies de Atos Administrativos
O estudo das espécies dos atos administrativos implica, basicamente, conhecimento de cada uma das espécies e dos principais atos que compõem cada uma
delas.
Dessa forma, são espécies de atos administrativos apontados pela doutrina:
punitivos, enunciativos, ordinatórios, normativos e negociais.

8.1. Punitivos
Atos administrativos punitivos são aqueles que contêm uma sanção aos que
descumprirem normas legais ou administrativas. Conforme seus destinatários, os
atos punitivos podem ser classificados como de atuação externa ou de atuação interna.
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Os atos de atuação interna são as penalidades previstas no regulamento de cada
categoria de servidores, tais como a demissão, a advertência e a suspensão. Já os
atos de atuação externa são aqueles direcionados para pessoas que não integram a
estrutura interna da Administração, tendo como principais exemplos a interdição de
um estabelecimento e a multa por descumprimento de determinada norma.
Nota-se, dessa forma, que o fundamento para a existência de atos punitivos
pode ser tanto o exercício do poder disciplinar (quando os destinatários forem servidores ou terceiros ligados à Administração por um vínculo específico) quanto o
exercício do poder de polícia, oportunidade em que os destinatários serão terceiros
sem vínculo direto com o Poder Público.

8.2. Enunciativos
Segundo Hely Lopes Meirelles, “os atos administrativos enunciativos são
todos aqueles em que a administração se limita a certificar ou a atestar um
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fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu
enunciado”.
São atos que não contêm uma manifestação de vontade por parte da Administração, se limitando apenas em atestar uma situação preexistente.
Como principais exemplos de atos administrativos enunciativos temos as certidões, os atestados e os pareceres.
• Certidões: cópias ou fotocópias de atos ou fatos constantes de processos,
livros ou documento que se encontrem nas repartições públicas;
• Atestados: são atos pelos quais a Administração comprova um fato ou uma
situação de que tenha conhecimento por seus órgãos competente. O que
diferencia o atestado da certidão é que o primeiro atesta uma situação que,
embora existente, não consta em livros ou papéis da Administração;
• Pareceres: manifestação de órgãos técnicos da Administração, tais como os
laudos periciais dos órgãos encarregados da regulação de uma determinada
atividade econômica.

8.3. Ordinatórios

Atos ordinatórios nada mais são do que manifestações internas da Administração quando da utilização do seu poder hierárquico.
É por meio dos atos ordinatórios que a Administração disciplina o comportamento dos seus servidores. Por isso mesmo, tal espécie de ato não pode ser utilizada
para regular o comportamento de particulares sem vínculo com a Administração.
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Como principais exemplos de atos administrativos ordinatórios, HÁ as instruções internas, as circulares, os avisos, as portarias, os memorandos e os ofícios.

8.4. Normativos
Os atos normativos são aqueles que contêm comandos gerais e abstratos,
servindo para regulamentar e detalhar as disposições da Lei.
Tais atos não possuem destinatários certos, motivo pelo qual se assemelham,
em muitos aspectos, às leis. A diferença entre as duas espécies normativas é que
as leis possuem a característica de inovar no ordenamento jurídico, ao passo que
os atos normativos apenas podem ser editados dentro dos limites legalmente previstos.
Salienta-se, porém, que com a edição da Emenda Constitucional n. 32, ocorrida
em 2001, passamos a contar, em nosso ordenamento jurídico, com a figura dos decretos autônomos, que podem, nas estritas hipóteses previstas no texto da Constituição Federal, inovar no ordenamento jurídico, assim como ocorre com as leis.
De acordo com o art. 84, VI, da CF/1988, são as seguintes as hipóteses em que
os decretos autônomos podem ser utilizados:
• organização e funcionamento da Administração Federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
• extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
Como exemplo de atos administrativos normativos, existem as seguintes espécies:
• Decreto regulamentar: expedido pelos chefes do Poder Executivo, que fazem uso de tal ato para regulamentar e detalhar como determinada lei deve
ser observada e cumprida pelos seus administrados;
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• Instruções normativas: se assemelham aos decretos, com a diferenciação
de que têm como titulares os ministros de Estado e os secretários estaduais
e municipais;
• Regimentos: decorrem do poder hierárquico e regulam o funcionamento
interno de órgãos colegiados, tais como Tribunais e as Casas do Legislativo;
• Resoluções: são atos inferiores aos decretos, versando sobre matérias de
interesse interno dos respectivos órgãos.
Em todos os casos, os atos normativos não podem, como regra, ser impugnados diretamente pelos administrados, uma vez que não se destinam à produção de efeitos concretos.
Tais atos, no entanto, podem ser atacados por meio de ação direta de inconstitucionalidade, devendo, para isso, ser a ação proposta por um dos legitimados
e ter o ato normativo inovado, em algum aspecto, no ordenamento jurídico.
Dessa forma, os atos normativos são considerados atos administrativos apenas
em sentido formal, uma vez que, materialmente, se assemelham, em diversos aspectos, às leis.

8.5. Negociais
Os atos administrativos negociais são aqueles em que a vontade da Administração Pública coincide com o interesse do administrado, podendo resultar em atos discricionários ou vinculados e precários ou definitivos.
Como anteriormente afirmado, os atos administrativos são considerados manifestações de vontade da Administração Pública, que, agindo unilateralmente, impõe aos particulares a sua vontade. Nos atos negociais, contudo, a vontade do
administrado também deve ser respeitada, sob pena de ocasionar a anulação do
ato administrativo.
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Frisa-se que os atos negociais não se tratam de uma relativização da unilateralidade, uma vez que tal característica faria com que estes se assemelhassem aos contratos administrativos, de caráter bilateral. O que está sendo afirmado
é que, ainda que estejamos diante de uma manifestação de vontade unilateral, a
vontade do particular também deve ser levada em conta quando da edição
dos atos negociais.
Duas espécies de atos administrativos negociais merecem destaque, sendo elas
a licença e a autorização.
A licença pode ser definida como o ato administrativo vinculado e definitivo,
cuja função é conferir direitos ao particular que preencheu todos os requisitos legais.
Dessa forma, se o particular atendeu a todos os requisitos impostos pela Lei, a
Administração deve, obrigatoriamente, conceder a licença. Por isso mesmo, costuma-se falar que a licença se trata de um direito subjetivo do particular, desde que,
claro, todos os requisitos sejam atendidos.

Exemplo:
Como principais exemplos, há a licença para construir e a licença para dirigir.
Em ambas as situações, caso o particular reúna os requisitos previstos em lei,
deve o Poder Público conceder a licença (ato vinculado). Da mesma forma, não
pode a Administração, posteriormente à concessão da licença, revogar o ato
administrativo, uma vez que tal condição já se incorporou ao patrimônio do administrado (ato definitivo).
A autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário
por meio do qual a Administração Pública possibilita ao particular o exercício de
determinada atividade ou serviço ou a utilização de determinados bens. Por possuir caráter precário e discricionário, possibilita que a Administração o reveja
sempre que necessário.
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Exemplo:
O exemplo clássico é a autorização para porte de arma. Mesmo que o particular
satisfaça todos os requisitos, ainda assim a Administração não possui a obrigação
de conceder a autorização (ato discricionário).
Uma vez tendo sido a autorização concedida, pode a Administração, pautada no
interesse de toda a coletividade, revogá-la a qualquer momento (ato precário).

Fazem parte dos atos negociais, ainda, a concessão e a permissão, institutos
intimamente relacionados com os serviços públicos. Além disso, são considerados
atos negociais, ainda que pouco exigidos em provas, a homologação, o visto, a
admissão e a aprovação.

9. Classificação dos Atos Administrativos
Inúmeras são as classificações dos atos administrativos, sendo que todas tomam por base um critério que favoreça o entendimento de alguma particularidade
do ato administrativo praticado.
Assim, ainda que não haja unanimidade, por parte dos autores administrativistas, acerca das classificações existentes para os atos administrativos, iremos estudar aquelas que são consideradas mais relevantes para o entendimento da matéria
e, principalmente, mais exigidas pelas bancas organizadoras.

9.1. Perfeição, Validade e Eficácia
Os atos administrativos podem ser visualizados por meio de três diferentes esferas: a perfeição, a validade e a eficácia.
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Por meio da perfeição, verifica-se se o ato completou todo o processo de formação e se todas as etapas de elaboração foram observadas. Em caso afirmativo,
haverá um ato perfeito. Caso, no entanto, falte algum elemento ou alguma das etapas de formação ainda não tenha sido observada, o ato será considerado imperfeito.
Por meio da validade, há um confronto do ato administrativo com o ordenamento jurídico vigente. Caso o ato não contenha nenhum tipo de vício, será considerado
válido. Em sentido oposto, caso algum vício tenha sido encontrado no ato administrativo, poderá haver um ato nulo (quando os vícios forem impossíveis de convalidação) ou, então, um ato anulável (quando os vícios forem possíveis de convalidação).
Por fim, existe a questão da eficácia, que se refere à possibilidade de o ato
administrativo produzir efeitos jurídicos perante terceiros. Caso o ato não dependa
de nenhuma condição para a produção de efeitos, será considerado eficaz. Caso
dependa de alguma condição para poder produzir efeitos, será considerado um ato
administrativo pendente e ineficaz.

Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta as possíveis combinações entre os
elementos da perfeição, da validade e da eficácia dos atos administrativos:
• Ato perfeito, válido e eficaz: trata-se de ato que completou o seu ciclo de
formação, que se encontra de acordo com o ordenamento jurídico e que está
produzindo os efeitos para os quais foi editado;
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• Ato perfeito, válido e ineficaz: trata-se do ato que completou o seu ciclo
de formação e que se encontra de acordo com o ordenamento jurídico, mas
que ainda não está produzindo os efeitos para os quais foi editado;
• Ato perfeito, inválido e eficaz: trata-se do ato que completou o seu ciclo
de formação e que está produzindo os efeitos para os quais foi editado. No
entanto, o ordenamento jurídico não foi respeitado quando da edição do ato
administrativo, dando ensejo à sua anulação ou convalidação;
• Ato perfeito, inválido e ineficaz: trata-se do ato que completou o seu ciclo
de formação, mas que não observou o ordenamento jurídico e que não está
produzindo os efeitos para os quais foi editado.

5. (FCC/JUIZ DO TRABALHO/TRT-18/2014) Determinado servidor recebeu, de boa-fé, valores indevidos, em virtude de interpretação errônea da lei, por parte da
Administração pública. Com base em entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, deve-se concluir que o pagamento de tais valores consistirá em ato
administrativo
a) perfeito, válido e eficaz.
b) perfeito, inválido e eficaz.
c) imperfeito, válido e ineficaz.
d) imperfeito, inválido e eficaz.
e) perfeito, inválido e ineficaz.

Letra b.
No caso narrado, há um ato perfeito (que completou todas as suas etapas e que
observou os requisitos necessários para a sua produção) e que produziu efeitos
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jurídicos, haja vista que o servidor recebeu efetivamente os valores. Trata-se, de
igual forma, de um ato eficaz.
No entanto, deve ser observado que o ato administrativo decorre de uma errônea
interpretação da Lei. Logo, trata-se de um ato ilegal, que não observa o ordenamento jurídico vigente. Como consequência, o ato é inválido.

Ato perfeito: aquele que completou o seu ciclo de formação.
Ato válido: o ato que está em dia com o ordenamento jurídico.
Ato eficaz: ato que produz efeitos jurídicos.

9.2. Atos Vinculados e Atos Discricionários
A distinção entre atos administrativos vinculados e discricionários refere-se ao
grau de liberdade que o agente público tem para praticar os atos.
Dos cinco requisitos do ato administrativo, três sempre estarão presentes: a
competência, a finalidade e a forma. Os restantes (motivo e objeto) formam o denominado mérito administrativo, conferindo uma maior liberdade ao agente público
para analisar o caso concreto.
Nos atos vinculados, todos os requisitos já estarão previamente definidos em
lei, de forma que a margem de liberdade do agente público é praticamente nula.
Nos atos discricionários, o motivo e o objeto são deixados à escolha do agente
estatal, que deve optar, diante do caso concreto, por uma das hipóteses previstas
em lei. Com isso, a margem de liberdade funcional é ampliada, devendo, contudo,
ser exercida dentro dos limites da Lei.
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Atoa vinculados

Atos discricionários

Pouca margem de escolha para a realização
do ato.

