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Queridos	(as)	amigos	(as),		

Iniciamos	um	novo	ciclo.		

A	 produção	 constante	 e	 incessante	 de	 conteúdos	 jurídicos	 de	 alta	

qualidade,	priorizando	os	 temas	mais	 recorrentes	em	concursos	públicos,	

será	uma	realidade.		

Assim,	a	série	“Em	tabela”	(dentre	tantas	outras	que	produziremos)	

ofertará,	a	título	de	revisão	e	fixação	dos	estudos	diários,	inúmeros	assuntos	

explorados	à	exaustão	nas	provas.	

Sou	responsável	(além	de	confeccionar,	juntamente	com	a	equipe,	os	

materiais),	 em	 revisar	 o	 que	 for	 elaborado	 pelas	 mãos	 de	 excelentes	 e	

gabaritados	 colaboradores	 (amigos	 aprovados	 em	 concursos),	 pois	 são	

comuns	materiais	cuja	fonte	é	duvidosa,	sem	revisão,	com	erros	graves	que	

confunde	o	candidato.		

Sabemos	da	importância	e	da	responsabilidade	quando	nos	dispomos	

a	lidar	com	sonhos.	Portanto,	toda	contribuição,	por	mais	simples	que	seja,	

tem	que	ser	sólida	e,	acima	de	tudo,	profissional.	

Também	 temos	 a	 satisfação	 em	 informar	 que	 os	 materiais	 serão	

disponibilizados	 gratuitamente,	 em	 regime	 colaborativo,	 possibilitando	 o	

livre	compartilhamento	e	a	difusão	do	conhecimento	jurídico.	

Espero	que	gostem	do	projeto.		

Torcemos,	de	coração,	pela	aprovação	de	todos!	

André	Epifanio	Martins	
Revisor	e	colaborador	

Promotor	de	Justiça	do	Amazonas	
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ATOS	ADMINISTRATIVOS		
	

EM	TABELAS	

	

Fonte:	Manual	de	Direito	Administrativo	(Matheus	Carvalho)		

	

	

	

	

	

	

	

	

Conceito		

	

Ato	 administrativo	 é	 todo	 ato	 praticado	

pela	Administração	Pública	ou	por	que	lhe	

faça	 as	 vezes,	 no	 exercício	 da	 função	

administrativa	 (excluídos	 os	 atos	

políticos),	sob	o	regime	de	direito	público,	

ou	 seja,	 gozando	 o	 ato	 de	 todas	 as	

prerrogativas	 estatais	 (diferente	 do	 que	

ocorre	 com	 os	 atos	 privados	 da	

administração)	e,	por	fim,	manifestando	a	

vontade	 do	 Poder	 Público	 em	 casos	

concretos	 ou	 de	 forma	 geral,	 não	 se	

confundindo	 com	 os	 meros	 atos	 de	

execução	de	atividade.	

	

O	que	se	entende	por	atos	

privados	da	Administração?	

	

São	aqueles	em	que	a	administração	atua	

sem	 as	 prerrogativas	 de	 direito	 público,	

sob	o	regime	de	direito	privado.	Não	há	a	

supremacia	do	 interesse	público	 sobre	o	

privado,	 visto	 que	 o	 poder	 público	 atua	

em	pé	de	igualdade	com	o	particular.	
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Atos	administrativos	x	Atos	

da	administração	

	

Os	atos	administrativos	são	uma	espécie	

de	ato	da	administração.	Portanto,	a	

expressão	ato	da	administração	é	mais	

ampla,	englobando	diversos	tipos	de	

atos.	São	eles:	

a)	 Atos	políticos	ou	de	governo:	 são	

exercidos	 pelo	 Estado	 no	 exercício	 da	

função	 política,	 com	 ampla	 margem	 de	

discricionariedade,	 de	 forma	 que	 o	

controle	 jurisdicional	 só	 é	 admitido	

quando	 houver	 prejuízo	 específico	 à	

esfera	 individual	 de	 particulares.	 Ex:	

anistia	presidencial	e	o	veto	de	lei.	

b)	 Atos	 privados:	 quando	 a	

Administração	 Pública	 atua	 sem	 as	

prerrogativas	 de	 direito	 público,	 em	

igualdade	de	condições	com	o	particular.	

São	 regidos	 pelo	 direito	 privado.	 Ex:	

exploração	de	atividade	econômica	pelas	

empresas	 públicas	 e	 sociedade	 de	

economia	mista.		

c)	 Atos	materiais:	também	chamados	

de	 fatos	 administrativos,	 pois	 não	 há	

manifestação	 de	 vontade	 pela	

Administração	 Pública,	 constituindo-se	

como	 atos	 de	 mera	 execução	 de	

atividade.	Ex:	construção	de	uma	estrada,	

demolição	de	um	prédio,	etc.	

d)	 Atos	 administrativos:	 aqui	 a	

Administração	atua	no	exercício	da	função	
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administrativa	 sob	 o	 regime	 de	 direito	

público,	com	todas	as	suas	prerrogativas,	

em	posição	de	superioridade	em	relação	

ao	particular.	Há	manifestação	de	vontade	

do	 Estado.	 Porém,	 nem	 todos	 os	 atos	

administrativos	são	atos	da	Administração	

Pública,	 pois	 eles	 também	 podem	 ser	

praticados	por	concessionárias	de	serviço	

público	 no	 exercício	 de	 suas	 atividades	

delegadas.	

	

	

	

	

	

	

Fato	administrativo	

	

Qualquer	 realização	material	 decorrente	

do	exercício	da	função	administrativa.	Ex:	

estrada	 construída	 pela	 Administração	

Pública.	Principais	características:	não	tem	

como	 finalidade	 a	 produção	 de	 efeitos;	

não	 há	 manifestação	 de	 vontade	 pela	

administração;	 não	 faz	 sentido	 falar	 em	

presunção	 de	 legitimidade;	 não	 há	

revogação/anulação	 e	 não	 há	 fatos	

vinculados/discricionários.	

