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LISIANE BRITO
É advogada desde o ano de 1997, inscrita pela OAB/MG. Espe-
cialista em Direito Público, também é especialista em Polí� cas 
Públicas e Gestão Governamental. Em 2004 iniciou a a� vidade 
de docente, e começou a ministrar aulas nos principais Cursos 
Preparatórios de Brasília. Ao longo desses doze anos vem minis-
trando aulas de Direito Administra� vo e toda a legislação cor-
relata nos mais importantes Cursos preparatórios do País, além 
de atuar como instrutora em Cursos de formação de Servidores 
Públicos e docente em programas de Pós-graduação.

Oi, gente! Tudo bem?

Nessa aula vamos abordar outro tema que tem sido frequentemente incluído 
em editais de Concursos Públicos: Atos Administra�vos.

Trata-se, na verdade, de uma das teorias mais importantes do Direito Adminis-
tra� vo, pois cuida das declarações da Administração Pública, feitas através de seus 
agentes, com consequências jurídicas.

Além da parte doutrinária da matéria, que envolve conceitos e classifi cações, 
iremos abordar o regramento legal do tema.

Ao fi nal, teremos nossos exercícios comentados, para que você possa ter contato 
com a abordagem da matéria pela banca examinadora.

Então vamos lá!

Boa aula e SUCESSO, sempre!

AULA DEMONSTRATIVA!
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I. INTRODUÇÃO

Antes de tratarmos do ato administra� vo propriamente dito, devemos ter em 
mente que estamos diante de uma espécie de ato jurídico, cabendo ao Direito Civil re-
ger os atos jurídicos em geral, já que se trata de manifestações unilaterais de vontade 
daqueles que podem livremente manifestá-la, com consequências no mundo jurídico.

Pois bem, para o Direito Civil, existe uma diferença entre o ato jurídico e fato 
jurídico.

O ato jurídico só pode ser pra� cado por entes dotados de personalidade. Sim, 
nós compreendemos isso, pois sabemos que a personalidade, para o Direito, é a capa-
cidade de adquirir direitos e contrair obrigações.

Assim, o ato jurídico é toda a manifestação de vontade, capaz de criar, modifi -
car, ex� nguir direitos. Por sua vez, o fato jurídico é decorrência de acontecimentos 
naturais, que independem ou dependem indiretamente da conduta do homem (fenô-
menos da natureza, por exemplo), que produzem efeitos no mundo jurídico.

Feitas estas considerações preliminares e tendo esse entendimento, passemos 
agora a analisar o Ato Administra� vo e o Fato Administra� vo.

II. FATO ADMINISTRATIVO

É toda a realização material da administração, em cumprimento de alguma de-
cisão administra� va. É o exercício material da função administra� va. Perceba que o 
fato administra� vo é a consequência do ato administra� vo. Exemplo: construção de 
uma ponte.

Cumpre assinalar algumas caracterís� cas do Fato Administra� vo:

• Não goza de presunção de legi� midade;

• Não pode ser revogado;

• Não pode ser anulado.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III. ATO ADMINISTRATIVO

III.I. Conceito

O clássico conceito de Hely Lopes Meirelles1 coincide com o próprio conceito de 
ato jurídico. Vejamos:

“É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública 
que, agindo nesta qualidade, tem por fi m imediato adquirir, resguar-
dar, transferir, modifi car ou ex� nguir direitos, ou impor obrigações”.

Repare que não se fala em CRIAR direitos! Isso porque direitos não são criados 
pela Administração Pública. São repassados por ela ao par� cular. A Administração não 
inova, não cria direito. Ela os atribui ao par� cular. Quem cria direito é a lei.

III.II. Caracterís� cas do Ato Administra� vo

• Posição de supremacia da Administração;

• Finalidade pública do ato (sa� sfação do bem comum);

• Vontade unilateral da Administração.

III.III. Requisitos do Ato Administra� vo

A orientação que vamos adotar acerca dos requisitos ou elementos que, se au-
sentes, provocam a invalidação do ato administra� vo é a do art. 2º Lei nº 4717/65 
- Lei da Ação Popular:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das en� dades mencio-
nadas no ar� go anterior, nos casos de:

a) incompetência;
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrati vo Brasileiro. São Paulo: Malheiros.

AULA DEMONSTRATIVA!
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b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos mo� vos;

e) desvio de fi nalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-
-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fi ca caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o pra� cou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta 
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade 
do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa
em violação de lei, regulamento ou outro ato norma� vo;

d) a inexistência dos mo� vos se verifi ca quando a matéria de fato ou
de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 
ou juridicamente inadequada ao resultado ob� do;

e) o desvio de fi nalidade se verifi ca quando o agente pra� ca o ato vi-
sando a fi m diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência.