Significativa margem de escolha para a realização
do ato.

Requisitos competência, finalidade e forma
são sempre vinculados.

Requisitos competência, finalidade e forma são
sempre vinculados.

Requisitos motivo e objeto são vinculados

Requisitos motivo e objeto são discricionários

9.3. Atos de Império, Atos de Gestão e Atos de Expediente
Os atos de império são aqueles que a Administração pratica com algum grau
de superioridade em relação aos administrados. Nesses atos, não é levada em
conta a vontade do particular, que, caso não concorde com o ato, deve procurar os
meios legais cabíveis para impedir ou desfazer a sua prática.

Exemplo:
S
 ão exemplos de atos de império a desapropriação, as multas e as diversas interdições às atividades privadas. Em todas essas hipóteses, o que é levado em conta,
para a prática do ato, é o bem-estar da coletividade, e não a vontade do particular.
Se tomarmos como exemplo a desapropriação de um terreno particular com a
finalidade de construir um hospital público, verifica-se que o procedimento possui
como finalidade garantir melhores condições de saúde à população. Caso o particular se sinta lesado, deve buscar, judicialmente, uma forma de reparar os prejuízos eventualmente sofridos.
Os atos de gestão são aqueles em que a Administração, quando da sua prática, encontra-se em grau de igualdade com o particular, sem usar de sua supremacia. Tais atos possuem dentre as suas características o fato de estarem regidos,
em sua maioria, pelo direito privado, com algumas derrogações de direito público.
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Exemplo:
Quando a Administração Pública abre uma conta-corrente e a movimenta com a
assinatura de cheques, está ela regida pelas normas de direito privado.
Caso não fosse dessa forma, poderia o Poder Público, alegando a necessidade de
destinar recursos para a realização de políticas públicas, deixar de honrar com
a obrigação, o que colocaria em risco a livre concorrência e geraria uma grande
insegurança por parte das instituições financeiras.

Os atos de expediente são os atos de rotina interna da Administração, praticados por servidores subalternos e sendo necessários para o regular andamento
dos processos administrativos. Devido ao seu caráter eminentemente interno, tais
atos não apresentam manifestação de vontade, apenas declarando uma situação
já existente. Parte da doutrina, por isso mesmo, costuma afirmar que os atos de
expediente apenas possuem a aparência de atos administrativos, uma vez que não
geram efeitos no universo jurídico.

Exemplo:
S
 ão exemplos de atos de expediente a numeração de processos e o carimbo efetuado pelo agente público. Nessas situações, estamos diante de medidas eminentemente internas, que não afetarão as relações jurídicas constituídas perante terceiros.

6. (FCC/TRF-5/2013/ANALISTA JUDICIÁRIO) O ato administrativo unilateral, precário e discricionário pelo qual a Administração faculta o desempenho de atividade
material que, sem esse consentimento, seria legalmente proibido, é denominado:
a) Licença.
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b) Autorização.
c) Admissão.
d) Homologação.
e) Decreto.

Letra b.
Como acabamos de ver, a autorização é um ato administrativo unilateral, precário e
discricionário. Nessas situações, o Poder Público pode ou não conceder a autorização, ainda que o particular tenha reunido todos os requisitos legalmente previstos.

9.4. Atos Simples, Atos Compostos e Atos Complexos
Nessa classificação, o que é levado em conta é a quantidade de manifestações
de vontades necessárias para a formação do ato administrativo.
O ato simples é aquele que depende, para a sua realização, da manifestação
de vontade de apenas um órgão. Não podemos confundir, no entanto, a manifestação de vontade com a quantidade de pessoas envolvidas com o ato.
Dessa forma, o ato simples pode ser realizado tanto com a manifestação de
vontade de apenas uma pessoa (ato simples singular) quanto pela manifestação
de mais de uma pessoa, como ocorre, por exemplo, nas decisões que são tomadas
no plenário dos tribunais (ato simples colegiado).
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O ato composto é aquele que, tal como ocorre com o ato simples, também necessita de apenas uma manifestação de vontade para a sua formação. Nos atos compostos, porém, é necessário outro ato com a finalidade de colocá-lo em funcionamento.
Dessa forma, existem, nos atos compostos, dois atos: um que é a própria manifestação de vontade, exteriorizada por um único órgão, e outro que apresenta
caráter instrumental, servindo apenas para colocar o primeiro em prática.
Ressalto que esse segundo ato, instrumental, pode se dar de maneira prévia ou
posterior ao ato principal, recebendo, conforme o momento de sua realização, a
denominação de aprovação, ratificação, visto ou homologação.

Exemplo:
Podemos citar como exemplos de atos compostos as nomeações para diversos
cargos previstos na Constituição Federal, tal como ocorre com os ministros do
STF e com o procurador-geral da República.
Nessas hipóteses, a nomeação apenas poderá ser feita após a aprovação prévia,
por parte da maioria absoluta do Senado Federal, do nome indicado pelo Presidente da República.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

71 de 136

DIREITO ADMINISTRATIVO
Atos Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Assim, ainda que estejamos diante de mais de um Poder para a realização do
ato administrativo, a manifestação de vontade é uma só, motivo pelo qual o ato é
considerado composto.
Os atos complexos são aqueles que necessitam, para a sua formação, da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos administrativos.
Assim, enquanto no nos atos compostos é necessário apenas um órgão para
que seja manifestada a vontade da Administração (sendo o segundo meramente
instrumental, com a finalidade de colocá-lo em prática), nos atos complexos necessita-se de dois ou mais órgãos para que a Administração manifeste a sua vontade.
Dessa forma, a manifestação de apenas um órgão é insuficiente para que o ato
administrativo passe a produzir efeitos jurídicos, sendo necessária, a cada etapa, a
manifestação de outro órgão.

Exemplo:
E
 xemplo típico de ato administrativo complexo é a aposentadoria do servidor público.
Uma vez tendo o agente reunido todas as condições para se aposentar, protocola ele,
junto à repartição onde desempenha suas atividades, o pedido de aposentadoria.
Tendo sido deferido o pedido, o servidor passa a receber proventos decorrentes
da aposentadoria. O ato, contudo, ainda não se encontra completo, característica
que apenas ocorrerá com a análise, por parte do Tribunal de Contas, acerca do
atendimento de todos os requisitos legais.
Atos simples

Apenas uma manifestação de vontade, ainda que decorrente da decisão
de um órgão simples ou colegiado.

Atos compostos

Apenas uma manifestação de vontade, necessitando da edição de dois
atos (um principal e outro instrumental).

Atos complexos

Duas ou mais manifestações de vontade.
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9.5. Atos Gerais e Atos Individuais
Os atos gerais, também conhecidos como atos normativos, se caracterizam
por não ter destinatários certos, sendo que o seu conteúdo se aplica a todas as
pessoas que se enquadrem na situação neles prevista.
Tais atos possuem como características o fato de serem sempre discricionários
e, por isso mesmo, revogáveis a qualquer tempo pelo Poder Público. Além disso,
tais atos se assemelham, em muitos aspectos, às leis, com a ressalva de que não
podem inovar no ordenamento jurídico.

Exemplo:
Pode-se citar como exemplo de ato geral o decreto que regulamenta o IPTU de um
determinado município. Nessa hipótese, o ato deve observar a Lei, não podendo
instituir, para os contribuintes, obrigações que não estejam previstas em lei.
Da mesma forma, o ato em questão é aplicável a todas as pessoas que se encontrem na condição de contribuintes, não possuindo, por isso mesmo, destinatários
determinados.

Os atos individuais são aqueles que possuem destinatários determinados e
certos, produzindo efeitos concretos e se subordinando aos atos gerais.
Exemplo:
Pode-se citar como exemplo de ato individual a nomeação de candidatos para um
cargo público. Ao contrário dos atos gerais, os atos individuais podem ser discricionários ou vinculados, somente podendo ser revogados se não tiverem gerado
direito adquirido para o seu destinatário.
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As características dos atos gerais e individuais podem ser mais bem visualizadas
por meio da tabela a seguir:
Atos gerais

Atos individuais

Destinatários incertos.

Destinatários certos.

Efeitos abstratos, tal como as leis.

Efeitos concretos.

Ato discricionário.

Ato discricionário ou vinculado.

Regulamentam as leis.

Subordinam-se aos atos gerais.

Como exemplo, há as instruções normativas,
os decretos e os regulamentos.

Como exemplo, há as nomeações para
cargos públicos.
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RESUMO
Diversos são os conceitos de atos administrativos, sendo que as bancas costumam utilizar o utilizado por Hely Lopes Meirelles, por meio do qual os atos são
entendidos como “toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor
obrigações aos administrados ou a si própria”.
Ainda que a Administração Pública seja quem mais pratique atos administrativos, devemos ter em mente que todos os demais poderes também o fazem,
ainda que de maneira atípica. Assim, os atos administrativos não são uma exclusividade do Poder Executivo.
Cinco são os requisitos dos atos administrativos: competência, finalidade,
forma, motivo e objeto.
Dos requisitos presentes, apenas a competência, a finalidade e a forma
sempre estão presentes em todo e qualquer ato administrativo.
O motivo e o objeto, dessa forma, caracterizam o chamado mérito administrativo, que é a valoração da conveniência e da oportunidade que a Lei deixa a
cargo dos agentes competentes.
O mérito administrativo também é responsável pela diferenciação entre
atos vinculados e atos discricionários.
São atributos dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a tipicidade.
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A presunção de legitimidade é uma característica por meio da qual os atos
administrativos são considerados legais até a prova em contrário. Costuma-se dizer, por isso mesmo, que a presunção é juris tantum, ou seja, presunção
relativa, que pode ser contestada pelo particular.
A presunção de legitimidade é o único atributo presente em todos os
atos administrativos.
Parte da doutrina divide os atributos em questão em presunção de veracidade e presunção de legitimidade. De acordo com a veracidade, o ato deve
obediência aos fatos alegados pelo Poder Público. De acordo com a legitimidade, os atos devem obediência ao ordenamento jurídico como um todo.
Pela autoexecutoriedade, a Administração pode exigir o cumprimento
de determinados atos administrativos por parte de seus administrados,
sem a necessidade de precisar recorrer ao Poder Judiciário. Por meio desse
atributo, em alguns casos, pode, inclusive, utilizar-se da força.
A imperatividade é o atributo no qual a Administração impõe a sua vontade a terceiros, que não possuem outra opção que não seja cumprir o ato.
A imperatividade decorre do poder de império da Administração, também conhecido como poder extroverso, decorrência do princípio da supremacia do interesse público.
Os requisitos são elementos para que os atos administrativos possam
existir, ao passo que os atributos são prerrogativas que os atos dispõem
para atingir seus objetivos.
Sobre as formas de desfazimento do ato administrativo, temos três clássicas
maneiras: anulação, revogação e convalidação.
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A anulação pode ser feita pela própria Administração, baseada no seu
poder de autotutela, ou pelo Judiciário, desde que provocado.
A anulação sempre é um controle de legalidade, jamais entrando no mérito
administrativo.
A anulação possui efeitos retrospectivos, sendo que seus efeitos retroagem até a data da prática do ato. Por isso mesmo, costuma-se dizer que seus
efeitos são ex tunc.
No entanto, mesmo em caso de anulação, os efeitos produzidos pelos atos,
para terceiros de boa-fé, devem prevalecer.
A revogação, por sua vez, é a possibilidade da Administração que produziu o ato (e apenas ela) retirar o mesmo do mundo jurídico por razões
de conveniência e oportunidade.
A revogação adentra no mérito administrativo, possuindo efeitos prospectivos, também chamados pela doutrina de ex nunc.
A revogação pode incidir apenas sobre atos discricionários, sendo um
controle de mérito. Já a anulação pode incidir sobre atos vinculados ou discricionários, desde que, claro, seja para analisar a ilegalidade dos mesmos.
A convalidação decorre da teoria dualista, por meio da qual os atos poderiam ser sanados quando o vício decorresse dos requisitos competência
(em razão da pessoa) e da forma (quando esta não for indispensável).
A convalidação sempre é uma faculdade da Administração, que, em tese,
poderia anular os atos administrativos.
Com a convalidação, porém, a Administração ganha em eficiência e economicidade, sem precisar praticar um novo ato, apenas sanando os efeitos do
anterior.
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A anulação, a revogação e a convalidação podem ser mais bem visualizadas
por meio da tabela a seguir:

Anulação

Revogação

Convalidação

Trata-se de controle de legalidade sobre atos que apresentam
vícios insanáveis ou sanáveis.