	

	

	

Atos	vinculados	x	Atos	

discricionários	

	

Atos	 vinculados:	 são	 aqueles	 em	 que	 a	

administração	 pública	 não	 possui	

qualquer	 liberdade	de	atuação,	pois	a	 lei	

previamente	 determinou	 o	 único	

comportamento	 possível,	 a	 ser	

obrigatoriamente	 adotado	 pelo	 agente	

público.	
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Atos	discricionários:	o	agente	possui	certa	

liberdade	 de	 escolha	 quanto	 ao	 seu	

conteúdo,	 seu	 modo	 de	 realização,	 sua	

oportunidade	 e	 conveniência	

administrativa.	 Ou	 seja,	 o	 agente	 possui	

uma	 margem	 de	 atuação,	 porém	 fica	

sujeito	 aos	 limites	 da	 lei,	 visto	 que	 a	

discricionariedade	 absoluta	 significaria	

uma	atuação	arbitrária	do	agente	público,	

o	que	não	é	permitido.	

	

	

	

	

	

Elementos	ou	requisitos	do	

ato	administrativo:	

	

	

Competência	

	

-	 Definida	 em	 lei	 ou	 em	 atos	

administrativos	 gerais,	 ou	 na	 própria	

Constituição	Federal.	

-	Não	pode	ser	alterada	por	vontade	das	

partes	ou	do	administrador	público.	

-	O	ato	administrativo	deve	ser	praticado	

por	 um	 agente	 público,	 amplamente	

considerado.	

-	 Há	 que	 se	 ter	 :	 qualidade	 de	 agente	

público	 +	 capacidade	 para	 a	 prática	 do	

ato.	

-	É	sempre	elemento	VINCULADO	do	ato	

administrativo.	

-	 Trata-se	 de	 um	 poder-dever	

(obrigatoriedade	de	atuação).	
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-	 É	 imprescritível,	 intransmissível,	

imodificável	 (decorre	 sempre	 de	 lei),	

improrrogável	e	irrenunciável.	

-	É	possível	a	sua	delegação	ou	avocação,	

de	forma	temporária	e	excepcional.	

	

Delegação:	

	

Pode	 ser	 feita	 para	 agente	 de	 mesma	

hierarquia	ou	de	nível	hierárquico	inferior.	

O	ato	de	delegação	e	sua	revogação	deve	

ser	publicado.	

É	 temporária	 e	 com	 objeto	 especificado	

(não	se	admite	a	delegação	genérica).	

Não	 importa	 em	 renúncia	 de	

competência.	

Pode	ser	revogada	a	qualquer	tempo	pela	

autoridade	delegante.	

	

Presume-se	 a	 chamada	 Cláusula	 de	

Reserva,	 segundo	 a	 qual	 o	 agente	

delegante	 não	 transfere	 a	 competência,	

mas	 somente	 a	 amplia,	 mantendo-se	

competente	 juntamente	 com	 o	 agente	

delegado.	

Em	 caso	 de	 impetração	 de	Mandado	 de	

Segurança,	este	deve	ter	como	autoridade	

coatora	o	agente	delegado	que	praticou	o	

ato	(Súmula	510/STF).	
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Pode	haver	delegação	de	competência	de	

órgão	 colegiado	 para	 o	 Presidente	 e	

outros	representantes.	

É	proibida	a	delegação:	

a)	 No	caso	de	competência	exclusiva,	

definida	 em	 lei	 (competência	 privativa	

pode	ser	delegada).	

b)	 Para	 decisão	 de	 recurso	

hierárquico.	

c)	 Para	a	edição	de	atos	normativos	

(Exceção:	art.	84,	§único,	CF).	

	

Avocação:	

	

Poder	 ser	 feita	 somente	 em	 relação	 a	

agente	de	hierarquia	inferior.	

Não	 se	 admite	 a	 avocação	 genérica,	 de	

forma	 que	 também	é	 temporária	 e	 com	

objeto	especificado.	

Objetivo:	 evitar	 decisões	 contraditórias	

dentro	da	atuação	administrativa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																	Finalidade	

-	Finalidade	genérica:	busca	do	 interesse	

público.	

-	 Finalidade	 específica:	 definida	 em	 lei	

para	cada	ato	especificamente.	

-	 Se	 não	 obedecida	 a	 finalidade	 definida	

em	 lei	 para	 determinado	 ato,	 ocorre	
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Elementos	ou	requisitos	do	

ato	administrativo:	

	

abuso	 de	 poder,	 na	 espécie	 desvio	 de	

poder	ou	desvio	de	finalidade.	

Temos	duas	formas	de	abuso	de	poder	em	

ato	praticado	por	agente	público:	

a)	 Excesso	 de	 poder	 =	 o	 agente	

pratica	 o	 ato	 sem	 ter	 competência	 para	

tanto	 ou,	 ainda	 que	 possua,	 excede	 os	

limites	definidos	em	lei.	Quando	o	excesso	

de	poder	se	der	em	casos	de	competência	

material	ou	exclusiva,	os	respectivos	atos	

são	nulos.	Aqui	se	trata	de	vício	objetivo,	

pois	se	relaciona	à	competência	definida	

em	lei.	

b)	 Desvio	 de	 finalidade:	 o	 agente	

possui	 a	 competência	 para	 a	 prática	 do	

ato,	mas	o	faz	visando	finalidade	(aqui	nos	

referimos	 à	 finalidade	 específica	 do	 ato)	

diversa	 da	 prevista	 em	 lei.	 Os	 atos	 são	

nulos,	em	regra.	Aqui	o	vício	é	subjetivo,	

pois	 se	 relaciona	 com	 a	 expressão	 da	

vontade	do	agente.	

	

Exceção:	Tredestinação	lícita	=	é	possível	

nos	 atos	 administrativos	 de	

desapropriação	e	estará	presente	sempre	

que	 a	 finalidade	 específica	 do	 ato	 é	

alterada,	 garantida	 a	 manutenção	 da	

busca	pelo	interesse	público.	
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É	 elemento	 VINCULADO	 do	 ato	

administrativo	no	que	 tange	à	 finalidade	

específica.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Elementos	ou	requisitos	do	

ato	administrativo:	

	

Forma	

	

-	É	a	exteriorização	do	ato.	