Ao indicar os atos administra� vos nulos, a Lei nº 4.717 menciona os elementos:

COMPETÊNCIA

FINALIDADE

FORMA

MOTIVO

OBJETO

AULA DEMONSTRATIVA!
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Guarde essa sigla, para fi ns de memorização:

“CO FI FO M OB”

Lembre-se, ainda, que desses cinco elementos, três serão sempre vinculados:

COMPETÊNCIA

FINALIDADE

FORMA

Por outro lado, em se tratando de ato discricionário, dois elementos podem con-
ter mérito. São eles:

MOTIVO

OBJETO

Passemos à análise de cada um dos Requisitos essenciais dos atos administra� vos:

III.III.1. Competência

É um poder/dever, conferido por Lei ao administrador para o exercício espe-
cífi co de suas funções. O administrador não pode, por ato próprio, estabelecer suas 
competências. O ato pra� cado por agente incapaz é inválido. Falta o elemento básico 
para sua validade: o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração.

A competência sempre será IRRENUNCIÁVEL, pois decorre da lei, não pode ser 
derrogada, seja pela vontade da Administração ou por acordos com terceiros, isto 
porque a competência é conferida em bene� cio do interesse público. Pode, entretan-
to, ser objeto de delegação ou de avocação. É o que dispõe a Lei nº 9.784/99, que 
rege o Processo Administra� vo no âmbito da Administração Pública da União:

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos admi-
nistra� vos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delega-
ção e avocação legalmente admi� dos.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.III.1.1. Delegação

É o ato pelo qual o agente público transfere a outro agente, atribuição da própria 
competência. A delegação é ato formal, devendo ser publicada no meio ofi cial e espe-
cifi car os poderes transferidos, bem como o prazo. Da mesma forma, a revogação do 
ato de delegação exige formalidade e publicação. Ressalte-se que o ato de delegação 
não depende de subordinação hierárquica. A Lei permite que órgãos colegiados façam 
a delegação de competência ao respec� vo presidente. (Lei nº 9.784/99, ar� gos 12 e 14)

Art. 12. Um órgão administra� vo e seu � tular poderão, se não houver 
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos 
ou � tulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordi-
nados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar� go aplica-se à delegação 
de competência dos órgãos colegiados aos respec� vos presidentes.

 ATENÇÃO!

Não podem ser objeto de delegação, de acordo com o art. 13 da Lei nº 9.784/99:

– Edição de atos de caráter norma� vo;

– Decisão de recursos administra� vos;

– Matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I - a edição de atos de caráter norma� vo;

II - a decisão de recursos administra� vos;

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.III.1.2. Avocação

É o ato pelo qual alguém traz para si atribuição de competência de outrem. É 
medida excepcional e transitória, devendo ser devidamente mo� vada. A avocação só 
pode ser feita a um subordinado hierárquico (Lei nº 9.784/99, art. 15).

Art. 15. Será permi� da, em caráter excepcional e por mo� vos relevan-
tes devidamente jus� fi cados, a avocação temporária de competência 
atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

III.III.2. Finalidade

Deste requisito pode-se falar em dois sen� dos:

• Em sen� do restrito, a fi nalidade do ato administra� vo é aquela que a LEI indi-
ca, explicita ou implicitamente, ou seja, o resultado que o ato pretende a� ngir.

• Em sen� do amplo, ou implicitamente, é a sa� sfação do interesse público.

Não vamos confundir fi nalidade com mo� vo. A fi nalidade é o que ocorre depois 
de o ato ter sido pra� cado. É aquilo que a administração está pretendendo a� ngir com 
a pra� ca do ato. Ocorre desvio de fi nalidade, ou desvio de poder, quando o ato se 
afasta do interesse público, ou no caso de o ato ser pra� cado com fi nalidade diferente 
daquela prevista pela LEI.

III.III.3. Forma

Forma é a maneira como a vontade se exterioriza.

Para o Direito privado, a liberdade da forma é a regra. Para o Direito Administra-
� vo, a vontade dos par� culares pode ser manifestada livremente, mas a vontade da 
Administração deve ser expressa de acordo com o que a LEI estabelece, para que seja 
validamente expressa. A regra é a forma escrita, para que fi que tudo documentado e 
possa ser verifi cado a qualquer tempo. A exceção é o ato administra� vo não escrito, 
se houver previsão legal, ou em casos de urgência, ou irrelevância do assunto para a 

AULA DEMONSTRATIVA!
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administração, como por exemplo, um policial dirigindo o transito de veículos, ou um 
superior dando ordens ao subordinado.

III.III.4. Mo� vo

São os pressupostos de fato e de direito, ou os fundamentos fá� cos e jurídicos 
em que o agente se apoiou para a prá� ca do ato.