Trata-se de controle do
mérito administrativos, a
juízo da Administração.

Trata-se de controle de
legalidade sobre atos que
apresentam vícios sanáveis.

Opera retroativamente (eficácia
ex tunc).

Opera prospectivamente
(eficácia ex nunc).

Opera retroativamente (eficácia ex tunc).

Pode ser efetuada tanto pela
própria Administração quanto
pelo Poder Judiciário, quando
provocado.

Apenas pode ser efetuada pela própria Administração.

Apenas pode ser efetuada
pela própria Administração.

Incide sobre atos vinculados e
discricionários, desde que se
esteja analisando a legalidade.

Incide apenas sobre atos
discricionários.

Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde
que se esteja analisando a
legalidade.

A anulação pode ser um ato vinculado (quando o vício é insanável) ou discricionário (quando o
vício é sanável, pois nesse caso
pode ela optar entre anular ou
convalidar o ato em questão).

A revogação sempre é
um ato discricionário,
pois a Administração
escolhe se deve ou não
retirá-lo do universo
jurídico.

A convalidação é um ato
discricionário, pois a Administração pode escolher
entre anular ou convalidar
o ato.

Cinco são as espécies de atos administrativos: punitivos, enunciativos, ordinatórios, normativos e negociais.
Os atos punitivos são aqueles que implicam sanções, que podem ser de caráter interno ou externo. São exemplos desses atos a advertência, suspensão e demissão (internamente) e a multa e a interdição de estabelecimentos (externamente).
Atos enunciativos declaram uma situação já existente, sendo que muitos autores consideram os mesmos como atos administrativos impróprios,
uma vez que neles não ocorre uma manifestação de vontade da Administração.
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Os atos ordinatórios decorrem do poder hierárquico da Administração
e conferem as prerrogativas de determinar como as diversas atividades
devem ser praticadas, tendo como exemplos as circulares, portarias e as ordens
de serviço.
Os atos normativos contêm comandos gerais e abstratos, servindo para
regulamentar e detalhar os comandos da Lei. Possuem como principais exemplos os decretos regulamentares (editados pelos chefes do Executivo), os regimentos (como o dos Tribunais) e as resoluções.
Nos atos negociais, o particular possui uma vontade, que depende do
interesse da Administração. Assim, são exemplos desses atos a licença (quando
a Administração não tem outra escolha que não seja conceder a mesma, desde que
o particular cumpra todos os requisitos) e a autorização (quando a Administração,
mesmo tendo o particular cumprido todos os requisitos, pode escolher entre conceder ou não a mesma).
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QUESTÕES DE CONCURSO

1. (FCC/TRT-14/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Sobre atos administrativos, considere:
I – Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.
II – Em regra, os atos administrativos que integram um procedimento podem ser
revogados.
III – A competência para revogar é intransferível, salvo por força de lei.

Está correto o que se afirma em:
a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) II, apenas.

2. (FCC/TRT-14/2016/OFICIAL DE JUSTIÇA) Sobre o ato administrativo, considere:
I – O ato administrativo nulo não comporta revogação.
II – O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas
hipóteses, ser convalidado.
III – Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito ex nunc.
IV – A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública,
independe de provocação do interessado.
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Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II, III, IV.
c) I e IV, apenas.
d) III, apenas.
e) II, apenas.

3. (FCC/TRT-23/2016/ANALISTA JUDICIÁRIO) Marcilio, servidor público federal e
chefe de determinada repartição pública, convalidou ato administrativo ilegal, haja
vista conter nulidade relativa, suprindo, assim, vício existente no mencionado ato.
Já Ana, também servidora pública federal, revogou ato administrativo com vício de
motivo. A propósito do ocorrido nas duas hipóteses,
a) a convalidação não se destina a atos administrativos ilegais, sendo seu efeito
sempre ex nunc.
b) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex tunc.
c) no primeiro caso, a convalidação ocorrerá com efeitos retroativos à data em que
o ato administrativo foi praticado.
d) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex nunc.
e) o episódio narrado na segunda hipótese comporta tanto revogação quanto anulação que, neste último caso, ocorrerá com efeitos ex tunc.

4. (FCC/TRT-23/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere:
I – A revogação é sempre discricionária.
II – O ato vinculado, em regra, pode ser revogado.
III – O ato discricionário não comporta anulação.
IV – Na revogação, extingue-se ato válido.
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Está correto o que consta APENAS em
a) IV.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II e IV.

5. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Jonas, servidor público, revogou ato
administrativo que já havia exaurido seus efeitos. No mesmo dia, anulou ato administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Sobre o tema,
a) incorretas ambas as condutas, haja vista a inexistência dos requisitos legais
para a adoção dos citados institutos.
b) corretas a revogação e a anulação.
c) correta apenas a anulação.
d) correta apenas a revogação.
e) incorretas as condutas, pois não é válido na mesma data utilizar-se de ambos
os institutos.

6. (FCC/TJ/TRT-3/ADMINISTRATIVA/2015) José, servidor público federal e chefe
de determinado setor, emitiu ofício aos seus subordinados, em caráter oficial, contendo matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. O ato administrativo em questão classifica-se como
a) ordinatório.
b) enunciativo.
c) normativo.
d) negocial.
e) punitivo.
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7. (FCC/TRT-15/2015) Vários critérios e abordagens são utilizados pela doutrina
para a classificação dos atos administrativos, ensejando classificações em função
das prerrogativas com as quais atua a Administração; de acordo com a formação de
vontade para a prática do ato; de acordo com os destinatários; quanto aos efeitos,
entre outros. Considerando tais acepções, a certidão expedida por uma autoridade
administrativa constitui exemplo de ato administrativo
a) enunciativo, que atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito.
b) constitutivo, que confere ao administrado condição específica perante a Administração.
c) de império, sendo expressão do poder extroverso da Administração.
d) discricionário, configurando manifestação de conveniência e oportunidade da
Administração.
e) normativo, com base nas competências ou atribuições conferidas pelo ordenamento jurídico à autoridade que o expediu.

8. (FCC/TCM-GO/2015) É certo que a Administração se manifesta por meio de atos
administrativos. No que concerne ao desfazimento dos atos administrativos e seus
efeitos, é correto afirmar que:
a) Pode ocorrer por atuação da própria Administração, na hipótese de estar presente vício de legalidade, não sendo possível à Administração, no entanto, desfazer
seus próprios atos por motivos de conveniência e oportunidade, em razão do princípio da segurança jurídica.
b) Pode ocorrer por atuação da própria administração, a qualquer tempo, por motivo de legalidade, independentemente de terem, os atos, produzido efeitos favoráveis aos destinatários, sendo que a invalidação, nesse caso, produzirá efeitos ex
tunc.
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c) Quando presente vício de legalidade, a Administração tem o dever de anular
o ato administrativo, dever este que encontra limite, sempre que, nos termos da
lei, tenha transcorrido prazo razoável e dos atos decorram efeitos favoráveis para
destinatários de boa-fé.
d) Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Poder Judiciário pode
anular os atos administrativos ilegais e revogar, a qualquer tempo, os atos administrativos inoportunos, operando, nesse último caso, automático retorno da situação
jurídica ao status quo ante.
e) A Administração pode revogar os atos administrativos por razão de conveniência
e oportunidade e anular os atos eivados de vício de legalidade, no entanto, no primeiro caso, deve recorrer ao judiciário, porque não incide, na espécie, a autotutela.

9. (FCC/MPE-PB/ANALISTA MINISTERIAL/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2015)
A Administração pública concedeu autorização para porte de arma a servidor do
Ministério Público do Estado da Paraíba. Cumpre salientar, no entanto, que o ato
administrativo foi fundamentado em motivo falso. Nesse caso, a autorização em
questão
a) será necessariamente válida, haja vista a presunção de veracidade dos atos da
Administração pública.
b) pode ser válida, dependendo do motivo alegado.
c) será nula, em razão do vício de motivo.
d) pode ser válida, dependendo da finalidade pública atingida.
e) será anulável, em razão de vício de motivo e objeto.
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10. (FCC/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/2015) Considere a seguinte situação hipotética: Determinado órgão público do Estado da Paraíba nomeia Marcílio para cargo
público inexistente. Nesse caso, o ato administrativo de nomeação apresenta vício de
a) motivo.
b) forma.
c) competência.
d) objeto.
e) mérito.

11. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-3/ADMINISTRATIVA/2015) Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se,
e aplicou pena de advertência, ao invés da pena de suspensão. No caso narrado, há
a) mera irregularidade, inexistindo qualquer vício no ato administrativo.
b) vício relativo ao objeto do ato administrativo.
c) vício de finalidade do ato administrativo.
d) vício de motivo do ato administrativo.
e) vício relativo à forma do ato administrativo.

12. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-RR/2015) Henrique, servidor público e chefe de determinada repartição pública, publicou portaria na qual foram expedidas
determinações especiais a seus subordinados. No que concerne à classificação dos
atos administrativos, a portaria constitui ato administrativo
a) punitivo.
b) normativo.
c) enunciativo.
d) ordinatório.
e) negocial.
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13. (FCC/TM/MPE/PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Considere duas situações distintas:
I – José, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado
processo administrativo, aplicou pena de advertência a servidor quando cabível a pena de suspensão.
II – Josefina, servidora pública estadual, revogou ato de permissão de uso, sob
o fundamento de que a Administração pública necessitava daquele bem
público; no entanto, a seguir, permitiu o uso do mesmo bem a terceira
pessoa.

As situações narradas apresentam vício de
a) motivo e objeto, respectivamente.
b) objeto e motivo, respectivamente.
c) motivo em ambos os casos.
d) forma e finalidade, respectivamente.
e) objeto e sujeito, respectivamente.

14. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-3/2015) Dentre os requisitos de validade do
ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente identificáveis em todos
os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato administrativo pode ensejar diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A
motivação do ato administrativo, por sua vez,
a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia
nos fatos que ensejaram a prática do ato, representando verdadeira expressão dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo obrigatória em todos os atos
administrativos, em maior ou menor extensão.
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b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na
explicitação do motivo − pressuposto fático − e dos fundamentos da prática do ato,
mas não constitui elemento do ato administrativo.
c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de direitos dos administrados e quando se tratar da edição de atos
administrativos decorrentes do poder normativo e regulamentar da Administração.
d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de
inadequação, sempre que a finalidade do ato, de interesse público, for atingida,
independentemente de não ser o resultado pretendido com aquele ato.
e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato
administrativo, porque cabe ao administrador atender genericamente a finalidade
de interesse público e explicitar as razões que o levaram a tal, ainda que não seja
exatamente o caminho e o resultado previstos na lei.

15. (FCC/AUDITOR/TCE-AM/2015) Não se questiona a necessidade de observância
do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos
administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas
e expressam-se, nos atos administrativos,
a) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e,
com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.
b) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediatamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância
ao princípio da moralidade.
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c) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a
prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.
d) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.
e) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais,
para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal,
como dita o princípio da legalidade.