-	Sem	forma,	o	ato	é	INEXISTENTE.	

-	Decorre	do	princípio	da	solenidade.	

Se	for	praticado	por	outra	forma,	o	ato	é	

ILEGAL.	

É	elemento	VINCULADO	do	ato,	em	regra.	

Porém,	a	doutrina	moderna	entende	que	

pode	 ser	 vinculado	 ou	 discricionário,	 a	

depender	do	que	dispuser	a	lei.	

-	Vício	no	elemento	forma:	

É	 sanável	 quando	 não	 gerar	 prejuízo	 ao	

interesse	público	nem	a	terceiros	e	desde	

que	mantido	o	 interesse	público.	 Se	não	

causar	prejuízo	aos	interesses	que	devem	

ser	 alcançados,	 deve-se	 manter	 o	 ato	

viciado.	

Quando	 atingir	 diretamente	 o	 próprio	

conteúdo	 do	 ato,	 o	 vício	 de	 forma	 é	

insanável,	bem	como	quando	a	forma	for	

expressamente	definida	em	lei.	

Silêncio	 Administrativo:	 em	 regra,	 não	

produz	 qualquer	 efeito,	 ressalvadas	 as	

hipóteses	 em	 que	 o	 próprio	 texto	 legal	

determinar	 o	 dever	 de	 agir	 do	 poder	
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público,	 definindo	 que	 a	 ausência	 de	

conduta	 ensejará	 a	 aceitação	 tácita	 de	

determinado	 fato	 ou	 até	 mesmo	 a	

negativa	pelo	decurso	do	tempo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Elementos	ou	requisitos	do	

ato	administrativo:	

	

Motivo:	

	

-	São	as	razões	de	fato	e	de	direito	que	dão	

ensejo	à	prática	do	ato.	

	

-	Motivo	 x	móvel:	 o	motivo	é	 a	 situação	

prevista	 em	 lei	 que	 ocorre	 no	 mundo	

fático,	 dando	 ensejo	 à	 prática	 do	 ato	

administrativo.	O	móvel,	por	sua	vez,	é	a	

real	intenção	(plano	subjetivo)	do	agente	

público	quando	prática	a	conduta	estatal,	

ou	 seja,	 trata-se	 da	 razão	 que	 o	 levou	 à	

prática	do	ato.	

	

Motivo	x	Motivação	

	

Motivo:	são	as	razões	de	fato	e	de	direito	

que	 fundamentam	 a	 prática	 do	 ato,	 ou	

seja,	deve	 ser	analisado	 sob	duas	óticas:	

pressuposto	 fático	 (circunstâncias	

ocorridas	no	plano	fático)	e	o	pressuposto	

jurídico	 (norma	 jurídica	 que	 prevê	

determinado	fato,	ensejando	a	prática	do	

ato	administrativo).	É	elemento	formativo	

do	ato.	
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Motivação:	é	a	exposição	dos	motivos	do	

ato,	 ou	 seja,	 a	 fundamentação	 do	 ato	

administrativo,	 estabelecendo	 a	

correlação	lógica	entre	a	situação	descrita	

em	lei	e	os	fatos	efetivamente	ocorridos.	

Integra	 a	 formalização	 do	 ato	

administrativo	 (elemento	 forma).	

CUIDADO:	 o	 CESPE	 já	 considerou	 a	

motivação	 como	 elemento	 essencial	 do	

ato	administrativo,	embora	elemento	seja	

o	motivo,	conforme	a	doutrina.	

	

ATENÇÃO:	

	

a)	 Ato	praticado	com	motivação,	mas	

com	motivos	 falsos	 =	 vício	 no	 elemento	

MOTIVO.	

	

b)	 Ato	 praticado	 sem	 motivação	 =	

vício	no	elemento	FORMA.	

	

A	motivação	é	obrigatória	a	todos	os	atos	

administrativos	 (doutrina	 majoritária).	

Exceção:	 quando	 for	 expressamente	

dispensado	pela	lei	ou	pela	própria	CF	(Ex:	

exoneração	 de	 servidor	 público	

comissionado).	
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Motivação	 aliunde:	 o	 agente	 público,	 ao	

praticar	 determinado	 ato,	 remete	 sua	

motivação	ao	 fundamentos	expostos	em	

um	ato	anterior	que	o	 justificou	(art.	50,	

§1,	da	Lei	9784/99).	

	

Teoria	 dos	 motivos	 determinantes:	 os	

motivos	que	justificam	a	prática	do	ato,	se	

apresentados,	 têm	 que	 ser	 verdadeiros.	

Situa-se	 no	 plano	 da	 validade	 do	 ato	

administrativo.	

Pode	possuir	feição	discricionária.	

	

	

	

Elementos	ou	requisitos	do	

ato	administrativo:	

	

Objeto:	

	

-	 É	 o	 efeito	 causado	 pelo	 ato	

administrativo	no	mundo	jurídico.	

-	 Objeto	 x	 Conteúdo	 =	 a	 doutrina	

majoritária	os		considera	como	sinônimos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Presunção	de	veracidade	

Relaciona-se	aos	FATOS.	O	ato	goza	de	fé	

pública	 e	 os	 fatos	 apresentados	 em	 sua	

prática	 presumem-se	 verdadeiros,	 em	

conformidade	com	os	fatos	efetivamente	

ocorridos.	

Inversão	 do	 ônus	 da	 prova	 dos	 fatos	

alegados	 no	 ato	 administrativo	

(presunção	relativa	ou	juris	tantun).	
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Atributos	do	ato	

administrativo	

	

	

Presunção	de	legitimidade	

	

Trata-se	 de	 presunção	 JURÍDICA.	 Até	

prova	em	contrário,	o	ato	foi	editado	em	

conformidade	 com	 a	 lei	 e	 com	 o	

ordenamento	jurídico.	