• Pressuposto de fato: é o conjunto de situações, circunstâncias, que levam a
Administração a pra� car determinado ato.

• Pressuposto de Direito: é a LEI. O disposi� vo de lei em que se baseia o ato.

Não se confunde Mo� vo com Mo� vação.

Mo� vos são os pressupostos de fato e de direito que levaram a pra� ca do ato, 
enquanto a Mo� vação (Princípio expresso no Art. 2º da Lei nº 9.784/99) é a exposição 
dos mo� vos, é a demonstração de que os pressupostos exis� ram.

II.III.5. Objeto

É o efeito jurídico imediato que o ato produz.

O ato administra� vo é espécie do gênero ato jurídico e só existe quando produz 
efeitos jurídicos (criando, ex� nguindo, modifi cando um direito).

O Objeto pode ser espesso em lei (vinculado), ou deixado a critério da adminis-
tração. Nos atos discricionários, quando existem vários objetos possíveis para a� ngir 
o mesmo fi m, sendo todos eles válidos para o Direito, fi ca a critério da Administração
escolher qual deles é mais adequado. Esta liberdade de escolha é o que se denomina 
“mérito administra� vo”.

Assim, se a lei diz, por exemplo, que a Administração pode punir o servidor com 
suspensão ou multa, temos opção entre dois objetos possíveis. Há, neste caso, mérito 
administra� vo.

AULA DEMONSTRATIVA!
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QUADRO SINÓTICO DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

REQUISITO CONCEITO CARACTERÍSTICAS
COMPETÊNCIA PODER/ DEVER 

CONFERIDO POR LEI AO 
ADMINISTRADOR PARA A 

PRÁTICA DO ATO.

- VINCULADO
- IRRENUNCIÁVEL

- PASSÍVEL DE 
DELEGAÇÃO E 

AVOCAÇÃO
FINALIDADE A VONTADE DA LEI;

O RESULTADO QUE A 
ADMINISTRAÇÃO PRETENDE 

ATINGIR COM O ATO.
IMPLICITAMENTE É A 

SATISFAÇÃO DO INTERESSE 
PÚBLICO.

Sucede a prá� ca do 
ato;

VINCULADO.

FORMA O MODO DE 
EXTERIORIZAÇÃO DO ATO.

VINCULADO;
Regra: escrito

Exceção: não escrito
MOTIVO FUNDAMENTOS DE FATO E DE 

DIREITO O QUE ENSEJARAM A 
PRÁTICA DO ATO

VINCULADO
OU

DISCRICIONÁRIO
OBJETO EFEITOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS COM A 
PRÁTICA DO ATO.

DISCRICIONÁRIO
OU

VINCULADO

III.IV. Atributos do Ato Administra� vo

São qualidades que os atos administra� vos apresentam, que os diferenciam do 
ato jurídico de direito privado.

III.IV.1. Presunção de legi� midade e de veracidade

Pela presunção de legi� midade, presume-se que o ato tenha sido pra� cado de 
acordo com a lei, até que surja prova em contrário. Como consequência deste atribu-

AULA DEMONSTRATIVA!
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to, enquanto não for decretada a invalidade do ato, ele con� nuará produzindo efeitos. 
Para Hely Lopes Meirelles, a presunção de legi� midade do ato transfere o ônus da 
prova da invalidade do ato para quem a alega. Já a presunção de veracidade faz com 
que se presumam verdadeiros os fatos alegados pela administração, admi� ndo-se, 
também neste caso, prova em contrário. O juiz só apreciará a nulidade se for arguida 
pela parte. Compete à administração provar que os fatos exis� ram.

III.IV.2. Autoexecutoriedade

É o atributo pelo qual o ato produz seus efeitos, independente de prévia análise 
judicial.

Este atributo não existe em todos os atos administra� vos. Pelo contrário, ele 
só exis� rá quando expressamente previsto em LEI ou quando se tratar de medida 
que precisa ser adotada de imediato, para não causar prejuízo maior à cole� vidade. 
Embora os atos auto executórios dispensem a administração de ir previamente a juí-
zo, sempre será possível o controle judiciário posterior. Ressalte-se que um efeito da 
presunção de legi� midade é o fato de que o judiciário não poder apreciar ex offi  cio a 
validade do ato, cuja nulidade só pode ser decretada judicialmente a pedido do inte-
ressado.

III.IV.3 Impera� vidade

É um atributo presente nos atos norma� vos, ordinatórios e puni� vos. Devido à 
impera� vidade, os atos administra� vos se impõem a terceiros, independente de sua 
concordância. Não há impera� vidade nos atos que conferem direitos, mas apenas 
naqueles que impõe obrigações.

