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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Conceito: 
Ø Noção: “Ato administrativo envolve a declaração do Estado, ou de quem o represente, 

que produz efeitos jurídicos imediatos, submetido ao regime jurídico de direito público e 
sujeito a controle pelo Poder Judiciário”.  Ou seja, pode ser sim um particular a realizar 
atos administrativos.  

Ø Ato administrativo (diferente do ato normativo, que é mediato), quando realizado, é para 
produção imediata dos seus efeitos.  

Ø A ideia de que, sobre este ato, incidem prerrogativas ou sujeições do regime jurídico ad-
ministrativo.  

Ø Controlado pelo poder judiciário. Não há lesão ou ameaça de lesão que não possa ser le-
vada ao Judiciário. 
 

2. Elementos (pressupostos ou requisitos) dos atos administrativos:  
Competência Ø É aquele que tem a atribuição para realizar o ato.  

ü Aspecto da atribuição legal: É a verificação se aque-
la autoridade tem competência na lei para realizar 
o ato.  

ü Aspecto temporal: É a verificação de se aquela au-
toridade, além de ter atribuição legal, naquele 
momento estar exercendo a sua competência. Ex: 
aposentado ou de licença que exerça função.  

ü Aspecto espacial: Necessidade de, além de ter atri-
buição legal e temporal, exercer competência den-
tro do lugar de exercício da atividade. Ex: fiscal do 
ICMS do RS e exerce em SC. Não pode. 

Forma Ø A exteriorização do ato. Como o ato administrativo se exte-
rioriza. Forma escrita, eletrônica, eletromecânica. Ex: nome-
ação de servidor público. 

Finalidade Ø O ato administrativo pode ter finalidade dita concreta ou 
abstrata.  

ü Finalidade abstrata: É aquela que vai envolver a 
noção de que o ato administrativo deve ser exerci-
do para satisfação do interesse público. Todo e 
qualquer ato administrativo tem que estar envol-
vendo a satisfação de interesse público. Todo ato 
administrativo tem que satisfazer interesse público 
(não há variação da finalidade). 

ü Finalidade concreta: Cada ato tem uma finalidade 
concreta. Desvio de finalidade: Possibilidade de que 
o ato seja realizado para satisfação de um interesse 
privado= o ato será inválido. A invalidação do ato 
serve tanto para o desvio de finalidade em relação 
à finalidade abstrata, quanto a finalidade concreta. 
Exceção: Não gera a invalidação para o instituto da 
desapropriação= desvia a finalidade concreta mas 
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se mantém a finalidade abstrata, logo, não gerará a 
invalidação. Ex: Desapropriação para construir es-
cola e muda para um posto de saúde no meio do 
caminho.  

Motivo ou causa (Teoria 
dos Motivos Determi-
nantes) 

Ø É necessário que haja a justificativa das razões de fato e de 
direito que dão ensejo à realização do ato. Também a con-
gruência entre o fato e o direito aplicado. Tem que estar es-
crito, tem que haver a necessidade de motivação do ato.  

Ø Motivo e motivação:  

ü Motivo quer dizer direito que envolve a justificação 
do ato; 

ü A motivação é a exteriorização dos motivos. A mo-
tivação como regra é presente nos atos administra-
tivos, entretanto não é absoluta como o motivo. 
Exceção: nomeação e exoneração de cargo em co-
missão ou gratificada = pois é livre. 

Ø Teoria dos motivos determinantes: O ato administrativo 
envolve a necessidade de fato, em relação a este fato, 
deve ser verdadeiro. Se for um fato falso, haverá afron-
ta à teoria dos motivos determinantes. 

Objeto ou conteúdo Ø As consequências jurídicas que o ato produz. 

Ø A consequência ou o objeto deve ser lícito. 

Ø Deve ser um ato administrativo possível, ou seja, possí-
vel juridicamente ou mesmo faticamente. 

Ø Ato tem que ter conteúdo certo e definido. 

Ø Observar a moralidade.  

 
 

3. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 
A- Presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos. 

ü Presunção de que o ato está de acordo com a lei. Mais que presunção de legalidade, é a 
presunção de juridicidade.   

ü Esta presunção é relativa, ou seja, que cabe prova em contrário. Presunção de veracida-
de= presunção de que os atos são verdadeiros, se não, afrontaria a teoria dos motivos de-
terminantes. O único atributo que não precisa estar em lei é o atributo da presunção de 
legitimidade ou veracidade. O Estado porque é o guardião da legalidade,os atos que reali-
za se presumem legais.  
 