	

Imperatividade	

	

Presente	 somente	 nos	 atos	

administrativos	 que	 dispõem	 acerca	 de	

obrigações	e	deveres	aos	particulares.	

	

O	 dever	 de	 cumprimento	 do	 ato	 pelo	

particular	independe	de	sua	vontade.	

	

Está	 presente	 mesmo	 naqueles	 atos	

reputados	como	inválidos	pelo	particular.	

	

É	também	chamado	de	poder	extroverso.	

	

Exigibilidade	

	

O	 ente	 estatal	 poderá	 estabelecer	

sanções	 e	 medidas	 coercitivas	 como	

forma	 de	 exigir	 do	 particular	 o	

cumprimento	das	regras	impostas	por	ato	

anterior.	
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Autoexecutoriedade	ou	Executoriedade	

	

A	Administração	Pública	pode	executar	o	

ato	administrativo	diretamente,	frente	ao	

descumprimento	 pelo	 particular,	 sem	

necessidade	de	autorização	judicial.	

Não	 está	 presente	 em	 todos	 os	 atos.	

Depende	 de	 previsão	 em	 lei	 ou	 de	 uma	

situação	 de	 urgência	 (assegurado	 o	

contraditório	diferido	ou	postergado).	

	

Tipicidade	

	

Todo	 ato	 administrativo	 deve	 estar	

previsto	em	lei.	

	

	

	

	

	

	

	

Fases	de	constituição	do	

ato	administrativo	

	

	

a) Perfeição:	 cumprimento	 de	

todas	 as	 etapas	 necessárias	 à	

formação	do	ato.	

	

b) Validade:	 todas	 as	 etapas	

realizadas	 devem	 estar	 de	

acordo	com	a	lei.	

	

c) Eficácia:	 aptidão	 para	 a	

produção	de	efeitos.	

	

O	estabelecimento	de	condição	ou	termo	

suspende	a	eficácia	do	ato.	
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Os	 atos	 administrativos	 produzem	 os	

seguintes	efeitos:	

Próprios:	trata-se	do	objeto	ou	conteúdo	

da	conduta	estatal.	

Impróprios:	

-	Efeito	Reflexo:	são	aqueles	que	atingem	

uma	 relação	 jurídica	 estranha	 àquela	

tratada	 no	 bojo	 da	 conduta	 estatal,	

gerando	 consequências	 em	 relação	 a	

terceiros	 não	 previstos	 diretamente	 no	

ato	praticado.	Ex:	locatário	de	um	imóvel	

que	foi	desapropriado.	

-	 Efeito	 Prodrômico:	 efeito	 por	meio	 do	

qual	 se	 impõe	 uma	 nova	 atuação	

administrativa	 diante	 do	 início	 do	 ato	

praticado.	 Ex:	 atos	 compostos	 e	

complexos.	

Sendo	 assim,	 após	 sua	 formação,	 o	 ato	

administrativo	pode	ser:	

	

Perfeito,	Válido	e	Eficaz:	cumpriu	todas	as	

etapas	de	formação,	está	de	acordo	com	

a	lei	e	apto	a	produzir	efeitos.	

	

Perfeito,	Válido	e	Ineficaz:	cumpriu	todas	

as	 etapas	 de	 formação,	 está	 de	 acordo	

com	a	 lei,	mas	 não	 está	 apto	 a	 produzir	

efeitos	por	depender	de	uma	condição	ou	

termo,	ou	da	própria	publicidade.	
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Perfeito,	 Inválido	e	Eficaz:	cumpriu	todas	

as	 etapas	 de	 formação,	 mas	 está	 em	

desacordo	 com	 a	 lei.	 Porém,	 produzirá	

efeitos	 até	 que	 seja	 declarada	 a	 sua	

irregularidade	(decorrência	da	presunção	

de	legitimidade	do	ato).	

	

Perfeito,	 Inválido	 e	 Ineficaz:	 cumpriu	

todas	as	etapas	de	formação,	mas	é	ilegal	

e	não	está	apto	a	produzir	efeitos.	

	

Ato	eficaz	 x	 ato	exequível	 	 -	 ato	eficaz	é	

aquele	que	tem	eficácia	,	ou	seja,	todas	as	

condições	 para	 surtir	 efeitos.	 A	

exequibilidade	 tem	 relação	 com	 a	

execução	 do	 ato.	 É	 um	 atributo	 do	 ato	

administrativo	 e	 significa	 que	 a	

administração	pode	executar	o	ato	sem	a	

interferência	 do	 poder	 judiciário.	 Ex	 :	

demolição	de	obra	irregular.	

	

	

	

Classificação	dos	atos	

administrativos:	

Ø	 	

Quanto	ao	grau	de	liberdade:	

	

a)	 Vinculado	

b)	 Discricionário	

	

Quanto	à	formação:	
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a)	 Simples:	 apenas	 uma	

manifestação	 de	 vontade	 para	 a	 prática	

do	ato.	

b)	 Composto:	 necessária	 a	

manifestação	de	duas	vontades	dentro	do	

mesmo	 órgão	 público.	 São	 dois	 atos,	

sendo	um	acessório	e	outro	principal.	

c)	 Complexo:	 necessária	 a	

manifestação	de	duas	vontades	de	órgãos	

independentes.	Aqui	temos	um	único	ato,	

cuja	eficácia	depende	da	manifestação	de	

duas	 vontades	 de	 órgãos	 distintos.	 Ex:	

concessão	 de	 aposentadoria,	 pois	 só	 se	

aperfeiçoa	após	sua	concessão	pelo	órgão	

+	 registro	 no	 Tribunal	 de	 Contas.	 OBS:	

Neste	caso,	o	prazo	prescricional	previsto	

na	Lei	9784/99	só	se	inicia	após	o	registro	

no	Tribunal	de	Contas.	