III.IV.4. Tipicidade

Quem menciona este atributo é Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Par� mos da noção 
de � picidade:

• Ser � pico signifi ca estar previsto em Lei.

AULA DEMONSTRATIVA!
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Sabemos que a Administração Pública deve guiar-se pelo princípio da legalidade, 
segundo o qual só é lícito fazer o que a Lei autoriza. Diante disso, a corrente da dou-
trina que menciona a � picidade como atributo dos atos administra� vos alega que os 
atos administra� vos devem estar de acordo com o que a lei prevê previamente como 
apto a produzir determinados resultados.

III.V. Classifi cação dos Atos Administra� vos

A doutrina se incumbiu de criar diversas classifi cações. Nós iremos adotar, para 
fi ns de concursos públicos, a classifi cação de Hely Lopes Meirelles.

III.V.1. Quanto à EXEQUIBILIDADE

Ato PERFEITO ou IMPERFEITO;

Ato VÁLIDO ou INVÁLIDO;

Ato EFICAZ ou INEFICAZ.

III.V.1.1. Ato Perfeito

O ato é perfeito quando passou por todas as fases necessárias à sua produção, 
ou seja, completou todo seu ciclo de formação e está em condições de produzir efei-
tos jurídicos.

PERFEIÇÃO É SINÔNIMO DE FORMAÇÃO!

III.V.1.2. Imperfeito

É aquele que ainda não completou o ciclo de formação. O ato não está pronto 
para produzir efeitos jurídicos.

Exemplo: um ato que não foi publicado, quando a lei assim o exige.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.V.1.3. Válido

O ato é valido é aquele que contém todos os requisitos necessários à sua validez. 
Está de acordo com a Lei e o Direito.

Nasceu com um vício (defeito) insanável em um de seus elementos cons� tu� vos.

 ATENÇÃO, ALUNO!

A situação ideal é que o ato seja PERFEITO, VÁLIDO E EFICAZ.

III.V.II. Quanto aos DESTINATÁRIOS

III.V. II.1. Atos Gerais

Não é possível se iden� fi car os des� natários do ato. Alcançam indis� ntamente 
todos aqueles que se encontrarem na mesma situação. Trazem comandos abstratos e 
gerais, impessoais, tal como ocorre com a lei.

Exemplo: uma Resolução de Agência Reguladora, quanto à comercialização de 
determinados produtos no mercado nacional.

III.V.II.2. Atos Individuais

Há des� natários iden� fi cáveis. Produzem efeitos no caso concreto, Tais atos po-
dem vir a gerar direitos subje� vos aos des� natários, o que não pode ocorrer com atos 
gerais. Podem sofrer impugnação por meio de recursos administra� vos.

Exemplo: a posse de cem servidores públicos em cargos de provimento efe� vo.

III.V.III. Quanto ao ALCANCE

III.V.III.1. Atos internos

São atos que se des� nam a produzir seus efeitos dentro da Administração Pú-
blica, em seus órgãos e en� dades. Não produzem efeitos com relação a terceiros e, 

AULA DEMONSTRATIVA!
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normalmente, não dependem da publicação. Basta a cien� fi cação do des� natário ou 
sua divulgação de acordo com o que rege o regulamento.

Exemplo: A promoção de um servidor.

III.V.III.2. Atos externos

Os efeitos do ato a� ngem des� natários que não pertencem à Administração Pública.

Exemplo: Um Decreto que proíbe o tráfego de veículos em determinada via pública.

III.V. IV. Quanto ao OBJETO

III.V.IV.1. Atos de império

São aqueles pra� cados pela Administração quando está no uso de suas prer-
roga� vas públicas, ou seja, quando ela se coloca em posição de supremacia sobre o 
par� cular.

Exemplo: uma Resolução da ANVISA que proíbe a comercialização de determina-
da substância química no País.

III.V.IV.2. Atos de gestão

São pra� cados pela Administração quando ela está na gestão do patrimônio pú-
blico, ou mesmo de seus serviços. Nesses atos a Administração não se u� liza de prer-
roga� vas públicas, nem se coloca em posição de supremacia sobre os administrados.

Exemplo: a remoção de um servidor, a pedido, independentemente do interesse 
da Administração.

III.V.IV.3. Atos de mero expediente

Esses atos se des� nam a mero andamento processual, ro� na interna.

Exemplos claros são os protocolos.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.V.V. Quanto ao REGRAMENTO

III.V.V.1. Atos vinculados

Também são chamados de atos regrados.

Esses atos têm todo os seus requisitos e condições previamente estabelecidos 
pela própria Lei. Cabe à Administração Pública somente pra� cá-los nos estritos ter-
mos legais, sem nenhuma margem de liberdade para fazer juízo de conveniência ou 
oportunidade.

