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Ato Administrativo 

I.Introdução 

A teoria do ato administrativo compõe, sem qualquer dúvida, o ponto 
central do estudo do Direito Administrativo, como, aliás, oportunamente 
anota MARCELO CAETANO.1 Diz o autor que a expressão passou a ser 
utilizada com frequência a partir do início do presente século, talvez 
enganchada à ideia de ato jurídico, constituída por civilistas alemães e 
italianos no curso do século anterior. Remata observando que a noção da 
expressão traduz uma ação concluída, “uma vontade que se manifestou ou 

pelo menos se revelou nem que seja por omissão”.2 Antes, porém, de 
chegar ao ato administrativo como manifestação da vontade administrativa, 
é necessário distinguir os conceitos de certas figuras com as quais aquele 
provoca alguma confusão. 

1.FATOS ADMINISTRATIVOS 

A noção de fato administrativo não guarda relação com a de fato 

jurídico, encontradiça no direito privado.3 Fato jurídico significa o fato 
capaz de produzir efeitos na ordem jurídica, de modo que dele se originem 
e se extingam direitos (ex facto oritur ius). 

A ideia de fato administrativo não tem correlação com tal conceito, 
pois que não leva em consideração a produção de efeitos jurídicos, mas, ao 
revés, tem o sentido de atividade materialno exercício da função 
administrativa, que visa a efeitos de ordem prática para a Administração. 
Exemplos de fatos administrativos são a apreensão de mercadorias, a 
dispersão de manifestantes, a desapropriação de bens privados, a requisição 
de serviços ou bens privados etc. Enfim, a noção indica tudo aquilo que 
retrata alteração dinâmica na Administração, um movimento na ação 
administrativa. Significa dizer que a noção de fato administrativo é mais 
ampla que a de fato jurídico, uma vez que, além deste, engloba também os 
fatos simples, ou seja, aqueles que não repercutem na esfera de direitos, 
mas estampam evento material ocorrido no seio da Administração. 

Observa com precisão SEABRA FAGUNDES que o fundamento do 
fato administrativo, como operação material, é, como regra, o ato 
administrativo. Manifestada a vontade administrativa através deste, surge 



como consequência a ocorrência daquele.4 Entretanto, o fato administrativo 
não se consuma sempre em virtude de algum ato administrativo. Às vezes, 
decorre de uma conduta administrativa, ou seja, de uma ação da 
Administração, não formalizada em ato administrativo. A só alteração de 
local de determinado departamento administrativo não se perfaz, 
necessariamente, pela prática de ato administrativo; como a mudança de 
lugar, porém, representou atividade administrativa material, poderá 
afirmar-se que constituiu um fato administrativo. Acrescente-se, ainda, que 
até fenômenos naturais, quando repercutem na esfera da Administração, 
constituem fatos administrativos, como é o caso, por exemplo, de um raio 
que destrói um bem público ou de uma enchente que inutiliza 
equipamentos pertencentes ao serviço público. 

Em síntese, podemos constatar que os fatos administrativos podem 
ser voluntários enaturais. Os fatos administrativos voluntários se 
materializam de duas maneiras: (1a) por atos administrativos, que 
formalizam a providência desejada pelo administrador através da 
manifestação da vontade; (2a) por condutas administrativas, que refletem os 
comportamentos e as ações administrativas, sejam ou não precedidas de ato 
administrativo formal. Já os fatos administrativos naturais são aqueles que 
se originam de fenômenos da natureza, cujos efeitos se refletem na órbita 
administrativa. 

Assim, quando se fizer referência a fato administrativo, deverá estar 
presente unicamente a noção de que ocorreu um evento dinâmico da 
Administração. 

2.ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 

A expressão atos da Administração traduz sentido amplo e indica todo 
e qualquer ato que se origine dos inúmeros órgãos que compõem o sistema 
administrativo em qualquer dos Poderes. O emprego da expressão não leva 
em conta a natureza deste ou daquele ato. Significa apenas que a 
Administração Pública se exprime, na maioria das vezes, por meio de atos, 
de forma que, ao fazê-lo, pratica o que se denomina de atos da 

Administração. O critério identificativo, portanto, reside na origem da 
manifestação de vontade. Uma vez praticado o ato, aí sim, caberá ao 
intérprete identificá-lo na categoria adequada. 