B- Imperatividade/ Coercibilidade:  
ü O ato administrativo não depende da aceitação do administrativo.  
ü A administrativo impõe o ato independente da aceitação.  
ü Poder extroverso: Significa dizer que os atos da administração podem impor unilateral-

mente as obrigações que devem ser cumpridas pelo cidadão.  Só existe se estiver expres-
samente previsto em lei.  
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C- Autoexecutoridade: 
ü Quer dizer que a própria administração executa o ato administrativo, independentemente 

do judiciário. Este atributo decorre de lei. Exceção: salvo nos casos de urgência. Tem que 
estar em lei, como regra, mas tem a exceção dos casos de urgência. 
 

D- Tipicidade: 
ü Di Pietro.  
ü Significa que os atos administrativos precisam estar previstos em lei, são típicos. Ela pró-

pria envolve a hipótese de previsão legal.  
 

 
4. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS:  

 
A- REVOGAÇÃO: (ato administrativo é legal, mas não é mais conveniente e/ou oportuno).  

ü Revogação do ato administrativo significa a extinção do ato administrativo legal. 
Conveniente não é mais apropriado, temporal= conteúdo não é mais adequado.  

ü A revogação só pode ser realizada pela própria Administração Pública. 
ü O judiciário não pode revogar ato administrativo, o ato é legal, não tem ausência de 

um dos requisitos.  
ü Efeito ex nunc: quer dizer que o ato administrativo extinto só perderá seus efeitos a 

partir de sua extinção.  
ü Não são todos os atos administrativos passíveis de revogação. A revogação só pode 

incidir sobre atos administrativos discricionários, que tem elementos de conveniência 
e oportunidade. 
 

B- ANULAÇÃO:(ato ilegal): limites materiais: Anulação ou invalidade: serve tanto para vicio 
grave (nulidade) ou vício relativo (anulável). 
ü Limite material: É a ideia de boa-fé.  Ainda que tenha um vício, se tiver terceiro de 

boa-fé, não vai haver a extinção do ato. Ou seja,em relação aos terceiros de boa-fé, 
não vai haver os efeitosjurídicos da extinção do ato.  

ü Efeito jurídico: Ex tunc. O efeito jurídico da anulação como regra é ex tunc, no entan-
to, há umlimite para os terceiros deboa-fé, não será retirado o efeito.  

ü Devido processo legal: Quando se extingue um ato viciado, temos obrigatoriamente 
que preservar o devido processo legal administrativo, salvo em algumas exceções. 
Como alguns atos administrativos específicos, por causa de decisões do STF, se ad-
mite não dar o devido processo legal. Ex: Ato de pensão ou reforma de um servidor 
púbico ou aposentadoria. Súmula vinculante nº 3, STF. Para extinguir um ato admi-
nistrativo, o Tribunal de Contas tem que dar o devido processo legal, salvo em rela-
ção à pensão, reforma e aposentadoria. 

 
5. Convalidação do ato administrativo (defeitos sanáveis): 

ü Os atos administrativos, embora viciados,podem ser mantidos, sanados. Somente são pas-
síveis os atos administrativos comvícios de nulidade relativo.  

ü Não se convalidam os atos administrativos comvíciode nulidade absoluto.  
ü Atos sanáveis: Art. 55, lei nº 9784/99. Atos convalidáveis: Ato com vício de competência 

não-exclusiva (competência exclusiva = aquela que não pode ser delegada a outrem), hi-
pótese de vício a forma não-essencial (ato administrativo que tem um vício em relação à 
forma, entretanto, era uma forma considerada de menor relevância. 

ü Formas essenciais não são passíveis de convalidação.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO (LEI FEDERAL Nº 9784/99) 
 
1- Noção: 

ü Processual do direito administrativo> não é mais o agir unilateral, é um agir pro-
cessualizado, um agir que envolve as partes interessadas. Dá vez e dá voz à ideia 
de participação, ideia de democracia no agir da administração pública. Adminis-
tração que sai da noção de autoritarismo para noção de participação.  
 

2- Princípios específicos dos processos administrativos:  
A- Princípio do informalismo (formalismo moderado): 
ü As formas processuais, como regra, não são consideradas essenciais. Se não for 

observada a forma legal, não vai haver nulidade, porque é considerado um vício 
não grave, salvo nas hipóteses em que a forma é essencial.  