Exemplo: as licenças, a demissão etc.

III.V.V.2. Atos discricionários

Neste caso a Lei deixa ao administrador certa liberdade para escolher a conduta 
que julga mais conveniente ou oportuna a ser adotada, dentro dos limites estabele-
cidos pela própria lei. Importante lembrar que essa margem de discricionariedade 
só pode exis� r em relação à análise dos mo� vos ou na escolha do objeto, já que os 
demais elementos (competência, fi nalidade e forma) serão sempre vinculados.

Podemos citar como exemplo a autorização de uso de bem público.

III.V.VI. Quanto ao Conteúdo

III.V.VI.1. Atos declaratórios

Esses atos se limitam a declarar uma situação pré-existente, atestar um fato ou 
cer� fi car um direito, sem cons� tuir o des� natário em uma nova situação jurídica.

Como exemplos podem ser citados as cer� dões, os atestados, os pareceres.

III.V.VI.2. Atos cons� tu� vos

Cons� tuem o des� natário em uma nova situação jurídica, ou e, consequente-
mente, alteram a situação jurídica pré-existente.

Podemos citar como exemplos as sanções administra� vas e a posse de um ser-
vidor.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.V.VII. Quanto à FORMAÇÃO

• atos Simples

• atos Complexos

• atos Compostos

III.V.VII.1. Ato simples

É aquele que depende de apenas uma manifestação de vontade, na administra-
ção, para a prá� ca do ato. Esta competência é vinculada, irrenunciável. Pode inclusive, 
acontecer de a autoridade ser colegiada, como ocorre com os laudos produzidos por 
juntas médicas.

Mas lembre-se: a autoridade colegiada é apenas 1 autoridade.

III.V.VII.2. Ato complexo

Nesse caso, a LEI confere a competência para a prá� ca do ato a mais de uma au-
toridade. Sim, é necessário que se tenha a manifestação de mais de uma vontade, de 
órgãos diferentes, para que o ato se aperfeiçoe.

Exemplo: Os Decretos que exigem a assinatura do chefe do Poder Execu� vo, jun-
tamente com a dos ministros da pasta diretamente afetada pelo referido Decreto.

 ATENÇÃO ALUNO!

No ato complexo conjugam-se a vontade de mais de um órgão para a conse-
cução de um único ato.

III.V.VII.3. Ato Composto

No ato composto, a Lei atribui competência para a pra� ca do ato a apenas 1 au-
toridade, mas como condição de efi cácia do ato é necessária a ra� fi cação de outra 
autoridade. Assim, temos uma vontade principal, que dará perfeição ao ato, e outra 
vontade, acessória à principal, que virá para dar efi cácia ao ato.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.V.VIII. Quanto à RETRATABILIDADE

III.V.VIII.1. Ato Revogável

A Administração Pública pode ex� nguir o ato por razões de conveniência ou 
oportunidade, desde que sejam respeitados os efeitos já produzidos, ou seja, desde 
que a revogação só opere efeitos ex nunc.

III.V.VIII.2. Ato Irrevogável

A revogação do ato se tornou impossível, seja porque já gerou direitos adquiri-
dos ao des� natário, seja porque o ato já produziu todos os seus efeitos.

III.V.VIII.3. Ato Suspensível

É o ato que teve sua exequibilidade sustada pela administração, que fez com que 
seus efeitos fossem suspensos por certo período.

III.V.IX. Quanto ao MODO DE EXECUÇÃO

III.V.IX.1. Ato auto executório

A própria Administração pode fazer com que se cumpram suas determinações, 
sem necessidade de intervenção judicial.

III.V.IX.2. Ato não auto executório

Depende da autorização do judiciário para produzir sua execução.

III.VI. Espécies de Atos Administra� vos

III.VI.I. Atos Norma� vos

Contém um comando geral do Execu� vo. Estabelecem regras gerais e abstratas, 
que buscam explicitar a norma legal que deve ser observada pela Administração e 
pelos administrados.

São eles: Regimentos, Resoluções, Deliberações.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.VI.II. Atos ordinatórios

Em regra, são derivados do poder hierárquico. Esses atos contêm comandos es-
pecífi cos, dirigidos a pessoas determinadas.

Exemplos: Instruções, Circulares, Avisos, Portarias, Ordens De Serviço.

III.VI.III. Atos Negociais

Nesses atos há uma declaração de vontade do Poder Público, que coincide com 
a pretensão do par� cular.

Eles têm um conteúdo negocial, mas não são contratos. São manifestações uni-
laterais da administração.

Os mais comuns: Autorização, Permissão, Admissão, Visto, Aprovação, Dispensa 
etc.