Na verdade, entre os atos da Administração se enquadram atos que não 
se caracterizam propriamente como atos administrativos, como é o caso 
dos atos privados da Administração. Exemplo: os contratos regidos pelo 
direito privado, como a compra e venda, a locação etc. No mesmo plano 
estão os atos materiais, que correspondem aos fatos administrativos, noção 
vista acima: são eles atos da Administração, mas não configuram atos 
administrativos típicos. 



Alguns autores aludem também aos atos políticos ou de governo.5 Não 
concordamos, porém, com tal referência, vez que entendemos que tais atos 
estão fora das linhas dos atos da Administração. Estes emanam sempre da 
lei; são diretamente subjacentes a esta. Aqueles alcançam maior liberdade 
de ação, e resultam de normas constitucionais. O caráter governamental 
sobreleva ao administrativo. 

Por outro lado, como se verá adiante, há atos administrativos 
produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da 
Administração Pública, mas que nem por isso deixam de qualificar-se 
como tais.6 Já quando se fala em atos da Administração, tem que ser levada 
em consideração a circunstância de terem emanado desta.7 

3.ATOS JURÍDICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS 

As noções de ato jurídico e de ato administrativo têm vários pontos 
comuns. No direito privado, o ato jurídico possui a característica primordial 
de ser um ato de vontade, com idoneidade de infundir determinados efeitos 
no mundo jurídico. “Adquirir, resguardar, transferir, modificar ou 

extinguir direitos, eis, em poucas palavras, em toda a sua extensão e 

profundidade, o vasto alcance dos atos jurídicos”, como bem registra 
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO.8Trata-se, pois, de instituto 
que revela a primazia da vontade. 

Os elementos estruturais do ato jurídico – o sujeito, o objeto, a forma e 
a própria vontade – garantem sua presença também no ato administrativo. 
Ocorre que neste o sujeito e o objeto têm qualificações especiais: o sujeito 
é sempre um agente investido de prerrogativas públicas, e o objeto há de 
estar preordenado a determinado fim de interesse público. Mas no fundo 
será ele um instrumento da vontade para a produção dos mesmos efeitos do 
ato jurídico. 

Temos, assim, uma relação de gênero e espécie. Os atos jurídicos são o 
gênero do qual os atos administrativos são a espécie, o que denota que em 
ambos são idênticos os elementos estruturais. 

O Código Civil vigente introduziu algumas alterações na disciplina 
relativa aos atos jurídicos. Uma dessas alterações consiste no fato de não 
mais indicar-se o objeto da vontade, ou seja, se a pessoa pretende adquirir, 
modificar ou extinguir direitos e obrigações, como figurava no art. 81 do 
antigo Código. De fato, o núcleo da noção do ato jurídico é a vontade 
jurígena, aquela que objetiva a produção de efeitos no mundo jurídico, e 
não a especificidade perseguida pela vontade em relação aos direitos e 
obrigações (aquisição, modificação, transferência, extinção). 

Outra inovação reside na adoção, pelo vigente Código Civil, da 
doutrina alemã do negócio jurídico.9 Segundo esse pensamento doutrinário, 
é preciso distinguir o ato jurídico e o negócio jurídico. A noção central do 



ato jurídico repousa na manifestação de vontade em conformidade com o 
ordenamento jurídico, ao passo que a do negócio jurídico reside na 
declaração de vontade dirigida no sentido da obtenção de um resultado 
perseguido pelo emitente. O ato jurídico, portanto, é gênero do qual o 
negócio jurídico é espécie. Toda vontade legítima preordenada à produção 
de efeitos jurídicos constitui um ato jurídico, mas há várias manifestações 
volitivas produzidas ex lege, vale dizer, declarações de vontade que visam a 
uma consequência jurídica, desejada ou não pelo emitente. Outras, ao 
contrário, buscam finalidade jurídica própria, ou seja, uma consequência 
jurídica alvitrada pelo manifestante. Estas, e não as anteriores, é que 
propiciam a configuração de negócios jurídicos.10 

O Código Civil revogado tratou conjuntamente o ato e o negócio 
jurídico, como constava do já citado art. 81. O novo Código, todavia, 
cuidou especificamente do negócio jurídico (arts. 104 a 184) para então 
estabelecer, em norma genérica, que aos atos jurídicos lícitos, não 
qualificados como negócios jurídicos, hão de aplicar-se, no que couber, as 
disposições pertinentes a estes últimos (art. 185). 