	

	

	

	

	

Quanto	aos	destinatários:	

	

a) Gerais:	 se	 referem	 a	 uma	

quantidade	 indeterminada	 de	

pessoas,	 com	 caráter	 abstrato	 e	

impessoal.	 Os	 atos	 gerais	

prescrevem	 uma	 situação,	 de	

forma	 que	 todos	 aqueles	 que	 se	

subsumirem	 a	 ela	 deverão	

obedecê-lo.	 Ex:	 norma	 interna	

prevendo	 que	 todo	 os	 servidores	

lotados	 em	 determinado	 órgão	

devem	usar	fardamento.	
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b) Individuais:	 se	 referem	 a	

indivíduos	 específicos,	

determinados	 no	 próprio	 ato.	

Ressalte-se,	 porém,	 que	 os	 atos	

individuais	podem	se	dirigir	a	mais	

de	um	indivíduo,	desde	que	todos	

estejam	espeficicados	 no	 ato.	 Ex:	

nomeação	de	vários	candidatos	a	

cargo	 público.	 Diante	 disso,	

costuma-se	 dividir	 os	 atos	

individuais	 em	 atos	 múltiplos	 (se	

referem	 a	 vários	 indivíduos	

especificados)	 ou	 singulares	 (se	

referem	a	um	único	indivíduo).	

	

	 	

Quanto	ao	objeto:	

	

a) Atos	 de	 império:	 aqueles	 em	

que	 a	 Administração	 Pública	

atua	 com	 as	 prerrogativas	 de	

direito	público,	destacando-se	

a	 supremacia	 do	 interesse	

público	 sobre	 o	 privado.	 Aqui	

temos	 a	 forte	 presença	 do	

atributo	da	imperatividade.	Ex:	

interdição	 de	 um	 restaurante	

que	 não	 obedeceu	 às	 normas	

de	vigilância	sanitária.	
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b) Atos	 de	 gestão:	 aqueles	 em	

que	 o	 poder	 público	 atua	 em	

pé	 de	 igualdade	 com	 o	

particular,	 sem	 as	

prerrogativas	 de	 direito	

público.	Nesse	caso,	a	atuação	

estatal	 é	 regida	 pelo	 direito	

privado.	São	condutas	que	não	

impõem	 restrições	 e	 não	

admitem	 o	 uso	 de	 meios	

coercitivos	para	sua	execução.	

Ex:	 alienação	 de	 um	 imóvel	

público	inservível.	

c) Atos	 de	 expediente:	 visam	 o	

mero	andamento	da	atividade	

administrativa,	 sem	 que	 haja	

manifestação	 de	 vontade	 por	

parte	do	Estado.	Ex:	despacho	

que	 encaminha	 um	 processo	

administrativo	 para	

julgamento.	

	 	

	

	

	

Quanto	à	estrutura:	

	

	

a)	 Concretos:	 finalidade	 de	 resolver	

uma	 situação	 específica,	 exaurindo	 os	

seus	efeitos	em	uma	única	aplicação.	

b)	 Abstratos:	 definem	 uma	 regra	

genérica	que	deverá	ser	aplicada	sempre	

que	a	situação	descrita	no	ato	ocorrer	de	

fato.	A	conduta	tem	efeitos	permanentes.	
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Quanto	aos	efeitos:	

	

	

a)	 Constitutivos:	criam	uma	situação	

jurídica	 nova.	 Ex:	 exoneração	 de	 um	

servidor	público.	

b)	 Declaratórios:	 apenas	

reconhecem	 uma	 situação	 jurídica	

previamente	 constituída,	 por	 isso	 são	

dotados	 de	 retroatividade.	 Ex:	

aposentadoria	 compulsória	 de	 um	

servidor	público.	

	

	

	

Quanto	aos	resultados	na	

esfera	jurídica:	

	

	

a)Ampliativos:	 conferem	 direitos	 e	

vantagens	aos	destinatários.	

b)Restritivos:	 impõem	 obrigações	 ou	

aplicam	penalidades.	

	

	

	

	

	

Quanto	ao	seu	alcance:	

	

a)	 Internos:	 produzem	 efeitos	

somente	 dentro	 da	 estrutura	 da	

Administração	 Pública	 responsável	 por	

sua	edição.	Em	regra,	não	dependem	de	

publicação	 oficial	 para	 produzir	 efeitos.	

Ex:	 Ordem	 de	 Serviço	 que	 divide	 a	

atividade	interna	de	um	órgão.	

b)	 Externos:	 destinam-se	 a	 produzir	

efeitos	em	relação	aos	administrados	que	

estão	 fora	 do	 âmbito	 da	 Administração	

Pública.	 Dependem,	 portanto,	 de	

publicação	oficial.	Ex:	decreto	que	define	
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o	 limite	de	velocidade	para	determinada	

avenida.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Atos	Normativos	

Atos	 gerais	 e	 abstratos	 que	 geram	

obrigações	 a	 uma	 quantidade	

indeterminada	 de	 pessoas,	 dentro	 dos	

limites	da	lei.		

	

São	exemplos	de	atos	normativos:	

	

a)	 Regulamento:	 ato	 privativo	 do	

Chefe	 do	 Poder	 Executivo,	 apresentado	

por	 meio	 da	 expedição	 de	 um	 decreto.	

Existem	 os	 chamados	 regulamentos	

executivos	e	os	regulamentos	autônomos.	

b)	 Aviso:	 expedido	 pelos	 órgãos	

auxiliares	 diretos	 do	 Poder	 Executivo,	

normalmente	 utilizado	 para	 dar	

conhecimento	 à	 sociedade	 de	

determinados	assuntos	ligados	à	atividade	

fim	do	órgão.	

c)	 Instrução	 Normativa:	 expedidas	

por	 quaisquer	 autoridades	 públicas	 ou	

órgãos	 públicos	 que	 tenham	 atribuição	

legal	 para	 a	 execução	 de	 decretos	 e	

regulamentos.	

d)	 Regulamento:	ato	normativo	para	

a	 edição	 de	 normas	 internas	 para	 o	

regular	 funcionamento	 de	 órgãos	

colegiados,	não	estendedo	os	seus	efeitos	
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aos	 particulares	 não	 vinculados	 à	

estrutura	organizacional	da	entidade.	

e)	 Deliberações:	 atos	 normativos	

expedidos	 pelos	 órgãos	 colegiados,	

representando	a	vontade	da	maioria.	

f)	 Resolução:	 ato	 normativo	 de	

órgãos	 colegiados,	 usado	 pelos	 Poderes	

Legislativo	 e	 Judiciário	 e	 pelas	 Agências	

Reguladoras,	 para	 disciplinar	 matéria	 de	

sua	competência	específica.	