III.VI. IV. Atos Enuncia� vos

A Administração se limita a cer� fi car ou atestar um fato, ou ainda emi� r uma 
opinião sobre determinado assunto.

Exemplos: Cer� dões, Atestados, Pareceres Administra� vos.

III.VI.V. Atos Puni� vos

São atos pra� cados pela Administração com o intuito de reprimir infrações admi-
nistra� vas e condutas irregulares de administrados e agentes.

Exemplo: a multa administra� va e intervenção de a� vidades.

III.VII. Vícios dos Atos Administra� vos: Atos Nulos, Anuláveis e Inexistentes

III.VII.1. Nulidade Absoluta: pode ser declarada pela própria Administração Pú-
blica, de o� cio ou mediante provocação, e também pelo Poder Judiciário, desde que 
seja provocado para tal.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.VII.2. Nulidade Rela� va: o vício do ato é sanável. Pode ser decretada unilate-
ralmente pela Administração.

Ato Anulável: ato viciado suscep� vel de convalidação.

Atos Inexistentes: São apenas uma aparência de ato administra� vo. O Direito 
não os reconhece como tal. Exemplo é um ato pra� cado por um usurpador de função, 
que é aquele que se faz passar por agente público, u� lizando-se da fraude ou do dolo.

III.VIII. Ex� nção dos Atos Administra� vos

É a re� rada dos efeitos do ato. Isso, na verdade, pode acontecer de várias for-
mas. Vejamos algumas:

a) O Objeto do ato se ex� nguiu. Todos os efeitos já foram produzidos.

b) A Administração pode determinar a ex� nção de seus atos, de o� cio ou me-
diante provocação.

c) O Poder Judiciário pode ex� nguir atos administra� vos, desde que tenha sido
provocado.

Autotutela: é a possibilidade de a Administração Pública revogar ou anular seus 
próprios atos. Súmula 473 STF conver� da no art. 53 da Lei nº 9784/99).

III.VIII.I. Ex� nção dos Atos Administra� vos Provocada Pela Administração

III.VIII.I.1. Revogação

A Administração (somente ela) ex� ngue um ato válido, por mo� vo de conve-
niência e oportunidade. Baseia-se no poder discricionário da administração. O ato é 
legal e perfeito, mas deixou de ser conveniente/oportuno para a Administração. Exis-
tem limitações ao poder da Administração de revogar seus próprios atos.

• Não podem ser revogados

– Atos vinculados;

– Atos que já exauriram seus efeitos;

AULA DEMONSTRATIVA!
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– Atos que geram direito adquiridos;

– Atos que integram um procedimento administra� vo (lembre-se que procedi-
mento é uma sequência de atos ordenados para a� ngir um fi m).

III.VIII.I.2. Anulação

É a declaração de nulidade de um ato por mo� vo de ilegalidade. A Administração 
e o Judiciário podem anular os atos administra� vos. Os efeitos da declaração de nuli-
dade são “ex tunc”, ou seja, retroagem às suas origens, desde que sejam respeitados 
os terceiros de boa-fé. Assim, se um administrado recebeu a quitação de um agente 
coletor de impostos inves� do ilegalmente no cargo, a quitação con� nuará valida, pois 
foi ob� da pelo pagamento dos impostos feitos a quem ele julgava ser servidor.

ANULAÇÃO REVOGAÇÃO
POR VÍCIO
O ATO É ILEGAL
ILEGÍTIMO

POR DISCRICIONARIEDADE
INCONVENIENTE
O ATO É
INOPORTUNO

EFEITOS EX TUNC EFEITOS EX NUNC
RESGUARDO DE TERCEIROS
DE BOA FÉ 

RESGUARDO DE DIREITOS 
ADQUIRIDOS

ADMINISTRATIVA/ JUDICIAL ADMINISTRATIVA

III.VIII.I.3. Contraposição

É a ex� nção de um ato administra� vo por outro ato que se contrapõe a ele. (Re-
vogação tácita).

Exemplo: livre nomeação, livre exoneração
      (1º ato)              (2º ato)

Nesse caso, o 2º ato administra� vo re� ra os efeitos do 1º ato.

AULA DEMONSTRATIVA!
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III.VIII.I.4. Caducidade

É a ex� nção de um ato administra� vo em decorrência de NORMA superveniente.

Exemplo: Licença para conduzir veículo conferida a maiores de 18 anos. Dois 
anos após, a lei passa a exigir idade mínima de 21 anos. A 1ª habilitação torna-se ca-
duca, pois é uma autorização precária, que não cria direitos.

III.VIII.I.V. Cassação

É a ex� nção do ato administra� vo LICITO quando do surgimento, porém ILICITO 
na execução.