Na sistemática do Código, por conseguinte, devem os atos 
administrativos (assim como os atos jurisdicionais e legislativos) 
enquadrar-se como atos jurídicos, porquanto a vontade jurígena será 
emitida pelos agentes da Administração em conformidade com a lei, mas 
não poderão ser qualificados como negócios jurídicos, porque a emissão 
volitiva decorre diretamente da lei, independentemente de o agente desejar, 
ou não, a finalidade a ser alcançada pelo ato. 

Nada obstante, é preciso considerar que a Administração Pública, 
conquanto muito mais voltada à edição de atos jurídicos, qualificados como 
atos administrativos, também pode praticar negócios jurídicos, conforme 
sucede, por exemplo, quando celebra contratos com particulares. A razão é 
simples: aqui o objeto contratual será realmente o alvitrado pelas partes. 

II.Conceito 

Não há uniformidade entre os autores quanto a um conceito de ato 
administrativo, e isso porque o conceito deve atender ao exato perfil do 
instituto. 

Consideramos, todavia, que três pontos são fundamentais para a 
caracterização do ato administrativo. Em primeiro lugar, é necessário que a 
vontade emane de agente da Administração Pública ou dotado de 
prerrogativas desta. Depois, seu conteúdo há de propiciar a produção de 
efeitos jurídicos com fim público. Por fim, deve toda essa categoria de atos 
ser regida basicamente pelo direito público. 



Quanto à manifestação de vontade, deve assinalar-se que, para a prática 
do ato administrativo, o agente deve estar no exercício da função pública 
ou, ao menos, a pretexto de exercê-la. Essa exteriorização volitiva difere da 
que o agente manifesta nos atos de sua vida privada em geral. Por outro 
lado, quando pratica ato administrativo, a vontade individual se subsume 
na vontade administrativa, ou seja, a exteriorização da vontade é 
considerada como proveniente do órgão administrativo, e não do agente 
visto como individualidade própria. Por isso é que, como vimos, o ato 
administrativo é um ato jurídico, mas não um negócio jurídico. Daí ser 
específico o exame dos denominados vícios de vontade no ato 
administrativo, sendo certo concluir que “o Direito Administrativo escolheu 

critérios objetivos para disciplinar a invalidação do ato administrativo, 

podendo prescindir dos chamados ‘vícios da vontade’ existentes no Direito 

Privado”.11 
Firmadas tais premissas, podemos, então, conceituar o ato 

administrativo como sendo “a exteriorização da vontade de agentes da 

Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob 

regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim 

de atender ao interesse público”.12 
À guisa de esclarecimento, deve registrar-se que o Código Civil 

revogado enumerava os objetivos específicos da manifestação de vontade 
nos atos jurídicos: adquirir, resguardar, transferir, modificar e extinguir 
direitos e obrigações. O Código vigente, porém, não mais adotou essa 
técnica (arts. 104 a 114), e isso em virtude de a vontade estar realmente 
preordenada a todo o tipo de efeitos jurídicos, inclusive aqueles 
anteriormente mencionados; a ideia moderna é a do ato jurígeno, isto é, 
aquele idôneo à produção de efeitos no mundo jurídico. A conceituação 
que adotamos, desse modo, passa a ficar em consonância com a nova lei, 
sobretudo considerado o fato de que, como visto, os atos administrativos 
espelham uma categoria especial dos atos jurídicos em geral. 

As linhas do conceito que firmamos redundam na exclusão, como atos 
administrativos típicos, dos atos privados da Administração e dos fatos 
administrativos não produtores de eficácia jurídica, estes meros atos 
materiais, como anteriormente já tivemos a oportunidade de ver. 

1.SUJEITOS DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE 

Não são todas as pessoas que têm competência para praticar atos 
administrativos. Para que o ato assim se qualifique, é necessário que o 
sujeito da manifestação volitiva esteja, de alguma forma, vinculado à 
Administração Pública. Por esse motivo é que, no conceito, aludimos a 
duas categorias de sujeitos dos atos administrativos: os agentes da 
Administração e os delegatários. 



Agentes da Administração são todos aqueles que integram a estrutura 
funcional dos órgãos administrativos das pessoas federativas, em qualquer 
dos Poderes, bem como os que pertencem aos quadros de pessoas da 
Administração Indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas 
e sociedades de economia mista). O único pressuposto exigido para sua 
caracterização é que, no âmbito de sua competência, exerçam função 

administrativa. Estão, pois, excluídos os magistrados e os parlamentares, 
quando no exercício das funções jurisdicional e legislativa, 
respectivamente; se, entretanto, estiverem desempenhando eventualmente 
função administrativa, também serão qualificados como agentes da 
Administração para a prática de atos administrativos. 