	

	

	

	

	

Atos	Ordinatórios	

	

São	 	 atos	 de	 ordenação	 e	 organização	

interna	 que	 decorrem	 do	 poder	

hierárquico.	 São	 exemplos	 de	 atos	

ordinatórios:	

a)	 Portaria:	 Ato	 administrativo	

individual	 que	 estipula	 ordens	 e	

determinações	 internas	 e	 estabelece	

normas	que	geram	direitos	ou	obrigações	

internas	a	indivíduos	específicos.	

b)	 Circular:	 ato	 expedido	 para	 a	

edição	 de	 normas	 uniformes	 a	 todos	 os	

servidores	 subordinados	 a	 um	

determinado	órgão.	

c)	 Ordem	de	serviço:	conduta	estatal	

com	a	finalidade	de	distribuir	e	ordenar	o	

serviço	interno	do	órgão.	

d)	 Despacho:	 ato	 administrativo	 por	

meio	 do	 qual	 as	 autoridades	 públicas	

proferem	 decisões	 acerca	 de	
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determinadas	 situações	 específicas,	 de	

sua	reponsabilidade	funcional.	

e)	 Memorando:	ato	de	comunicação	

interna,	entre	agentes	de	um	mesmo	

órgão	público,	a	fim	de	melhor	executar	a	

atividade	pública.	

f)	 Ofício:	ato	de	comunicação	

externa,	entre	autoridades	públicas	ou	

entre	estas	e	particulares.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Atos	Negociais	

	

	

São	 atos	 por	 meio	 dos	 quais	 a	

administração	pública	concedem	direitos	

pleiteados	 por	 particulares.	 Por	 ser	 ato	

ampliativo,	não	goza	de	imperatividade	e	

coercibilidade.	 São	 exemplos	 de	 atos	

negociais:	

	

a)	 Autorização:	é	ato	discricionário	e	

precário	por	meio	do	qual	a	administração	

pública	autoriza	o	uso	de	bem	público	por	

um	 particular	 de	 forma	 anormal	 ou	

privativa,	no	interesse	do	beneficiário	ou	

concede	 ao	 particular	 o	 exercício	 de	

determinada	 atividades	 materiais	 que	

dependem	 de	 fiscalização	 do	 Estado	

(exercício	do	poder	de	polícia).		

Sendo	 assim,	 existem	 duas	 espécies	 de	

autorização:	
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Autorização	 de	 uso	 de	 bem	 público:	

utilização	 privativa	 do	 bem	 pelo	

particular.	

	

Autorização	 de	 polícia:	 para	 atividades	

materiais	 que	 dependem	 de	 fiscalização	

do	Estado.	

	

ATENÇÃO:	Em	qualquer	das	situações	e	a	

qualquer	tempo,	o	ato	pode	ser	desfeito	

sem	direito	 a	 indenização	 ,	 não	 gerando	

direito	adquirido	aos	beneficiários.	

b)	 Permissão:	 ato	 discricionário	 e	

precário,	 veiculado	 para	 conceder	 ao	

particular	 o	 uso	 de	 determinado	 bem	

público.	

	

ATENÇÃO:	Permissão	de	serviço	público	=	

natureza	de	contrato	administrativo.	

	

ATENÇÃO:	

Autorização	de	uso	

-	Para	situações	transitórias.	

-	Concedida	no	interesse	do	particular.	

-	Não	precisa	de	licitação.	 Permissão	

de	uso	

-	 Possui	 caráter	 mais	

permanente/duradouro.	

-	Sempre	concedida	no	interesse	público.	

-	Necessita	de	prévia	licitação.	
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c)	 Licença:	é	ato	de	polícia,	por	meio	

do	 qual	 o	 Poder	 Público	 permite	 a	

realização	 de	 determinada	 atividade	

sujeita	 à	 fiscalização	 do	 Estado.	 Trata-se	

de	ato	vinculado.	

	

ATENÇÃO!	Licença	para	construir:	admite	

revogação	por	razão	de	interesse	público	

devidamente	justificado.	

	

d)	 Admissão:	 ato	 unilateral	 e	

vinculado	 pelo	 qual	 o	 poder	 público	

permite	 que	 o	 particular	 usufrua	 de	

determinado	 serviço	 público	 prestado	

pelo	Estado,	mediante	a	 inclusão	em	um	

estabelecimento	 público.	 Ex:	 atos	 de	

admissão	 em	 escolas	 públicas	 estaduais	

ou	municipais,	ou	em	hospitais	públicos.	

e)	 Aprovação:	 ato	 discricionário	 por	

meio	 do	 qual	 o	 poder	 público	 faz	 o	

controle	 de	 legalidade	 e	 de	 mérito	 de	

conduta	 anterior	 expedido	 pelo	 órgão	

estatal.	O	ato	controlador	pode	ser	prévio	

ou	posterior	ao	ato	controlado.	

f)	 Homologação:	 ato	 vinculado	 de	

controle	 de	 legalidade	 de	 ato	

anteriormente	 expedido	 pela	 própria	

administração	 pública.	 Será	 sempre	

posterior	ao	ato	controlado.	
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Atos	enunciativos	

Estabelecem	 opiniões	 e	 conclusões	 do	

ente	 estatal	 ou	 verificam	 e	 atestam	

situação	de	fato	para,	então,	proferir	um	

ato	 que	 ateste	 aquela	 ocorrência	 fática.	