16. (FCC/ACE/TCE-CE/CONTROLE EXTERNO/ATIVIDADE JURÍDICA/2015) Laerte
decidiu construir, sem a devida licença ou alvará de construção, um pequeno armazém em seu terreno. Os moradores do bairro passaram a comprar no novo estabelecimento. A Administração pública municipal precisa ingressar em juízo para que
o proprietário seja notificado a demolir o que construiu?
a) Sim, porque o direito de propriedade deve ser respeitado, uma vez que a construção cumpre sua função social.
b) Não, porque os atos administrativos são dotados de legitimidade, imperatividade e exigibilidade.
c) Não, porque os atos da Administração pública são dotados de revogabilidade,
executoriedade e legitimidade.
d) Sim, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do
Poder Judiciário.
e) Sim, porque ninguém é obrigado a desfazer aquilo que realizou em prol de um
interesse social.
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17. (FCC/AM/MPE-PB/ANALISTA

MINISTERIAL/AUDITOR

DE

CONTAS

PÚBLI-

CAS/2015) Considere as seguintes situações hipotéticas envolvendo três Analistas
do Ministério Público da Paraíba:
I – João emite certidão a administrado;
II – Júlio emite parecer em determinado processo administrativo;
III – Clara fornece atestado a administrado.
A propósito do atributo da imperatividade dos atos administrativos,
a) nenhum dos atos é munido de tal atributo.
b) apenas o ato de João é munido de tal atributo.
c) apenas o ato de Júlio é munido de tal atributo.
d) apenas o ato de Clara é munido de tal atributo.
e) todos os atos são munidos de tal atributo.

18. (FCC/PROCURADOR/MPC/TCM-GO/2015) Existência, validade e eficácia do ato
administrativo são conceitos correlatos, porém distintos. Esses aspectos interagem
e se relacionam na análise casuística dos atos administrativos, sendo, contudo,
correto afirmar que a
a) validade do ato jurídico pode ser aferida no momento de seu aperfeiçoamento,
ou seja, quando é produzido, muito embora alterações normativas posteriores convidem a sucessivas reanálises sobre a validade dos atos cuja produção de efeitos
se perpetua no tempo.
b) existência é pressuposto dos demais aspectos, na medida em que é ela que
atesta a conformidade do ato ao ordenamento jurídico em vigor.
c) eficácia precede o exame de validade, posto que somente pode ser válido o ato
que está apto a produzir efeitos.
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d) edição de um ato administrativo apócrifo o predica como inválido, mas pode produzir efeitos jurídicos caso se demonstre que havia firme propósito em praticá-lo.
e) eficácia não é relevante para fins de análise da estrutura do ato administrativo,
tendo em vista que a análise da produção de efeitos é prescindível para exame dos
direitos que decorrem para os administrados.

19. (FCC/ANALISTA/MANAUSPREV/CIÊNCIAS ATUARIAIS/2015) A Administração
pública pode editar atos administrativos vinculados ou discricionários, em qualquer
dos casos com base no que autorizar a legislação vigente, o que pode ser apontado
como uma semelhança. De outro lado, aqueles atos se distinguem, dentre outras
razões, porque
a) os atos vinculados não dependem da existência de motivo ou motivação para
serem editados, já que todos os aspectos constam da lei que o autorizou, enquanto
que para os atos discricionários é indispensável.
b) os atos discricionários permitem sempre convalidação, enquanto que os atos
vinculados devem seguir estritamente o que constar da lei.
c) os atos vinculados permitem ao administrador exame de escolha estritamente
no que se refere à finalidade, enquanto que os atos discricionários ensejam essa
opção em todos os seus aspectos.
d) somente os atos vinculados permitem autoexecutoriedade das decisões da Administração, pois os atos vinculados dependem de atuação judicial.
e) os atos discricionários possuem menor espectro de sujeição a controle judicial,
preservando seu mérito da ingerência externa, enquanto que os atos vinculados
permitem maior controle do Judiciário, visto que ensejam essencialmente exame
de conformidade à lei.
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20. (FCC/ACE/TCM-GO/CONTROLE EXTERNO/2015) O responsável pelo órgão de
pessoal de determinada entidade da Administração pública concedeu benefícios a
servidores da entidade sem o necessário amparo na legislação de regência. Passado algum tempo, a situação foi descoberta por auditoria realizada no âmbito do
controle interno da Administração. A conduta a ser adotada pela Administração em
relação aos atos concessórios dos benefícios consiste em
a) revogar os atos praticados em desacordo com a legislação, com base em seu
poder discricionário.
b) anular os atos eivados de ilegalidade, como exercício da autotutela, desde que
não decorrido o prazo decadencial.
c) convalidar os atos praticados, que gozam de presunção de legitimidade independentemente da conformidade com a lei.
d) solicitar judicialmente a anulação dos atos, eis que inviável o desfazimento no
âmbito administrativo.
e) anular os atos no âmbito do processo disciplinar a ser instaurado contra o responsável, desde que constatada a má-fé.

21. (FCC/ANA/CNMP/APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO/GESTÃO PÚBLICA/2015)
Suponha que determinado diretor, responsável pela área de pessoal de um órgão
público, tenha aprovado escala de férias dos servidores do órgão, sem atentar,
contudo, para as condições de manutenção da regularidade do atendimento ao público, de forma que a manutenção da escala poderá prejudicar o bom andamento
do serviço. Referido ato administrativo:
a) pode ser revogado pela própria Administração, por razões de conveniência e
oportunidade, como expressão da autotutela.
b) somente pode ser revogado se identificada ilegalidade ou desvio de finalidade.
c) uma vez aperfeiçoado, não pode mais ser modificado pela Administração.
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d) pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, tanto por razões de
legalidade como de conveniência administrativa, para fins de preservação do interesse público.
e) é passível de controle pelo órgão hierarquicamente superior ao da autoridade
que o praticou, que pode anular o ato se considerá-lo inoportuno ou inconveniente.

22. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Considere os seguintes atos administrativos:
I – Ato administrativo discricionário.
II – Ato Administrativo vinculado.
III – Ato administrativo com vício de forma.
IV – O mero ato administrativo, como, por exemplo, a certidão.

Pode ser objeto de anulação, quando eivado de vício de legalidade, o descrito em:
a) I, II, III e IV.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

23. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Considere duas situações hipotéticas: O Prefeito de Boa Vista praticou ato administrativo de competência exclusiva
da Presidente da República. Josefina, servidora pública, demitiu o também servidor
público José por ser seu desafeto, inexistindo qualquer falta grave que justificasse
a punição. A propósito da validade dos atos administrativos narrados,
a) apenas o segundo ato é nulo.
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b) ambos os atos são nulos, existindo, no primeiro, vício de competência e, no segundo, vício relativo à finalidade.
c) ambos os atos são válidos.
d) apenas o primeiro ato é nulo.
e) ambos os atos são nulos, existindo, no primeiro, vício de competência e, no
segundo, vício de objeto.

24. (FCC/TM/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Lírio, Técnico do Ministério Público do Estado da Paraíba, praticou
ato administrativo com vício de motivo. Logo após a prática do ato, constatou o
vício nele presente e revogou-o com efeitos ex tunc. A propósito dos fatos,
a) o administrador público não pode revogar o ato, dependendo sempre do Poder
Judiciário para tanto.
b) o ato administrativo, com vício de motivo, não pode ser extirpado do universo
jurídico com efeitos ex tunc.
c) o vício de motivo admite a revogação do ato administrativo.
d) a revogação sempre ocorre com efeitos ex tunc.
e) não é cabível a revogação.

25. (FCC/TM/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Cindy, Técnica do Ministério Público do Estado da Paraíba, praticou
determinado ato administrativo. Dias depois, foi procurada pelo particular Nuno,
que comprovou ter o ato vício de finalidade, haja vista ter se distanciado da finalidade pública. Nesse caso, Cindy
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a) deve anular o ato, que também pode ser anulado pelo Poder Judiciário.
b) deve revogar o ato.
c) deve manter o ato no mundo jurídico.
d) deve comunicar o ocorrido ao seu superior hierárquico e, apenas este último, é
que deverá revogar o ato.
e) pode optar por anular ou manter o ato administrativo no mundo jurídico.

26. (FCC/AJ/TRT-4/ADMINISTRATIVA/2015) Considere que determinada autoridade pública tenha concedido licença para funcionamento de um estabelecimento
comercial sem, contudo, atentar para o fato de que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão. Referido ato é passível de
a) revogação pela mesma autoridade que o praticou, indicando o vício de legalidade incorrido.
b) anulação pela própria Administração, com base no princípio da autotutela ou
pelo Poder Judiciário me diante provocação.
c) anulação pela autoridade superior àquela que praticou o ato, com base no poder
de polícia administrativa.
d) revogação, pela via judicial, por ofensa aos princípios básicos da Administração
pública.
e) anulação, pela própria Administração, com base no princípio da discricionariedade administrativa.

27. (FCC/AUDITOR/TCE-CE/2015) A Secretaria Estadual de Cultura instituiu um
programa voltado a crianças estudantes da rede pública, consistente em visitas
guiadas a museus e concertos. Ocorre que, no decorrer do ano, em face do redi-
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recionamento de recursos orçamentários para outras áreas que o Estado entendeu
prioritárias, descontinuou as atividades programadas mediante o encerramento do
programa, denunciando o convênio entre a Secretarias estaduais envolvidas, de
Cultura e de Educação, e entidades do setor privado. Estas últimas, em face dos
compromissos assumidos em razão do convênio, questionaram a legalidade da
postura adotada. A atuação da Administração pública na situação narrada,
a) não encontra respaldo nos princípios aplicáveis à Administração pública, eis que
o ato em questão somente poderia ser revogado por vício de legalidade.
b) decorre do poder de tutela inerente à atividade administrativa, que permite a
revisão ex officio de seus atos por razões de legalidade.
c) fundamenta-se no poder hierárquico, pressupondo a anulação de atos praticados por autoridades subordinadas, por razões de mérito.
d) é expressão do princípio da mutabilidade dos atos administrativos, a qual, contudo, encontra seus limites nas expectativas de direito por estes geradas.
e) traduz a discricionariedade dos atos administrativos, que permitem a sua revogação com base em razões de conveniência e oportunidade.
28. (FCC/AJ/TRE-RR/JUDICIÁRIA/2015) Paola, servidora pública estadual, praticou
ato administrativo com vício em seu motivo (indicação de motivo falso). Carlos,
particular interessado no aludido ato, ao constatar o vício, requereu a aplicação da
teoria dos motivos determinantes, sendo seu pleito prontamente acolhido pela Administração pública. Nesse caso, o ato administrativo praticado por Paola
a) será nulo.
b) poderá ser convalidado pelo mesmo ato administrativo.
c) será válido, desde que corrigido integralmente o vício.
d) poderá ser convalidado por outro ato administrativo.
e) será válido, independentemente do vício narrado, haja vista o direito adquirido
e o ato jurídico perfeito.
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29. (FCC/SEFAZ-SP/2013/AUDITOR-FISCAL) Simão, comerciante estabelecido na
capital do Estado, requereu, perante a autoridade competente, licença para funcionamento de um novo estabelecimento. Embora o interessado não preenchesse os
requisitos fixados na normatização aplicável, a Administração, levada a erro por falha cometida por funcionário no procedimento correspondente, concedeu a licença.
Posteriormente, constatado o equívoco, a Administração
a) somente poderá desfazer o ato judicialmente, em face da preclusão administrativa.
b) poderá revogar o ato, com base em razões de conveniência e oportunidade, sem
prejuízo da apreciação judicial.
c) deverá anular o ato, não podendo a anulação operar efeito retroativo, salvo
comprovada má-fé do beneficiário.
d) deverá revogar o ato, preservando os efeitos até então produzidos, desde que
não haja prejuízo à Administração.
e) deverá anular o ato, produzindo a anulação efeitos retroativos à data em que foi
emitido o ato eivado de vício não passível de convalidação.

30. (FCC/TJ/TRT-13/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014)
A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo que
a) determina que os atos se impõem a terceiros independentemente da concordância dos mesmos.
b) diz respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do
poder de polícia.
c) não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade.
d) decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e somente está presente nos atos discricionários.
e) é também chamado de autoexecutoriedade e, em face da garantia constitucional de acesso ao Judiciário, somente é admitida em situações de risco eminente.
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31. (FCC/ACE/TCE-GO/CONTABILIDADE/2014) Enzo, servidor público e chefe de
determinada repartição pública, na mesma data, editou dois atos administrativos
distintos, quais sejam, uma certidão e uma licença. No que concerne às espécies
de atos administrativos, tais atos são classificados em
a) ordinatórios e negociais, respectivamente.
b) enunciativos.
c) negociais.
d) enunciativos e negociais, respectivamente.
e) normativos e ordinatórios, respectivamente.