Ex.: habilitação para conduzir veículos, cassada devido a infrações come� das.

III.VIII.I.VI. Fatos Ex� n� vos/Efeitos Jurídico-Administra� vos que Ex� nguem 
Atos

São fenômenos, decorrentes de atos ou não, que re� ram os efeitos dos atos ad-
ministra� vos.

• Morte (pessoa natural);

• Falência (pessoa jurídica);

• Exaurimento do objeto (ex.: licença para construir - terminada a obra os efei-
tos da licença se ex� nguem).

III.IX. Convalidação de Atos Administra� vos

Diz respeito a atos anuláveis, ou seja, o ato administra� vo que pode ou não ser 
anulado.

Lei nº 9784/99:

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao in-
teresse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem de-
feitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

AULA DEMONSTRATIVA!
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A convalidação torna legal o ato que tem vícios sanáveis, desde que não haja 
prejuízos a terceiros ou ao interesse público, é discricionária, pois deve ser analisada 
caso a caso. Somente pode haver convalidação quando o vício a� ngir a competência 
(sujeito) ou a forma.

III.IX.I. Formas de convalidação

III.IX.I.1. Ra� fi cação

No caso de convalidação de vicio relacionado ao sujeito, desde que a competên-
cia não seja exclusiva. O agente competente, ao ra� fi car o ato já pra� cado por outro 
agente, sana o vício de incompetência do ato. Os efeitos da ra� fi cação serão ex tunc, 
ou seja, retroagem à prá� ca do ato.

III.IX.I.2. Reforma

Trata-se de uma re� fi cação. É a correção de vicio sanável relacionado à forma. 
Uma omissão, por exemplo, pode ser suprida ou uma incorreção sanada, desde que 
se preserve a essência do ato. Os efeitos da reforma serão ex nunc.

III.IX.I.3. Confi rmação

Neste caso não se tem propriamente uma convalidação. O que ocorre é que a 
Administração Pública renunciou, de forma tácita, a seu poder de anular o ato ilegal. 
Eu explico.

Transcorridos 5 anos da data da prá� ca de um ato que tenha produzido efeitos 
favoráveis a seu(s) des� natário(s), que devem estar agindo de boa-fé, acreditando 
que têm direito a tais bene� cios, sem que a Administração Pública tenha adotado 
qualquer providência no sen� do de invalidar esse ato, vai ocorrer a decadência do 
direito de anular. O ato, então, se considera confi rmado tacitamente.

A regra é que esse prazo de cinco anos comece na data em que a Administração 
pra� cou o ato, mas no caso de direitos patrimoniais con� nuos (a concessão de deter-

AULA DEMONSTRATIVA!
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minada vantagem pecuniária, que o des� natário passará a receber, por exemplo), o 
prazo se inicia na data do primeiro pagamento.

É a Lei nº 9.784/99 que estabelece esse prazo de 5 anos.

Vejamos:

 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administra� vos 
de que decorram efeitos favoráveis para os des� natários decai em cin-
co anos, contados da data em que foram pra� cados, salvo comprovada 
má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais con� nuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administra� va que importe impugnação à validade do ato.

AULA DEMONSTRATIVA!
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 QUESTÕES COMENTADAS

A respeito dos atos administra� vos, dos poderes da Administração e do regime jurídico 
dos agentes públicos da União, julgue os itens que se seguem:

1. Considere a seguinte situação hipoté� ca:
Em processo administra� vo, uma autoridade produziu um ato que concedia van-
tagem a um servidor. Após algum tempo, reexaminando os autos, essa mesma au-
toridade constatou que as circunstancias de fato que fundamentavam sua decisão
não exis� am, de maneira que ocorrera erro de sua parte ao conceder a vantagem.
Diante disso a autoridade tornou sem efeito o ato e proferiu outro, indeferindo o
pedido do servidor. Diante dessa situação, o segundo despacho cons� tui, juridica-
mente, revogação do primeiro.

 Gabarito: Errado
Comentário: A questão trata da autotutela, princípio que rege o Direito Adminis-
tra� vo. A verifi cação da ilegalidade dos atos é dever da Administração Pública. O 
erro da questão está em afi rmar que a autoridade promoveu a invalidação do ato 
por meio de REVOGAÇÃO. Ao verifi car a ilegalidade a autoridade competente para 
o controle do ato promoveu sua ANULAÇÃO.

2. Não se pode defi nir como atos administra� vos todos os atos do Poder Execu� vo;
fatos administra� vos podem gerar direitos aos par� culares; até os atos administra-
� vos pra� cados no exercício do poder discricionário não prescindem de mo� vação.