Os agentes delegatários, a seu turno, são aqueles que, embora não 
integrando a estrutura funcional da Administração Pública, receberam a 
incumbência de exercer, por delegação, função administrativa (função 

delegada). Resulta daí, por conseguinte, que, quando estiverem realmente 
no desempenho dessa função, tais pessoas estarão atuando na mesma 
condição dos agentes da Administração, estando, desse modo, aptas à 
produção de atos administrativos. Estão nesse caso, para exemplificar, os 
agentes de empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, e também os de pessoas vinculadas formalmente à 
Administração, como os serviços sociais autônomos (SESI, SENAI etc.). 
Averbe-se, porém, que, fora do exercício da função delegada, tais agentes 
praticam negócios e atos jurídicos próprios das pessoas de direito privado. 

Avulta, por fim, assinalar que os atos administrativos oriundos de 
agentes delegatários, quando no exercício da função administrativa, são 
considerados atos de autoridade para fins de controle de legalidade por 
meio de ações específicas voltadas para atos estatais, como o mandado de 
segurança (art. 5º, LXIX, CF) e a ação popular (art. 5º, LXXIII, CF). 

2.REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO 

Note-se que no conceito mencionamos que os atos administrativos são 
sujeitos a regime jurídico de direito público. Com efeito, na medida em que 
tais atos provêm de agentes da Administração e se vocacionam ao 
atendimento do interesse público, não podem ser inteiramente regulados 
pelo direito privado, este apropriado para os atos jurídicos privados, cujo 
interesse prevalente é o particular.13 

Significa dizer que há regras e princípios jurídicos específicos para os 
atos administrativos que não incidem sobre atos privados, e isso porque 
aqueles se qualificam como atos de Poder, e, como tais, devem ser dotados 
de certas prerrogativas especiais. É o caso, para exemplificar, das normas 
que contemplam os requisitos de validade dos atos administrativos, ou os 



princípios da legalidade estrita, da autoexecutoriedade e da presunção de 
legitimidade dos mesmos atos.14 

Desse modo, é o regime jurídico de direito público que 
rege basicamente os atos administrativos, cabendo ao direito privado fazê-
lo supletivamente, ou seja, em caráter subsidiário e sem contrariar o 
regramento fundamental específico para os atos públicos. 

Não custa observar que não é apenas o interesse público concreto, ou o 
intento de beneficiar a coletividade, que caracteriza o ato administrativo. 
Alguns atos assemelham-se realmente a atos administrativos, porque, em 
seu conteúdo, estão direcionados ao atendimento de demandas da 
sociedade. Estando, porém, ao desamparo do regime de direito público, tais 
condutas propiciam a prática de atos meramente privados; são atos de 
utilidade pública, mas caracterizam-se como atos privados. É o caso, por 
exemplo, de atos praticados por agentes de algumas entidades de caráter 
assistencial: mesmo voltados para o público em geral, tais atos serão 
privados, já que essas pessoas não têm vínculo jurídico formal com a 
Administração, de onde se infere que seus atos não estão subordinados a 
regime de direito público.15 

3.SILÊNCIO ADMINISTRATIVO 

Questão que encerra algumas discrepâncias entre os estudiosos é a que 
diz respeito ao silêncio administrativo, isto é, à omissão da Administração 
quando lhe incumbe manifestação de caráter comissivo. É o tema relativo 
ao silêncio como manifestação de vontade. 

No direito privado, a aplicação normativa sobre o silêncio encontra 
solução definida. De acordo a lei civil, o silêncio, como regra, importa 
consentimento tácito, considerando-se os usos ou as circunstâncias 
normais. Só não valerá como anuência se a lei declarar indispensável a 
manifestação expressa (art. 111, Código Civil). 