32. (FCC/AFCE/TCE-PI/COMUM/2014) A recomposição da ordem jurídica violada
pela edição de atos administrativos com vício de validade poderá ser obtida pela
a) revogação, que opera efeitos ex tunc, sendo opção discricionária do administrador a retirada ou não do ato administrativo exarado com vício de competência.
b) invalidação, que, em razão do princípio da legalidade, não encontra limites e
opera necessariamente efeitos ex tunc.
c) invalidação, que, necessariamente, opera efeitos ex tunc e pela revogação, que
opera efeitos ex nunc, na hipótese em que atingidos terceiros de boa-fé.
d) revogação, que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex
nunc quando atingidos terceiros de boa-fé ou na hipótese de atos discricionários
produzidos com vício de competência.
e) invalidação que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex
nunc quando, por exemplo, atingidos terceiros de boa-fé.
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33. (FCC/BIBLIO/TCE-PI/2014) Marcus, servidor público do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, praticou ato administrativo vinculado. Dez dias após a prática do
ato, o servidor constata grave ilegalidade na finalidade do aludido ato administrativo. Em razão do exposto, Marcus
a) deve revogar o ato.
b) deve, obrigatoriamente, socorrer-se do Judiciário para anular o ato.
c) deve anular o ato.
d) pode optar por anular ou revogar o ato.
e) deve socorrer-se do Poder Judiciário para revogar o ato.

34. (FCC/TJ-PE/2013/JUIZ ESTADUAL) Considere a seguinte afirmação quanto a
um ato administrativo:
“Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo
mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado
por autoridade de menor hierarquia. Indiferente que o parecer a que se remete a
decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação
eficiente, controlável a posteriori.”
Tal afirmação, no contexto do Direito brasileiro, é
a) correta, pois motivar ou não, em todo caso, é faculdade discricionária da autoridade administrativa.
b) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo veda que pareceres sejam invocados como motivos suficientes para a prática de atos.
c) equivocada, pois a Constituição Federal exige a motivação como elemento a
constar textualmente dos atos administrativos.
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d) correta, compreendendo a motivação como elemento necessário ao controle do
ato administrativo, porém sem exageros de mera formalidade.
e) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo exige que todo ato
administrativo seja motivado pela autoridade que o edita.

35. (FCC/SEFAZ-SP/2009/AUDITOR-FISCAL) Determinado agente público, realizando fiscalização, verifica tratar-se de caso de aplicação de multa administrativa.
Tal agente, de ofício, lavra o auto respectivo. Considerando essa situação à luz de
princípios que regem a Administração Pública, é correto afirmar que, em nome do
princípio da
a) autoexecutoriedade, tal multa pode ser exigida independentemente de defesa
do autuado em processo administrativo.
b) imperatividade, a cobrança dessa multa não depende de autorização judicial.
c) indisponibilidade do interesse público, o julgador no processo administrativo
não pode dar razão às alegações do particular.
d) autotutela, a Administração pode anular a autuação, caso nela constate vícios
quanto à legalidade.
e) presunção de legalidade, a Administração só pode reconhecer a invalidade do
auto ante prova produzida pelo particular.

36. (FCC/TRE-AP/2011/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O regimento é ato administrativo
a) ordinatório.
b) normativo.
c) enunciativo.
d) negocial.
e) punitivo.
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GABARITO COMENTADO
1. (FCC/TRT-14/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Sobre atos administrativos, considere:
I – Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.
II – Em regra, os atos administrativos que integram um procedimento podem ser
revogados.
III – A competência para revogar é intransferível, salvo por força de lei.

Está correto o que se afirma em:
a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) II, apenas.

Letra a.
I. Errado. Os atos administrativos vinculados não podem ser revogados, uma vez
que tal forma de desfazimento implica m juízo de conveniência e oportunidade. A
revogação é apenas é possível nos atos discricionários.
II. Errado. Os atos que integram um procedimento não podem ser revogados.
Como o procedimento é composto de vários atos, a cada nova etapa ocorre a preclusão dos atos da etapa anterior.
III. Certo. A revogação implica juízo de conveniência e oportunidade, tratando-se
de competência que apenas pode ser exercida pela Administração Pública que editou o ato. Para que a revogação possa ser feita por outra pessoa, deve haver uma
lei prevendo tal possibilidade.
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2. (FCC/TRT-14/2016/OFICIAL DE JUSTIÇA) Sobre o ato administrativo, considere:
I – O ato administrativo nulo não comporta revogação.
II – O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas
hipóteses, ser convalidado.
III – Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito ex nunc.
IV – A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública,
independe de provocação do interessado.

Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II, III, IV.
c) I e IV, apenas.
d) III, apenas.
e) II, apenas.

Letra a.
I. Certo. O ato administrativo nulo é aquele que apresenta vícios relacionados com
a validade. Tais atos devem ser anulados, não sendo passíveis de revogação.
II. Certo. A convalidação ocorre quando há vício nos elementos forma ou competência. Nesse último caso, a convalidação apenas é possível quando não se tratar
de competência exclusiva ou quando for relacionada com a pessoa, e não com a
matéria.
III. Errado. A anulação possui, como regra, efeitos ex tunc, sendo que todos os
efeitos do ato até então produzidos serão desfeitos.
IV. Certo. Como decorrência da autotutela, a Administração Pública pode anular
seus próprios atos de ofício, sem a necessidade de provocação.
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3. (FCC/TRT-23/2016/ANALISTA JUDICIÁRIO) Marcilio, servidor público federal e
chefe de determinada repartição pública, convalidou ato administrativo ilegal, haja
vista conter nulidade relativa, suprindo, assim, vício existente no mencionado ato.
Já Ana, também servidora pública federal, revogou ato administrativo com vício de
motivo. A propósito do ocorrido nas duas hipóteses,
a) a convalidação não se destina a atos administrativos ilegais, sendo seu efeito
sempre ex nunc.
b) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex tunc.
c) no primeiro caso, a convalidação ocorrerá com efeitos retroativos à data em que
o ato administrativo foi praticado.
d) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos ex nunc.
e) o episódio narrado na segunda hipótese comporta tanto revogação quanto anulação que, neste último caso, ocorrerá com efeitos ex tunc.

Letra c.
Na primeira situação, está correta a conduta de Marcílio, uma vez que a convalidação é possível, em determinadas situações, com relação ao elemento competência.
Na segunda hipótese, não poderá Ana revogar um ato com vício de motivo, uma
vez que tal defeito acarreta, obrigatoriamente, a anulação dos atos administrativos.
a) Errada. A convalidação possui efeitos ex tunc, tal como na anulação.
b) Errada. A revogação não é possível na situação descrita. Além disso, possui
efeitos prospectivos, ou seja, ex nunc.
d) Errada. A revogação não é possível no caso narrado, uma vez que o vício se
refere ao elemento motivo.
e) Errada. Na situação narrada, apenas a anulação é possível.
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4. (FCC/TRT-23/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere:
I – A revogação é sempre discricionária.
II – O ato vinculado, em regra, pode ser revogado.
III – O ato discricionário não comporta anulação.
IV – Na revogação, extingue-se ato válido.

Está correto o que consta APENAS em
a) IV.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) I, II e IV.

Letra d.
I. Certo. A revogação implica juízo de mérito, apenas existindo nos atos administrativos discricionários.
II. Errado. Apenas os atos discricionários podem ser revogados, possibilidade que
não é estendida aos atos vinculados.
III. Errado. O ato discricionário pode perfeitamente ser anulado, uma vez que tal
forma de desfazimento se trata de um controle de legalidade.
IV. Certo. Na revogação, há a retirada de um ato válido, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para a Administração.
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5. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Jonas, servidor público, revogou ato
administrativo que já havia exaurido seus efeitos. No mesmo dia, anulou ato administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Sobre o tema,
a) incorretas ambas as condutas, haja vista a inexistência dos requisitos legais
para a adoção dos citados institutos.
b) corretas a revogação e a anulação.
c) correta apenas a anulação.
d) correta apenas a revogação.
e) incorretas as condutas, pois não é válido na mesma data utilizar-se de ambos
os institutos.

Letra a.
No primeiro caso, estamos diante de um ato que já produziu os efeitos para os
quais foi editado. Como exemplo, pode-se citar o ato de concessão de férias a um
servidor.
Após o término destas, poderá o ato ser revogado?
Logicamente que não, uma vez que não é possível a revogação de algo que não
mais produz efeitos jurídicos.
Na segunda situação, estamos diante de um ato que se tornou inconveniente e
inoportuno.
Nesse caso, pode a Administração fazer uso da anulação?
De forma alguma. A anulação trata-se de um juízo de legalidade. Para a retirada do
ato do universo jurídico, deve o Poder Público fazer uso do instituto da revogação.
Logo, ambas as condutas praticadas por Jonas estão incorretas, uma vez que não
há requisitos legais, nas situações apresentadas, para a utilização de tais formas
de desfazimento.
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6. (FCC/TJ/TRT-3/ADMINISTRATIVA/2015) José, servidor público federal e chefe
de determinado setor, emitiu ofício aos seus subordinados, em caráter oficial, contendo matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. O ato administrativo em questão classifica-se como
a) ordinatório.
b) enunciativo.
c) normativo.
d) negocial.
e) punitivo.

Letra a.
Os atos ordinatórios nada mais são do que manifestações internas da Administração fazendo uso de seu poder hierárquico.
Como principais exemplos de atos administrativos ordinatórios há as instruções
internas, as circulares, os avisos, as portarias, os memorandos e os ofícios.

7. (FCC/TRT-15/2015) Vários critérios e abordagens são utilizados pela doutrina
para a classificação dos atos administrativos, ensejando classificações em função
das prerrogativas com as quais atua a Administração; de acordo com a formação de
vontade para a prática do ato; de acordo com os destinatários; quanto aos efeitos,
entre outros. Considerando tais acepções, a certidão expedida por uma autoridade
administrativa constitui exemplo de ato administrativo
a) enunciativo, que atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito.
b) constitutivo, que confere ao administrado condição específica perante a Administração.
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c) de império, sendo expressão do poder extroverso da Administração.
d) discricionário, configurando manifestação de conveniência e oportunidade da
Administração.
e) normativo, com base nas competências ou atribuições conferidas pelo ordenamento jurídico à autoridade que o expediu.

Letra a.
As certidões são conceituadas como cópias ou fotocópias de atos ou fatos constantes em processos, livros ou documentos que se encontram nas repartições públicas. A certidão é um ato administrativo enunciativo.

8. (FCC/TCM-GO/2015) É certo que a Administração se manifesta por meio de atos
administrativos. No que concerne ao desfazimento dos atos administrativos e seus
efeitos, é correto afirmar que:
a) Pode ocorrer por atuação da própria Administração, na hipótese de estar presente vício de legalidade, não sendo possível à Administração, no entanto, desfazer
seus próprios atos por motivos de conveniência e oportunidade, em razão do princípio da segurança jurídica.
b) Pode ocorrer por atuação da própria administração, a qualquer tempo, por motivo
de legalidade, independentemente de terem, os atos, produzido efeitos favoráveis
aos destinatários, sendo que a invalidação, nesse caso, produzirá efeitos ex tunc.
c) Quando presente vício de legalidade, a Administração tem o dever de anular
o ato administrativo, dever este que encontra limite, sempre que, nos termos da
lei, tenha transcorrido prazo razoável e dos atos decorram efeitos favoráveis para
destinatários de boa-fé.
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d) Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Poder Judiciário pode
anular os atos administrativos ilegais e revogar, a qualquer tempo, os atos administrativos inoportunos, operando, nesse último caso, automático retorno da situação
jurídica ao status quo ante.
e) A Administração pode revogar os atos administrativos por razão de conveniência e oportunidade e anular os atos eivados de vício de legalidade, no entanto,
no primeiro caso, deve recorrer ao judiciário, porque não incide, na espécie, a
autotutela.