ü Como regra é o formalismo moderado, como exceção, quando afrontar a ampla 
defesa e o contraditório, vai gerar a nulidade, sim.  
 

B- Princípio do juiz natural (Administrador competente):  
ü Só pode julgar um processo administrativo aquela autoridade que tem com-

petência legal previamente definida em lei= quer dizer que não se pode fixar 
uma autoridade após a ocorrência de um fato relevante para a administração, 
aí que se escolhe o julgador.  

ü Não cabe julgador de exceção, autoridade específica para o processo. 
 

C- Princípio do contraditório: 
ü A ideia de ciência bilateral dos atos do processo. Todos os atos do processo 

tem que ser cientificados às partes.  
ü O aspecto social do contraditório: a ideiade cooperação. Se dá o contraditório 

para que as partes cooperem, auxiliem a administração.  
 

D- Princípio da ampla defesa: 
ü A ampla defesa tem vários aspectos e que se não observados, geram a anula-

ção do processo administrativo. A ideia de defesa prévia: ela deve dar defesa 
prévia para que possa influenciar a decisão a ser proferida pelo administrador 
público.  Regra geral, como exceção: Nos casos de urgência. Aspecto de pra-
zo razoável: é aquele definido na lei. Exceção: prazo da lei não é adequado e 
pode ser ampliando. Se está ampliando uma garantia, a defesa, portanto, isso 
não invalida, somente se desse menos prazo daquele previsto na lei. Defesa 
dita técnica: Quer dizer aquela por advogado. Entretanto, hoje predomina o 
entendimento de que o advogado é mera faculdade do processado. Ele que 
tem a escolha de ter advogado ou não. Não há nulidade no processo adminis-
trativo pela ausência de advogado se o processado não quis ter.  

ü O princípioda ampla defesagarante se a parte quiser. Se a administração não 
autoriza,anula, pois afronta o princípio da ampla defesa. Ampla defesa en-
volve a possibilidade de recurso: As decisões proferidasem processos admi-
nistrativos devem ser passíveis de recurso. É o famoso duplo grau adminis-
trativo. Para eventual vicio da decisão. Se quem julga já é a máxima autori-
dade, daí não será possível recorrer.  
 

E- Princípio da oficialidade ou impulso oficial (ou impulsão): 
ü Quem impulsiona o processo administrativo é o oficial, a Administração. 

Depois de instaurado, o processo administrativo pertence à Administração 
Pública.  

ü O administrador deve ir até o final se houver interesse público. 
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F- Princípio da verdade material (liberdade da prova): 
ü Significa dizer que o administrador público, porque busca a verdade real (o 

que ocorreu), pode produzir toda e qualquer prova que entender necessário.  
Independentemente de pedido das partes envolvidas.  

ü O administrador pode determinar a produção de provas de ofício.  
 

G- Princípio da gratuidade: 
ü Ideia de que os processos administrativos como regra, não podem cobrar e-

molumentos, custas.   
ü Quando houver uma lei prevendo a cobrança, pode cobrar. Na ausência de 

lei, mantém-se regra.  
ü Súmula vinculante nº 21, STF. Para a instauração de recurso administrativo, 

não cabe a exigência de caução, de depósito de valores. Porque isso restringi-
ria a ampla defesa.  
 

H- Princípio da segurança jurídica (art. 54): 
ü Quer dizer a importância de que nos processos administrativos, a administra-

ção só poderá anular seus atos ilegais se ofizer no prazo de 5 anos. Se não o-
fizer nesse prazo, não poderá o faze-lo mais, decai o direito.  

ü Súmula nº 473, STF. Limites no prazo de 5 anos. Na ausência de legislação 
específica, estados e municípios adotarão o prazo da lei federal nº 9784/99. 
 

3. Fases do processo administrativo: 

 A- Fase introdutória (deflagratória ou propulsiva):No processo  administrativo, a própria 
Administração pode inicia-lo. E a pedido também. A fase  introdutória é aquela em que se verifica 
quem é a autoridade competente.  

B- Fase instrutória (preparatória):É a fase da produção das provas do processo administrativo 
e também a fase em que se produzem a defesa das partes. Cabe toda e qualquer prova no pro-
cesso administrativo (até perícia). Exceto, claro, a prova ilícita. A administração pode produ-
zir prova de ofício (verdade material). 
 

C- Fase do relatório: É aquela que só vai existir quando quem presidir o processo administrati-
vo for uma comissão processante.  
ü Os processos administrativos podem ser produzidos pela própria autoridade que vai 

julgar.  
ü Agora se quem preside é uma comissão processante, formada de agente públicos, 

servidores que não vão julgar o processo. Aí há a necessidade da fase do relatório, a 
fim de preparar a autoridade que vai julgar.  