 Gabarito: Certo
Comentário: A questão traz três afi rma� vas corretas. Realmente, atos da admi-
nistração são gênero, do qual atos administra� vos são uma categoria. Sabemos 
que só se pode considerar ato administra� vo as DECLARAÇÕES DE VONTADE da 

AULA DEMONSTRATIVA!
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Administração Pública, que produzam efeitos jurídicos. A segunda afi rma� va é 
correta, pois FATOS ADMINISTRATIVOS, assim entendidas as a� vidades de execução 
realizadas pela administração, podem sim gerar para os par� culares o direito a uma 
indenização, de acordo com a Teoria do Risco Administra� vo, adotada pelo direito 
posi� vo brasileiro na CF/88, ar� go 37, § 6º. A terceira afi rma� va é correta, pois 
a mo� vação (explicação dos mo� vos que levaram à prá� ca do ato) é necessária 
tanto para atos discricionários quanto para atos vinculados. 

3. É juridicamente fac� vel que ato judicial promova a convalidação de ato adminis-
tra� vo que apresente vicio sanável, desde que não ocorra lesão.

 Gabarito: Errado
Comentário: A convalidação dos atos administra� vos está prevista no art. 55 da 
Lei nº 9.784/99. Segundo a Lei, a própria administração pode convalidar atos que 
apresentarem defeitos sanáveis, em decisão na qual se evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros. 

4. Considere que o Tribunal de Contas da União tenha constatado o come� mento de
ato ilegal por parte de Órgão Público federal. Nesse caso o Tribunal pode determi-
nar que o referido Órgão promova a imediata revogação do ato, sem prejuízo da
responsabilização daqueles que lhe deram causa; nesses casos. Considere ainda
que a ilegalidade houvesse sido detectada por um cidadão. Nesse caso tal cidadão
poderia, por expressa autorização cons� tucional, representar ao Tribunal de Contas
para que fossem adotadas as medidas necessárias.

 Gabarito: Errado
Comentário: Mais uma vez a questão falou em revogação, quando se trata de hi-
pótese de anulação. 

AULA DEMONSTRATIVA!
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Não fosse esse erro, as demais afi rma� vas do enunciado estão corretas. Vejamos:

O Art. 71, inciso IX, da CF/88 prevê que o Tribunal de Contas da União, 
ao constatar uma ilicitude em atos administra� vos, deverá assinar pra-
zo para que a Administração promova a impugnação do referido ato 
e, se não atendida a ordem de impugnação, sustar sua execução e co-
municar a decisão ao Legisla� vo. Por outro lado, o Art. 74, §4º prevê 
que qualquer cidadão, par� do polí� co, associação ou sindicato é parte 
legí� ma para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalida-
des perante o Tribunal de Contas da União. Nessa hipótese, o ato ade-
quado para a comunicação é a Representação. 

AULA DEMONSTRATIVA!
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 QUESTÕES PARA TREINAR

A respeito dos atos administra� vos, dos poderes da Administração e do regime jurídico 
dos agentes públicos da União, julgue os itens que se seguem:

1. Considere a seguinte situação hipoté� ca:
Em processo administra� vo, uma autoridade produziu um ato que concedia van-
tagem a um servidor. Após algum tempo, reexaminando os autos, essa mesma au-
toridade constatou que as circunstancias de fato que fundamentavam sua decisão
não exis� am, de maneira que ocorrera erro de sua parte ao conceder a vantagem.
Diante disso a autoridade tornou sem efeito o ato e proferiu outro, indeferindo o
pedido do servidor. Diante dessa situação, o segundo despacho cons� tui, juridica-
mente, revogação do primeiro.

2. Não se pode defi nir como atos administra� vos todos os atos do Poder Execu� vo;
fatos administra� vos podem gerar direitos aos par� culares; até os atos administra-
� vos pra� cados no exercício do poder discricionário não prescindem de mo� vação.

3. É juridicamente fac� vel que ato judicial promova a convalidação de ato adminis-
tra� vo que apresente vicio sanável, desde que não ocorra lesão.

4. Considere que o Tribunal de Contas da União tenha constatado o come� mento de
ato ilegal por parte de Órgão Público federal. Nesse caso o Tribunal pode determi-
nar que o referido Órgão promova a imediata revogação do ato, sem prejuízo da
responsabilização daqueles que lhe deram causa; nesses casos. Considere ainda
que a ilegalidade houvesse sido detectada por um cidadão. Nesse caso tal cidadão
poderia, por expressa autorização cons� tucional, representar ao Tribunal de Contas
para que fossem adotadas as medidas necessárias.

AULA DEMONSTRATIVA!
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 GABARITO

1. Errado

2. Certo

3. Errado

4. Errado

AULA DEMONSTRATIVA!
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AULA DEMONSTRATIVA!