Letra c.
Para responder à questão, temos que fazer uso das disposições da Súmula 473 do
STF, de seguinte teor:
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.

Nota-se, dessa forma, que a Administração pode tanto anular os atos por ela editados (quando o vício for de legalidade) quanto revogar (quando o ato de tornar
inconveniente para o Poder Público).
Ocorrendo ilegalidade, deve a Administração anular o respectivo ato administrativo.
Contudo, deve ela observar dois fatores: os direitos já produzidos perante terceiros de boa fé e um lapso razoável de tempo para a utilização da medida.
Já pensou em como seria complicado um ato administrativo ser anulado 20 anos
após a sua edição?
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Sendo assim, e em plena conformidade com a segurança jurídica que permeia a
relação entre o Poder Público e seus administrados, a Administração deve anular
dentro de um tempo razoável. No âmbito federal, a Lei n. 9.784 estabelece em cinco anos o prazo para a anulação dos atos administrativos.
a) Errada. A Administração pode desfazer seus atos por motivo de conveniência e
oportunidade, devendo fazer uso, para tal, do instituto da revogação.
b) Errada. Ainda que a anulação seja realizada, os efeitos produzidos perante
terceiros de boa-fé devem ser respeitados, em plena sintonia com o princípio da
segurança jurídica.
d) Errada. O Poder Judiciário pode apenas anular os atos administrativos. A revogação, em sentido oposto, apenas pode ser feita pela própria Administração Pública
que tiver editado o ato.
e) Errada. Não há necessidade de a Administração acionar o Poder Judiciário para
anular ou revogar os seus próprios atos.

9. (FCC/MPE-PB/ANALISTA MINISTERIAL/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2015) A
Administração pública concedeu autorização para porte de arma a servidor do Ministério Público do Estado da Paraíba. Cumpre salientar, no entanto, que o ato administrativo foi fundamentado em motivo falso. Nesse caso, a autorização em questão
a) será necessariamente válida, haja vista a presunção de veracidade dos atos da
Administração pública.
b) pode ser válida, dependendo do motivo alegado.
c) será nula, em razão do vício de motivo.
d) pode ser válida, dependendo da finalidade pública atingida.
e) será anulável, em razão de vício de motivo e objeto.
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Letra c.
No caso narrado, estamos diante de um ato editado com vício no elemento motivo. E como esse requisito não admite convalidação, deve o ato ser considerado
nulo.

10. (FCC/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/2015) Considere a seguinte situação hipotética: Determinado órgão público do Estado da Paraíba nomeia Marcílio para
cargo público inexistente. Nesse caso, o ato administrativo de nomeação apresenta
vício de
a) motivo.
b) forma.
c) competência.
d) objeto.
e) mérito.

Letra d.
O objeto do ato administrativo consiste no próprio ato em si mesmo. Assim,
o ato de construção de uma ponte tem com objeto a própria construção, o objeto
do ato de nomeação de um servidor (tal como no caso apresentado pela questão)
consiste na própria nomeação.
E como a nomeação foi feita para um cargo inexistente, o objeto do ato perde o seu
sentido, devendo o ato, como consequência, ser considerado nulo.
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11. (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-3/ADMINISTRATIVA/2015) Marlon, chefe de
determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se, e aplicou pena de advertência, ao invés da pena de suspensão. No caso
narrado, há
a) mera irregularidade, inexistindo qualquer vício no ato administrativo.
b) vício relativo ao objeto do ato administrativo.
c) vício de finalidade do ato administrativo.
d) vício de motivo do ato administrativo.
e) vício relativo à forma do ato administrativo.

Letra b.
No caso da aplicação da penalidade, o objeto do ato administrativo está relacionado com a pena aplicada. Assim, como foi aplicada a penalidade incorreta
(advertência em vez de suspensão), o ato administrativo encontra vício no seu
objeto.

12. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-RR/2015) Henrique, servidor público e chefe de determinada repartição pública, publicou portaria na qual foram expedidas
determinações especiais a seus subordinados. No que concerne à classificação dos
atos administrativos, a portaria constitui ato administrativo
a) punitivo.
b) normativo.
c) enunciativo.
d) ordinatório.
e) negocial.
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Letra d.
A portaria é um clássico exemplo de ato ordinatório, instrumento por meio do qual
a Administração disciplina o comportamento dos seus servidores.

13. (FCC/TM/MPE/PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Considere duas situações distintas:
I – José, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado
processo administrativo, aplicou pena de advertência a servidor quando cabível a pena de suspensão.
II – Josefina, servidora pública estadual, revogou ato de permissão de uso, sob
o fundamento de que a Administração pública necessitava daquele bem público; no entanto, a seguir, permitiu o uso do mesmo bem a terceira pessoa.

As situações narradas apresentam vício de
a) motivo e objeto, respectivamente.
b) objeto e motivo, respectivamente.
c) motivo em ambos os casos.
d) forma e finalidade, respectivamente.
e) objeto e sujeito, respectivamente.

Letra b.
I. No caso, José aplicou a penalidade errada (advertência em vez de suspensão). E
como o objeto do ato administrativo em questão está ligado a própria penalidade,
o ato deve ser considerado nulo por vício de objeto.
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II. Se Josefina revogou um ato administrativo de permissão de um bem público
alegando que a Administração necessitava daquele bem, não poderá ela, posteriormente, permitir que outra pessoa faça uso do bem em questão. Nessa situação, o motivo alegado por Josefina é inválido, devendo o ato ser considerado
nulo.

14. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-3/2015) Dentre os requisitos de validade do
ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente identificáveis em todos
os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato administrativo pode ensejar diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A
motivação do ato administrativo, por sua vez,
a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia
nos fatos que ensejaram a prática do ato, representando verdadeira expressão dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo obrigatória em todos os atos
administrativos, em maior ou menor extensão.
b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na
explicitação do motivo − pressuposto fático − e dos fundamentos da prática do ato,
mas não constitui elemento do ato administrativo.
c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de direitos dos administrados e quando se tratar da edição de atos
administrativos decorrentes do poder normativo e regulamentar da Administração.
d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de
inadequação, sempre que a finalidade do ato, de interesse público, for atingida,
independentemente de não ser o resultado pretendido com aquele ato.
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e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato
administrativo, porque cabe ao administrador atender genericamente a finalidade
de interesse público e explicitar as razões que o levaram a tal, ainda que não seja
exatamente o caminho e o resultado previstos na lei.

Letra b.
O motivo é a circunstância de fato e de direito que fundamenta a realização do ato
administrativo. A motivação, por sua vez, consiste na explicitação dos motivos utilizados pelo administrado para a prática do ato.
Trata-se, em outros termos, do administrador colocar no papel (expressamente)
todos os motivos que foram levados em conta para a edição do ato administrativo.
A motivação, ao contrário do que ocorre com o motivo, não se trata de um elemento do ato administrativo.
a) Errada. A motivação não se trata de um dos elementos do ato administrativo.
De acordo com a doutrina majoritária, são elementos dos atos a competência, a
finalidade, a forma, o motivo e o objeto.
c) Errada. A motivação é a regra para todos os atos da Administração Pública, possibilitando que os administrados tomem conhecimento dos fundamentos utilizados
e possam, caso entendam necessário, impugnar a sua edição. É importante salientar, contudo, que certos atos discricionários não precisam de motivação.
d) Errada. A motivação está ligada ao elemento forma. Em caso de vício no elemento motivo, o ato deve ser anulado.
e) Errada. Ao contrário da finalidade, a motivação não é um elemento do ato administrativo.
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15. (FCC/AUDITOR/TCE-AM/2015) Não se questiona a necessidade de observância
do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos
administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas
e expressam-se, nos atos administrativos,
a) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e,
com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.
b) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediatamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância
ao princípio da moralidade.
c) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a
prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.
d) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.
e) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais,
para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal,
como dita o princípio da legalidade.

Letra d.
Ao editar um ato administrativo, o agente estatal deve obediência a uma série de
normas e princípios. Deve, em outros termos, estar em consonância com o ordenamento jurídico.
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E como forma de permitir que os administrados verifiquem e controlem tais atos é
que a Administração deve, como regra geral, motivar os atos administrativos
por ela editados.
Na motivação, constará a expressão dos motivos que fundamentaram a edição
do ato. Caso os motivos alegados não estejam em sintonia com o ordenamento
jurídico, podem os particulares adotar as medidas cabíveis, devendo os respectivos
atos ser anulados.

16. (FCC/ACE/TCE-CE/CONTROLE EXTERNO/ATIVIDADE JURÍDICA/2015) Laerte
decidiu construir, sem a devida licença ou alvará de construção, um pequeno armazém em seu terreno. Os moradores do bairro passaram a comprar no novo estabelecimento. A Administração pública municipal precisa ingressar em juízo para que
o proprietário seja notificado a demolir o que construiu?
a) Sim, porque o direito de propriedade deve ser respeitado, uma vez que a construção cumpre sua função social.
b) Não, porque os atos administrativos são dotados de legitimidade, imperatividade e exigibilidade.
c) Não, porque os atos da Administração pública são dotados de revogabilidade,
executoriedade e legitimidade.
d) Sim, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do
Poder Judiciário.
e) Sim, porque ninguém é obrigado a desfazer aquilo que realizou em prol de um
interesse social.
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Letra b.
De acordo com a doutrina majoritária, três são os atributos dos atos administrativos: a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade
(esse último, para alguns autores, pode ser dividido em exigibilidade e executoriedade).
E é justamente por meio desse último atributo que a Administração Pública pode,
no caso concreto, exigir que o administrado realize a demolição do estabelecimento, uma vez eu este foi construído sem a observância das normas legais.

17. (FCC/AM/MPE-PB/ANALISTA

MINISTERIAL/AUDITOR

DE

CONTAS

PÚBLI-

CAS/2015) Considere as seguintes situações hipotéticas envolvendo três Analistas
do Ministério Público da Paraíba:
I – João emite certidão a administrado;
II – Júlio emite parecer em determinado processo administrativo;
III – Clara fornece atestado a administrado.

A propósito do atributo da imperatividade dos atos administrativos,
a) nenhum dos atos é munido de tal atributo.
b) apenas o ato de João é munido de tal atributo.
c) apenas o ato de Júlio é munido de tal atributo.
d) apenas o ato de Clara é munido de tal atributo.
e) todos os atos são munidos de tal atributo.
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Letra a.
Por meio do atributo da imperatividade, a Administração Pública pode se impor
perante terceiros, independentemente da concordância deles. Tal atributo decorre
diretamente da supremacia do interesse público que permeia toda a atividade administrativa.
Nas três situações apresentadas (certidão, parecer e atestado), estamos diante de
atos administrativos enunciativos, ou seja, atos que se limitam em atestar uma
situação preexistente, não impondo a vontade do Poder Público perante terceiros.