ü Mas também é uma fase que envolve como regra a possiblidade de opinar. A comis-
são processante ao final do relatório pode opinar do resultado do processo,ajudar a 
autoridade administrativa.Não é vinculativa. Contudo, como exceção,em algumas hi-
póteses, as manifestação da comissão processante serãovinculantes.  
 

D- Fase decisória: Tem que ter motivação, exteriorizado, esta motivação pode ser remissiva. 
Essas razõesdefato e de direito podem estar em outro documento do processo. Não precisa 
escrever tudo na própria decisão. Pode ser remissiva, per relacione ou aliunde. 
 

E- Fase recursal: Possibilidade de interpor recurso. Primeira forma de impugnar uma decisão 
proferido num processo administrativo= recurso administrativo. Existe ainda a revisão admi-
nistrativa.  



 
 
 
     
 
   

 

Direito Administrativo 
  

  Prof. Ronaldo Gatti de Albuquerque   

6 

ü O recurso administrativo é instrumento de impugnação da decisão durante a tramita-
ção do processo administrativo.  

ü Pontos relevantes: Como regra, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo, 
ou seja, não suspende a decisão proferida, em decorrência do princípio da legalidade 
ou da veracidade.  

ü O efeito do recurso é meramente devolutivo. Exceção: Poderá ter efeito suspensivo 
quando a lei determinar. Quando a hipótese envolver uma situação que não for possí-
vel ser revertida. Quando a decisão não permitir o retorno.  

ü Efeito suspensivo pode ser de ofício ou a pedido.  
ü O recurso administrativo pode ou não reformar para pior. Com base na lei nº 

9784/99, é cabível a reformatio in pejus. Esta decisão que pode agravar, condiciona-
da à necessidade de oportunizar uma nova manifestação do recorrente.  

ü A revisão é após o término do processo administrativo: Nas hipóteses de fato novo, a 
inadequação da sanção aplicadasó pode ser interpretada como algo excepcional (ex: 
aplicação de uma sanção não prevista em lei).  

ü A revisão não tem prazo, justamente porque o fato novo pode ocorrer a qualquer 
momento. E a qualquer momento pode ser promovida.  

ü A revisão não tem a possiblidade de reformatio in pejus: art. 65, parágrafo único, lei 
nº 9784/99. A revisão não suspende a decisão administrativa, só tem efeito devoluti-
vo. Apenas se houver decisão se retira os efeitos da decisão anterior.  

ü Além do recurso e da revisão, a autoridade pode reconsiderar a decisão. Ela é reali-
zada pela própria autoridade que julga.  

 
4. Processo administrativo de punição:  
 
A-diferença entre sindicância e processo administrativo disciplinar:  
Ø Processo Administrativo stricto sensu e sindicância:  
ü Sindicância vai envolver a apuração de autoridade e materialidade incertas. Se instau-

ra num primeiro momento a sindicância para apurar, para saber contra quem vai se 
instaurar o PAD. A sindicância é só pra investigar, instrumento de investigação, indí-
cios. A sindicância tem não só a autoria incerta, como a materialidade incerta. Esta 
sindicância de acordo com jurisprudência e doutrina, não precisa nem de contraditó-
rio nem de ampla defesa. Pode ser sigilosa!  

ü Sindicância moderna: Lei nº 8812/90: Punição dentro da sindicância para aplicação 
de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Esta sindicância é diferente da tradi-
cional, porque tem que ser pública em relação ao processado, e tem que ter contradi-
tório e ampla defesa.   

ü Processo administrativo stricto sensu: Tem na natureza a punição. Sempre terá que 
ter contraditório, ampla defesa e terá que ser público.  
 

B-Abrangência: infrações disciplinares cometidas por servidores, contratados ou quem 
estiver submetido a um vínculo especial de sujeição: 
ü Só cabe aplicar sobre agentes públicos e particulares comvinculo especial. Masse for 

processo de punição envolvendo poder de polícia,cabe contra todoe qualquer particu-
lar. O poder de polícia incide sobre todos que estejam no território nacional.  
 

C-Pode adotar, subsidiariamente, as normas do processo penal comum. 
ü Aos processos administrativos disciplinares. Na ausência deregulação própria, aplica-

se, subsidiariamente, as normas de processo penal.  
 