Em	 regra,	 não	 possuem	 imperatividade	

(Exceção:	pareceres	vinculativos).	Os	atos	

enunciativos	 não	 produzem	 efeitos	

jurídicos	por	si	só,	sempre	dependendo	de	

um	 outro	 ato,	 a	 exemplo	 do	 parecer.	

Assim,	são	exemplos	de	atos	enunciativos:	

a)	 Atestado:	quando	o	poder	público	

tem	de	comprovar,	mediante	verificação	

de	 determinada	 situação	 de	 fato	 para,	

então,	proferir	um	ato	que	ateste	aquela	

ocorrência	fática.		

b)	 Certidão:	 certifica	 um	

determinado	 fato	 que	 já	 se	 encontra	

previamente	registrado	no	órgão.	

c)	 Apostila	 ou	 averbação:	 ato	 pelo	

qual	 o	 ente	 estatal	 acrescenta	

informações	 constantes	 em	 um	 registro	

público.	

d)	 Parecer:	 ato	por	meio	do	qual	 se	

emite	 opinião	 de	 órgão	 consultivo	 do	

poder	 público,	 sobre	 assunto	 de	 sua	

competência.		

Podem	 ser	 facultativos	 (o	 parecer	 não	 é	

obrigatório	e,	 se	 for	 requerido,	vincula	o	

agente	 que	 praticar	 o	 ato,	 o	 qual	 pode	
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discordar	 do	 parecer),	 obrigatórios	 (o	

parecer	é	obrigatório,	mas	não	vincula	o	

agente	 que	 praticar	 o	 ato,	 o	 qual	 pode	

discordar	 do	 parecer)	 ou	 vinculativos	 (o	

parecer	 é	obrigatório	 e	 vincula	o	 agente	

que	praticar	o	ato,	não	podendo	discordar	

daquele,	sob	pena	de	responsabilidade).	

Em	 regra	 não	 têm	 caráter	 vinculante,	

exceto	quanto	aos	pareceres	vinculativos.	

Formalmente	o	parecer	é	ato	enunciativo,	

ao	 passo	 que	 materialmente	 é	 ato	 da	

administração	(STF).	

Responsabilidade	 do	 parecerista:	 só	 é	

responsável	 se	 tiver	 atuado	 de	 forma	

dolosa	ou	com	erro	grosseiro	ao	emanar	o	

ato	de	opinião	(doutrina	majoritária).	

Parecer	 normativo:	 caráter	 geral	 e	

abstrato,	 aplicando-se	 a	 todas	 as	

situações	idênticas	a	que	lhe	deu	origem.	

Parecer	 técnico:	 quando	 necessitar	 de	

conhecimento	específico,	de	forma	que	o	

seu	 mérito	 só	 poderá	 ser	 discutido	 por	

agentes	 especializados	 na	 mesma	 área	

técnica,	 não	 se	 subordinando	 ao	

escalonamento	hierárquico.	

	

	

	

Atos	positivos	

O	poder	público	determina	a	aplicação	de	

sanções	 em	 face	 do	 cometimento	 de	

infrações	administrativas	pelos	servidores	

públicos	ou	por	particulares.	Sendo	assim,	
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	 podem	 decorrer	 do	 poder	 disciplinar	 ou	

do	 poder	 de	 polícia	 e	 devem	 ser	

antecedidos	 do	 respectivo	 processo	

administrativo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Extinção	dos	atos	

administrativos	

	

São	 formas	 de	 extinção	 do	 ato	

administrativo:		

	

Extinção	natural	

	

Cumprimento	 dos	 seus	 efeitos.	 (Ex:	

licença	 para	 construir	 em	 determinado	

terreno,	 que	 se	 extingue	 após	 o	 fim	 da	

construção).	

	

Advento	 do	 termo	 final	 ou	 da	 condição	

resolutiva	 (Ex:	autorização	para	porte	de	

arma	 pelo	 período	 de	 1	 ano,	 que	 se	

extingue	após	esse	prazo).	

	

	Esgotamento	 do	 conteúdo	 jurídico	 (Ex:	

férias	de	servidor	público	já	gozadas).	

	

Renúncia		

	

(se	aplica	somente	para	atos	ampliativos,	

visto	 que	 não	 ´r	 possível	 renunciar	 a	

obrigações).	 Ex:	 determinado	 servidor	

renuncia	a	função	de	chefia	no	órgão	em	

que	trabalha.		
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Desaparecimento	 da	 pessoa	 ou	 coisa	

sobre	 a	 qual	 o	 ato	 recai	 (Ex:	 o	

tombamento	de	um	determinado	bem	é	

extinto	 com	 a	 demolição	 da	 casa	 ou	 a	

nomeação	de	um	servidor	que	se	extingue	

após	o	falecimento	deste).	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anulação	

	

Primeiramente,	devemos	diferenciar:	

	

Atos	 inexistentes:	 estão	 fora	 do	

ordenamento	 jurídico,	 por	 violarem	

princípios	básicos	 inerentes	 à	 sociedade.	

Ex:	 Ordem	 de	 autoridade	 pública	 para	 a	

tortura	de	um	preso.	

Atos	 nulos:	 declarados	 na	 lei	 como	 tais.	

São	insuscetíveis	de	convalidação.	

Atos	anuláveis:	foram	praticados	de	forma	

contrária	 à	 lei,	 mas	 possuem	 vícios	 que	

podem	ser	sanados.	

Atos	 irregulares:	 possuem	 um	 vício	

irrelevante,	 sem	 atingir	 a	 esfera	 jurídica	

dos	destinatários.	

	

Motivo	da	ilegalidade	

	

Opera	 efeitos	 ex	 tunc,	 ressalvados	 os	

direitos	de	terceiros	de	boa-fé.	