18. (FCC/PROCURADOR/MPC/TCM-GO/2015) Existência, validade e eficácia do ato
administrativo são conceitos correlatos, porém distintos. Esses aspectos interagem
e se relacionam na análise casuística dos atos administrativos, sendo, contudo,
correto afirmar que a
a) validade do ato jurídico pode ser aferida no momento de seu aperfeiçoamento,
ou seja, quando é produzido, muito embora alterações normativas posteriores convidem a sucessivas reanálises sobre a validade dos atos cuja produção de efeitos
se perpetua no tempo.
b) existência é pressuposto dos demais aspectos, na medida em que é ela que
atesta a conformidade do ato ao ordenamento jurídico em vigor.
c) eficácia precede o exame de validade, posto que somente pode ser válido o ato
que está apto a produzir efeitos.
d) edição de um ato administrativo apócrifo o predica como inválido, mas pode produzir efeitos jurídicos caso se demonstre que havia firme propósito em praticá-lo.
e) eficácia não é relevante para fins de análise da estrutura do ato administrativo,
tendo em vista que a análise da produção de efeitos é prescindível para exame dos
direitos que decorrem para os administrados.
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Letra a.
Três são as diferentes esferas em que os atos administrativos podem ser classificados: a perfeição (relacionada com o ciclo de formação), a validade (relacionada
com a conformidade do ato com o ordenamento jurídico) e a eficácia (relativa à
possibilidade do ato produzir efeitos jurídicos).
No momento da edição do ato, a validade deste é verificada, passando o administrador à análise da conformidade deste com o ordenamento jurídico (leis e demais
normas) até em vigor.
Contudo, como as normas constantemente estão sendo modificadas, deve o ato,
de igual forma, ser periodicamente analisado ante as inúmeras modificações e inovações realizadas. Em caso de violação de uma norma (ainda que esta tenha sido
editada em momento posterior à sua edição), deve o ato, obrigatoriamente, ser
anulado.
b) Errada. A conformidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico é
feita por meio da validade, e não da sua existência.
c) Errada. Podemos perfeitamente ter atos inválidos e que produziram efeitos jurídicos. Tal situação ocorre, por exemplo, com um ato que produz regularmente efeitos perante terceiros, mas que posteriormente à sua edição é considerado inválido.
Nesse caso, a simples invalidade do ato não anula os efeitos até então produzidos.
d) Errada. Os atos administrativos apócrifos são aqueles que não foram editados
por uma pessoa. E como o requisito competência não está presente, o ato é considerado inexistente.
e) Errada. Ainda que a eficácia não seja importante para a verificação da estrutura
do ato administrativo, é fundamental para a análise dos direitos produzidos perante
terceiros, uma vez que tais direitos apenas surgem com a produção dos efeitos do ato.
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19. (FCC/ANALISTA/MANAUSPREV/CIÊNCIAS ATUARIAIS/2015) A Administração
pública pode editar atos administrativos vinculados ou discricionários, em qualquer
dos casos com base no que autorizar a legislação vigente, o que pode ser apontado
como uma semelhança. De outro lado, aqueles atos se distinguem, dentre outras
razões, porque
a) os atos vinculados não dependem da existência de motivo ou motivação para
serem editados, já que todos os aspectos constam da lei que o autorizou, enquanto
que para os atos discricionários é indispensável.
b) os atos discricionários permitem sempre convalidação, enquanto que os atos
vinculados devem seguir estritamente o que constar da lei.
c) os atos vinculados permitem ao administrador exame de escolha estritamente
no que se refere à finalidade, enquanto que os atos discricionários ensejam essa
opção em todos os seus aspectos.
d) somente os atos vinculados permitem autoexecutoriedade das decisões da Administração, pois os atos vinculados dependem de atuação judicial.
e) os atos discricionários possuem menor espectro de sujeição a controle judicial,
preservando seu mérito da ingerência externa, enquanto que os atos vinculados
permitem maior controle do Judiciário, visto que ensejam essencialmente exame
de conformidade à lei.

Letra e.
Ambos os atos administrativos (vinculados ou discricionários) estão sujeito a controle por parte do Poder Judiciário. Tal controle incide sobre aspectos relacionados
com a legalidade dos atos praticados.
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Contudo, como os atos discricionários conferem ao agente estatal uma maior margem de atuação (mérito administrativo), tais atos, por consequência, não sofrem
um controle tão amplo do Poder Judiciário, uma vez tal Poder, ainda que provocado,
não pode adentrar no mérito administrativo, exclusividade da Administração que
editou o ato.
a) Errada. Os atos vinculados dependem da existência de todos os requisitos ou
elementos previstos em lei, sendo eles a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.
b) Errada. Tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários podem ser convalidados. Para isso, contudo, o vício deve estar relacionado com os elementos
competência e forma.
c) Errada. A liberdade de escolha, por parte dos administradores públicos, é algo
que apenas ocorre nos atos administrativos discricionários. Nos atos vinculados,
em sentido oposto, o agente possui uma margem mínima de liberdade de escolha.
d) Errada. A autoexecutoriedade é um atributo que está presente tanto nos atos
vinculados quanto nos atos discricionários.

20. (FCC/ACE/TCM-GO/CONTROLE EXTERNO/2015) O responsável pelo órgão de
pessoal de determinada entidade da Administração pública concedeu benefícios a
servidores da entidade sem o necessário amparo na legislação de regência. Passado algum tempo, a situação foi descoberta por auditoria realizada no âmbito do
controle interno da Administração. A conduta a ser adotada pela Administração em
relação aos atos concessórios dos benefícios consiste em
a) revogar os atos praticados em desacordo com a legislação, com base em seu
poder discricionário.
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b) anular os atos eivados de ilegalidade, como exercício da autotutela, desde que
não decorrido o prazo decadencial.
c) convalidar os atos praticados, que gozam de presunção de legitimidade independentemente da conformidade com a lei.
d) solicitar judicialmente a anulação dos atos, eis que inviável o desfazimento no
âmbito administrativo.
e) anular os atos no âmbito do processo disciplinar a ser instaurado contra o responsável, desde que constatada a má-fé.

Letra b.
No caso, houve a concessão de benefícios sem a observância da Lei. Logo, os respectivos atos administrativos são considerados ilegais, devendo ser anulados pela
Administração Pública (no exercício da autotutela) ou, quando provocado, pelo Poder Judiciário.
Para que a anulação seja possível, deverá ser feita dentro de um prazo razoável de
tempo que, de acordo com a doutrina majoritária (e com previsão na Lei n. 9.784),
é de cinco anos.

21. (FCC/ANA/CNMP/APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO/GESTÃO PÚBLICA/2015)
Suponha que determinado diretor, responsável pela área de pessoal de um órgão
público, tenha aprovado escala de férias dos servidores do órgão, sem atentar,
contudo, para as condições de manutenção da regularidade do atendimento ao público, de forma que a manutenção da escala poderá prejudicar o bom andamento
do serviço. Referido ato administrativo:
a) pode ser revogado pela própria Administração, por razões de conveniência e
oportunidade, como expressão da autotutela.
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b) somente pode ser revogado se identificada ilegalidade ou desvio de finalidade.
c) uma vez aperfeiçoado, não pode mais ser modificado pela Administração.
d) pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, tanto por razões de
legalidade como de conveniência administrativa, para fins de preservação do interesse público.
e) é passível de controle pelo órgão hierarquicamente superior ao da autoridade
que o praticou, que pode anular o ato se considerá-lo inoportuno ou inconveniente.

Letra a.
No caso, estamos diante de um ato administrativo regularmente editado e que não
encontra nenhum tipo de ilegalidade. Contudo, a Administração verificou, após a
sua edição, que a sua aplicação traria prejuízos para a coletividade. Em outros termos, o ato se tornou inconveniente e inoportuno.
Como consequência, deverá a Administração revogar o ato em questão, fazendo
uso, para isso, da autotutela.

22. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Considere os seguintes atos administrativos:
I – Ato administrativo discricionário.
II – Ato Administrativo vinculado.
III – Ato administrativo com vício de forma.
IV – O mero ato administrativo, como, por exemplo, a certidão.

Pode ser objeto de anulação, quando eivado de vício de legalidade, o descrito em:
a) I, II, III e IV.
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b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

Letra a.
Ótima questão para chegarmos a uma importante definição: todos os atos administrativos, independentemente dos requisitos e atributos existentes, devem ser
anulados em caso de ilegalidade.
Como consequência, todos os atos mencionados nos itens I a IV podem perfeitamente ser objeto de anulação.

23. (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Considere duas situações hipotéticas: O Prefeito de Boa Vista praticou ato administrativo de competência exclusiva
da Presidente da República. Josefina, servidora pública, demitiu o também servidor
público José por ser seu desafeto, inexistindo qualquer falta grave que justificasse
a punição. A propósito da validade dos atos administrativos narrados,
a) apenas o segundo ato é nulo.
b) ambos os atos são nulos, existindo, no primeiro, vício de competência e, no segundo, vício relativo à finalidade.
c) ambos os atos são válidos.
d) apenas o primeiro ato é nulo.
e) ambos os atos são nulos, existindo, no primeiro, vício de competência e, no
segundo, vício de objeto.
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Letra b.
No primeiro caso, há um ato que se trata de competência exclusiva do Presidente
da República. A competência exclusiva não admite delegação, devendo ser exercida, obrigatoriamente, pelo agente que a lei assim determinar.
E como tal competência não foi exercida, no caso narrado, pelo Presidente, carece
o ato de vício de competência.
No segundo caso, há a utilização do ato administrativo de aplicação de penalidade
sem que haja, comprovadamente, uma infração, mas sim uma situação de caráter
pessoal.
Nota-se, assim, que o ato foi praticado com vício no requisito finalidade.
Nas duas situações, os atos devem ser considerados nulos.

24. (FCC/TM/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Lírio, Técnico do Ministério Público do Estado da Paraíba, praticou
ato administrativo com vício de motivo. Logo após a prática do ato, constatou o
vício nele presente e revogou-o com efeitos ex tunc. A propósito dos fatos,
a) o administrador público não pode revogar o ato, dependendo sempre do Poder
Judiciário para tanto.
b) o ato administrativo, com vício de motivo, não pode ser extirpado do universo
jurídico com efeitos ex tunc.
c) o vício de motivo admite a revogação do ato administrativo.
d) a revogação sempre ocorre com efeitos ex tunc.
e) não é cabível a revogação.
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Letra e.
A revogação é a retirada do ato administrativo do universo jurídico por motivo de
conveniência e oportunidade. Com a revogação, há a produção de efeitos prospectivos e a eficácia ex nunc, ou seja, todos os efeitos produzidos até o desfazimento
do ato são considerados válidos.
No caso apresentado pela questão, Lírio praticou um ato com vício no motivo, elemento que sequer apresenta a possibilidade de convalidação. Na situação descrita,
a única alternativa a ser adotada por Lírio seria a anulação do ato em questão.

25. (FCC/TM/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Cindy, Técnica do Ministério Público do Estado da Paraíba, praticou
determinado ato administrativo. Dias depois, foi procurada pelo particular Nuno,
que comprovou ter o ato vício de finalidade, haja vista ter se distanciado da finalidade pública. Nesse caso, Cindy
a) deve anular o ato, que também pode ser anulado pelo Poder Judiciário.
b) deve revogar o ato.
c) deve manter o ato no mundo jurídico.
d) deve comunicar o ocorrido ao seu superior hierárquico e, apenas este último, é
que deverá revogar o ato.
e) pode optar por anular ou manter o ato administrativo no mundo jurídico.

Letra a.
Atos produzidos com vício de finalidade são atos ilegais, devendo, consequentemente, ser anulados pela própria Administração Pública que os editou (no exercício
da autotutela) ou, quando provocado, pelo Poder Judiciário.
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Nas situações de vício de finalidade, a anulação trata-se de um dever do Poder Público, não havendo que se falar na possibilidade de escolha entre manter ou não o
ato no ordenamento jurídico.

26. (FCC/AJ/TRT-4/ADMINISTRATIVA/2015) Considere que determinada autoridade pública tenha concedido licença para funcionamento de um estabelecimento
comercial sem, contudo, atentar para o fato de que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão. Referido ato é passível de
a) revogação pela mesma autoridade que o praticou, indicando o vício de legalidade incorrido.
b) anulação pela própria Administração, com base no princípio da autotutela ou
pelo Poder Judiciário me diante provocação.
c) anulação pela autoridade superior àquela que praticou o ato, com base no poder
de polícia administrativa.
d) revogação, pela via judicial, por ofensa aos princípios básicos da Administração
pública.
e) anulação, pela própria Administração, com base no princípio da discricionariedade administrativa.