	

Teoria	 da	 Aparência:	 o	 ato	 anulado	

produzirá	efeitos,	em	virtude	da	aparência	
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de	legalidade	que	possuía.	Ex:	nomeação	

de	servidor	sem	concurso	público.	Os	atos	

praticados	por	ele	são	válidos	e	não	que	

se	 falar	 em	 devolução	 da	 remuneração	

recebida,	 já	 que	 os	 serviços	 foram	

prestados.	

Pode	ser	feita	pela	própria	Administração	

Pública	 ou	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 este	

desde	que	seja	provocado.	

Não	há	efeito	repristinatório.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Convalidação	

	

Aplica-se	aos	casos	de	nulidade	relativa.	

	

Dois	requisitos:	vício	sanável	+	não	causar	

prejuízo	 a	 terceiros	 interessados	 no	

processo	 nem	 à	 própria	 administração	

pública.		

	

Confirmação	x	Ratificação	

	

Confirmação:	 é	 a	 convalidação	 realizada	

pela	 mesmo	 autoridade	 que	 praticou	 o	

ato	originariamente.	

	

Ratificação:	 quando	 a	 convalidação	 é	

realizada	por	autoridade	diversa.	

	

Convalidação	 x	 Conversão:	 na	

convalidação,	o	ato	permanece	o	mesmo.	

Por	sua	vez,	a	conversão	transforma	o	ato	
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com	 vício	 de	 forma	 em	 outro	 mais	

simples,	 para	 a	 produção	 dos	 mesmos	

efeitos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Revogação	

	

É	ato	discricionário	e	refere-se	ao	mérito	

administrativo.	

Opera	efeitos	ex	nunc.	

Só	 pode	 ser	 feita	 pela	 própria	

Administração	Pública.	

Não	há	efeito	repristinatório.	

	

Não	se	admite	revogação:	

§	 Atos	consumados	

§	 Atos	irrevogáveis	

§	 Atos	que	geram	direitos	

adquiridos	

§	 Atos	vinculados	

§	 Atos	enunciativos	

§	 Atos	de	controle	

§	 Atos	complexos	

	

	

	

Cassação:	

	

	

Ocorre	quando	o	beneficiado	do	ato	deixa	

de	 cumprir	 os	 requisitos	 exigidos	 para	 o	

deferimento	do	ato.	

	

	

	

Caducidade	

	

Extinção	 do	 ato	 administrativo	 por	 lei	

superveniente	que	impede	a	manutenção	

do	ato	inicialmente	válido.	
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Contraposição	ou	

derrubada:	

	

	

Um	novo	ato	administrativo	se	contrapõe	

a	 um	 ato	 anterior,	 extinguindo	 seus	

efeitos.	 Aqui	 não	 se	 fala	 em	 ilegalidade	

originária	ou	superveniente.	

	

	

	

	

	

ATENÇÃO!	

	

Caducidade	do	ato	administrativo	

	

Trata-se	da	extinção	do	ato	administrativo	

por	 lei	 posterior	 que	 impede	 a	

manutenção	 do	 ato	 inicialmente	 válido.

	 Caducidade	 do	 contrato	 de	

concessão	de	serviço	público	

Previsto	 na	 Lei	 8987/95,	 trata-se	 da	

rescisão	 do	 contrato	 diante	 do	

inadimplemento	da	concessionária.	

	

	

	

Prazo	prescricional	

	

	

O	 prazo	 prescricional,	 em	 regra,	 para	 o	

particular	 se	 insurgir	 contra	 ato	

administrativo	 ilegal	 praticado	 pelo	

Estado	é	de	5	anos,	contados	da	prática	do	

ato.	

	

	

	

	

	

	

Em	 algumas	 situações,	 devem	 ser	

mantidos	todos	os	efeitos	produzidos	pelo	

ato,	 ainda	 que	 sofra	 de	 nulidade	

insanável,	sendo	que,	em	outros	casos,	o	

próprio	 ato	 deve	 ser	 mantido	 no	
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Estabilização	dos	efeitos	

dos	atos	administrativos	

ordenamento	 jurídico	a	despeito	 	de	sua	

ilegalidade,	 como	 forma	 de	 proteção	 ao	

cidadão	 e	 a	 outros	 princípios	

constitucionais	aplicáveis	ao	caso.	

	

ATENÇÃO!	

Estabilização	 dos	 efeitos	 dos	 atos	

administrativos	

	

Apesar	 de	 determinado	 ato	 padecer	 de	

vício	 insanável,	 deve-se	 manter	 os	 seus	

efeitos	ou	o	próprio	ato	no	ordenamento	

jurídico,	 tendo	 em	 vista	 princípios	 de	

grande	 importância	 como	 a	 segurança	

jurídica	e	a	boa-fé.	

	

Teoria	do	fato	consumado	

	

Considera	 válidos	 os	 efeitos	 de	 um	 ato	

que	 foi	 praticado	 por	 agente	 público	

irregularmente	 investido,	pois	 se	 reveste	

de	 aparência	 de	 legalidade,	 gerando	

expectativa	aos	particulares	beneficiários.	

OBS:	 Não	 pode	 ser	 usada	 para	 manter	

atos	 administrativos	 viciados,	 tendo	 em	

vista	o	princípio	da	legalidade.		

	

		

	

Equipe	CEJURNOTE	

Motivar,	orientar	e	ensinar	é	o	nosso	compromisso!		
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Ps.	Você	tem	ideias	de	novos	assuntos	ou	quer	compartilhar	

materiais	conosco?!	

	

Envie	 e-mail	 para	 materiaiscejurnorte@gmail.com	 que	

teremos	o	prazer	em	analisar	e,	quem	sabe,	disponibilizar	o	

seu	material	 após	 revisão	 e	 complementação	 pela	 nossa	

equipe!	Todos	os	direitos	autorais	e	devidas	citações	serão	

respeitados!	J		

	

	

	

Gostou	do	material?	

	

Então	 tira	 uma	 foto	 dos	 	 pdfs	 	 e	marque	 o	@cejurnorte!	

Nossos	orientadores	ficarão	felizes	e	ainda	mais	motivados!	

	