Letra b.
No caso narrado, o ato de concessão foi feito sem a observância dos requisitos legais, devendo, por isso mesmo, ser anulado.
Nessa situação, poderá ocorrer a anulação tanto por parte da Administração Pública (no exercício da autotutela) quanto por parte do Poder Judiciário, exigindo-se,
nesse último caso, a provocação do interessado.
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27. (FCC/AUDITOR/TCE-CE/2015) A Secretaria Estadual de Cultura instituiu um
programa voltado a crianças estudantes da rede pública, consistente em visitas
guiadas a museus e concertos. Ocorre que, no decorrer do ano, em face do redirecionamento de recursos orçamentários para outras áreas que o Estado entendeu
prioritárias, descontinuou as atividades programadas mediante o encerramento do
programa, denunciando o convênio entre a Secretarias estaduais envolvidas, de
Cultura e de Educação, e entidades do setor privado. Estas últimas, em face dos
compromissos assumidos em razão do convênio, questionaram a legalidade da
postura adotada. A atuação da Administração pública na situação narrada,
a) não encontra respaldo nos princípios aplicáveis à Administração pública, eis que
o ato em questão somente poderia ser revogado por vício de legalidade.
b) decorre do poder de tutela inerente à atividade administrativa, que permite a
revisão ex officio de seus atos por razões de legalidade.
c) fundamenta-se no poder hierárquico, pressupondo a anulação de atos praticados por autoridades subordinadas, por razões de mérito.
d) é expressão do princípio da mutabilidade dos atos administrativos, a qual, contudo, encontra seus limites nas expectativas de direito por estes geradas.
e) traduz a discricionariedade dos atos administrativos, que permitem a sua revogação com base em razões de conveniência e oportunidade.

Letra e.
Questão que parece complicada, mas que pode ser resolvida facilmente.
Na situação descrita, a Administração instituiu um programa voltado para as crianças estudantes da rede pública. Contudo, por razões de interesse público, os recursos foram redirecionados para atividades que o Poder Público entendeu como
prioritárias para a população.
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E aí, houve alguma ilegalidade na conduta?
Certamente não! Como é dever da Administração Pública garantir o bem-estar de
seus administrados, deve ela, sempre que entender conveniente e oportuno, realizar as políticas públicas consideradas mais essenciais à coletividade.
No caso, estamos diante de um ato administrativo discricionário (o Poder Público
escolhe quais as políticas que irá realizar), cabendo perfeitamente a utilização da
revogação e o redirecionamento dos valores para outros programas sociais.

28. (FCC/AJ/TRE-RR/JUDICIÁRIA/2015) Paola, servidora pública estadual, praticou
ato administrativo com vício em seu motivo (indicação de motivo falso). Carlos,
particular interessado no aludido ato, ao constatar o vício, requereu a aplicação da
teoria dos motivos determinantes, sendo seu pleito prontamente acolhido pela Administração pública. Nesse caso, o ato administrativo praticado por Paola
a) será nulo.
b) poderá ser convalidado pelo mesmo ato administrativo.
c) será válido, desde que corrigido integralmente o vício.
d) poderá ser convalidado por outro ato administrativo.
e) será válido, independentemente do vício narrado, haja vista o direito adquirido
e o ato jurídico perfeito.

Letra a.
Os vícios decorrentes do requisito motivo não podem ser convalidados, devendo,
obrigatoriamente, ser anulados pela Administração Pública ou, quando provocado,
pelo Poder Judiciário.
Como consequência, o ato praticado por Paola será considerado nulo para todos os
efeitos legais.
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29. (FCC/SEFAZ-SP/2013/AUDITOR-FISCAL) Simão, comerciante estabelecido na
capital do Estado, requereu, perante a autoridade competente, licença para funcionamento de um novo estabelecimento. Embora o interessado não preenchesse os
requisitos fixados na normatização aplicável, a Administração, levada a erro por falha cometida por funcionário no procedimento correspondente, concedeu a licença.
Posteriormente, constatado o equívoco, a Administração
a) somente poderá desfazer o ato judicialmente, em face da preclusão administrativa.
b) poderá revogar o ato, com base em razões de conveniência e oportunidade, sem
prejuízo da apreciação judicial.
c) deverá anular o ato, não podendo a anulação operar efeito retroativo, salvo
comprovada má-fé do beneficiário.
d) deverá revogar o ato, preservando os efeitos até então produzidos, desde que
não haja prejuízo à Administração.
e) deverá anular o ato, produzindo a anulação efeitos retroativos à data em que foi
emitido o ato eivado de vício não passível de convalidação.

Letra e.
No caso da questão, o particular não reuniu todas as condições necessárias, de
modo que a licença apenas foi concedida por falha de um servidor. Assim, ao constatar o erro, pode a Administração proceder de duas formas: convalidar o ato, caso
os efeitos forem sanáveis, ou anular o ato para os efeitos insanáveis.

30. (FCC/TJ/TRT-13/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014)
A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo que
a) determina que os atos se impõem a terceiros independentemente da concordância dos mesmos.
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b) diz respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do
poder de polícia.
c) não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade.
d) decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e somente está presente nos atos discricionários.
e) é também chamado de autoexecutoriedade e, em face da garantia constitucional de acesso ao Judiciário, somente é admitida em situações de risco eminente.

Letra a.
O atributo da imperatividade determina que os atos administrativos podem se impor perante terceiros independentemente da concordância destes. Tal atributo não
está presente em todos os atos administrativos, mas sim apenas naqueles em que
se faz necessária uma postura impositiva da Administração Pública.

31. (FCC/ACE/TCE-GO/CONTABILIDADE/2014) Enzo, servidor público e chefe de
determinada repartição pública, na mesma data, editou dois atos administrativos
distintos, quais sejam, uma certidão e uma licença. No que concerne às espécies
de atos administrativos, tais atos são classificados em
a) ordinatórios e negociais, respectivamente.
b) enunciativos.
c) negociais.
d) enunciativos e negociais, respectivamente.
e) normativos e ordinatórios, respectivamente.
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Letra d.
A certidão é um exemplo de ato administrativo enunciativo, ou seja, atos em que a
Administração atesta ou reconhece uma situação já existente.
A licença, por sua vez, cuida-se de um ato negocial, espécie na qual a vontade do
particular é levada em conta no momento da prática do ato.

32. (FCC/AFCE/TCE-PI/COMUM/2014) A recomposição da ordem jurídica violada
pela edição de atos administrativos com vício de validade poderá ser obtida pela
a) revogação, que opera efeitos ex tunc, sendo opção discricionária do administrador a retirada ou não do ato administrativo exarado com vício de competência.
b) invalidação, que, em razão do princípio da legalidade, não encontra limites e
opera necessariamente efeitos ex tunc.
c) invalidação, que, necessariamente, opera efeitos ex tunc e pela revogação, que
opera efeitos ex nunc, na hipótese em que atingidos terceiros de boa-fé.
d) revogação, que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex
nunc quando atingidos terceiros de boa-fé ou na hipótese de atos discricionários
produzidos com vício de competência.
e) invalidação que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex
nunc quando, por exemplo, atingidos terceiros de boa-fé.

Letra e.
Trata-se de uma excelente questão da FCC.
Inicialmente, verifica-se que o ato administrativo praticado com vício de validade
é um ato ilegal, devendo, como regra geral, ser anulado pela autoridade competente. Para a banca, a anulação é considerada, muitas vezes, como sinônimo de
invalidação.
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Para a FCC, a anulação é sinônimo de invalidação dos atos administrativos.
A anulação, por sua vez, ocorre, na imensa maioria das vezes, com efeitos ex tunc,
ou seja, retroativos, sendo que nenhum dos efeitos gerados pelo ato serão considerados válidos.
Contudo, é inegável que certos atos administrativos, ainda que inválidos, geram
efeitos favoráveis perante terceiros de boa-fé, particulares estes que não tinham
conhecimento do vício em questão.
Como exemplo, cita-se a nomeação de um particular exercer um cargo público.
Posteriormente, caso seja verificado algum vício insanável, o ato deve ser anulado.
No entanto, é inegável que o servidor, quando em exercício, praticou uma série de
atos, como, por exemplo, a emissão de certidões para os administrados. Estes, por
sua vez, não tinham conhecimento de que a nomeação do agente estatal continha
vício, sendo, portanto, terceiros de boa-fé.
Para os particulares beneficiados com o ato, os efeitos da anulação não são ex
tunc, mas sim ex nunc. Assim, apenas a partir do momento em que a anulação
foi realizada é que o ato deixará de produzir efeitos.

33. (FCC/BIBLIO/TCE-PI/2014) Marcus, servidor público do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, praticou ato administrativo vinculado. Dez dias após a prática do
ato, o servidor constata grave ilegalidade na finalidade do aludido ato administrativo. Em razão do exposto, Marcus
a) deve revogar o ato.
b) deve, obrigatoriamente, socorrer-se do Judiciário para anular o ato.
c) deve anular o ato.
d) pode optar por anular ou revogar o ato.
e) deve socorrer-se do Poder Judiciário para revogar o ato.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

133 de 136

DIREITO ADMINISTRATIVO
Atos Administrativos
Prof. Diogo Surdi

Letra c.
Todos os atos administrativos que possuem vício de finalidade são considerados
ilegais, devendo ser retirados do ordenamento jurídico por meio da anulação.

34. (FCC/TJ-PE/2013/JUIZ ESTADUAL) Considere a seguinte afirmação quanto a
um ato administrativo:
“Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo
mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado
por autoridade de menor hierarquia. Indiferente que o parecer a que se remete a
decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação
eficiente, controlável a posteriori.”
Tal afirmação, no contexto do Direito brasileiro, é
a) correta, pois motivar ou não, em todo caso, é faculdade discricionária da autoridade administrativa.
b) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo veda que pareceres sejam invocados como motivos suficientes para a prática de atos.
c) equivocada, pois a Constituição Federal exige a motivação como elemento a
constar textualmente dos atos administrativos.
d) correta, compreendendo a motivação como elemento necessário ao controle do
ato administrativo, porém sem exageros de mera formalidade.
e) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo exige que todo ato
administrativo seja motivado pela autoridade que o edita.
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Letra d.
Apenas para recordarmos, temos que saber que a motivação é a exteriorização dos
elementos que serviram de motivo para a prática do ato. No entanto, a motivação
liga-se ao requisito forma. Assim, a regra é a de que a motivação seja utilizada
em todos os atos administrativos (e a ressalva fica por conta de certos atos onde a
lei dispensa sua motivação, como, por exemplo, nos gestos do guarda de trânsito
ou nos sinais luminosos de um semáforo).
Serve a motivação, quando feita de maneira correta, para controlar os atos administrativos, devendo, tal como ocorre com toda a atividade administrativa, respeitar
a proporcionalidade e a razoabilidade, sob pena de ser invocado o Poder Judiciário.

35. (FCC/SEFAZ-SP/2009/AUDITOR-FISCAL) Determinado agente público, realizando fiscalização, verifica tratar-se de caso de aplicação de multa administrativa.
Tal agente, de ofício, lavra o auto respectivo. Considerando essa situação à luz de
princípios que regem a Administração Pública, é correto afirmar que, em nome do
princípio da
a) autoexecutoriedade, tal multa pode ser exigida independentemente de defesa
do autuado em processo administrativo.
b) imperatividade, a cobrança dessa multa não depende de autorização judicial.
c) indisponibilidade do interesse público, o julgador no processo administrativo
não pode dar razão às alegações do particular.
d) autotutela, a Administração pode anular a autuação, caso nela constate vícios
quanto à legalidade.
e) presunção de legalidade, a Administração só pode reconhecer a invalidade do
auto ante prova produzida pelo particular.
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Letra d.
Decorre da autotutela a possibilidade da administração anular ou revogar os atos
administrativos por ela praticados.
a) Errada. Sempre que o ato administrativo implicar limitação de algum direito do
contribuinte, o mesmo terá direito a se defender em regular processo administrativo.
b) Errada. É o conceito de auto executoriedade, e não de imperatividade.
c) Errada. No caso, deve ser observada a verdade material, sem relação com o
princípio elencado.
e) Errada. A administração pode reconhecer a invalidade do ato, igualmente, de
ofício, quando deverá anulá-lo.

36. (FCC/TRE-AP/2011/TÉCNICO JUDICIÁRIO) O regimento é ato administrativo
a) ordinatório.
b) normativo.
c) enunciativo.
d) negocial.
e) punitivo.

Letra b.
O regimento é um clássico exemplo de ato administrativo normativo, pois vincula
obrigações a destinatários indeterminados, que são todos aqueles que se encontram regidos por tal espécie normativa.
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