No direito público, todavia, não pode ser essa a solução a ser adotada. 
Urge anotar, desde logo, que o silêncio não revela a prática de ato 
administrativo, eis que inexiste manifestação formal de vontade; não há, 
pois, qualquer declaração do agente sobre sua conduta. Ocorre, isto sim, 
um fato jurídico administrativo, que, por isso mesmo, há de produzir 
efeitos na ordem jurídica.16 A teoria do silêncio administrativo teve sua 
origem no sistema do contencioso administrativo francês, tendo-se 
admitido efeitos negativos à omissão da vontade. A matéria, no direito 
pátrio, ainda carece de sistema, mas é imperioso averiguar tal situação, que 
é usual e concreta na Administração. 17 

Em nosso entendimento, é preciso distinguir, de um lado, a hipótese 
em que a lei já aponta a consequência da omissão e, de outro, aquela em 



que na lei não há qualquer referência sobre o efeito que se origine do 
silêncio. 

No primeiro caso, a lei pode indicar dois efeitos: (1º) o silêncio importa 
manifestação positiva (anuência tácita); (2º) o silêncio implica manifestação 
denegatória.18 Quando o efeito retrata manifestação positiva, considera-se 
que a Administração pretendeu emitir vontade com caráter de anuência, de 
modo que o interessado decerto terá sua pretensão satisfeita.19 Expressando 
a lei, por outro lado, que a ausência de manifestação tem efeito 
denegatório, deve entender-se que a Administração contrariou o interesse 
do administrado, o que o habilita a postular a invalidação do ato, se julgar 
que tem vício de legalidade. Aqui a pretensão tem cunho constitutivo, 
porquanto objetiva extinguir a relação jurídica decorrente do fato 
denegatório tácito. 

O mais comum, entretanto, é a hipótese em que a lei se omite sobre a 
consequência do silêncio administrativo. Em tal circunstância, a omissão 
pode ocorrer de duas maneiras: (1a) com a ausência de manifestação 
volitiva no prazo fixado na lei; (2a) com a demora excessiva na prática do 
ato quando a lei não estabeleceu prazo, considerada excessiva aquela que 
refoge aos padrões de tolerabilidade e razoabilidade. Em semelhantes 
situações, o interessado faz jus a uma definição por parte da Administração, 
valendo-se, inclusive, do direito de petição, assegurado no art. 5º, XXXIV, 
“a”, da vigente Constituição. 

Caso não tenha êxito na via administrativa para obter manifestação 
comissiva da Administração, não restará para o interessado outra 
alternativa senão recorrer à via judicial. Diferentemente do que sucede na 
hipótese em que a lei indica que a omissão significa denegação – hipótese 
em que se pretende desconstituir relação jurídica –, o interessado deduzirá 
pedido de natureza mandamental (ou, para alguns, condenatória para 
cumprimento de obrigação de fazer), o qual, se for acolhido na sentença, 
implicará a expedição de ordem judicial à autoridade administrativa para 
que cumpra seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva 
expressa, sob pena de desobediência a ordem judicial.20 

Há juristas, no entanto, que sustentam que, se a Administração estava 
vinculada ao conteúdo do ato não praticado (ato vinculado), e tendo o 
interessado direito ao que postulara, poderia o juiz suprir a ausência de 
manifestação.21 Ousamos dissentir desse entendimento, porquanto não pode 
o órgão jurisdicional substituir a vontade do órgão administrativo; pode, 
isto sim, obrigá-lo a emiti-la, se a lei o impuser, arcando o administrador 
com as consequências de eventual descumprimento.22 

Por outro lado, se o pedido do interessado consiste na emissão de 
vontade geradora de ato discricionário, e a Administração silencia sobre o 



pedido, tem o postulante o mesmo direito subjetivo de exigir, na via 
judicial, que o juiz determine à autoridade omissa expressa manifestação 
sobre o que foi requerido na via administrativa. Note-se que a pretensão do 
interessado na ação não consiste na prolação de sentença que ordene ao 
agente omisso o atendimento do pedido administrativo, fato que refletiria a 
substituição da vontade do administrador pela do juiz e que, por isso 
mesmo, seria incabível. A pretensão – isto sim – é a de ser o administrador 
omisso condenado ao cumprimento de obrigação de fazer, vale dizer, ser 
condenado à prática do ato administrativo em si, independentemente do 
conteúdo que nele venha a ser veiculado. Cessada a omissão pela prática do 
ato, poderá então o interessado verificar se nele estão presentes os 
requisitos de sua validade.23 

Por via de consequência, vale a pena anotar que a impugnação ao 
silêncio administrativo (omissões administrativas) não se confunde com a 
dirigida à invalidade de atos. Por isso é que são duas as etapas a serem 
percorridas pelo interessado: na primeira, busca obter decisão que obrigue à 
manifestação do agente omisso (decisão mandamental); na segunda é que, 
sanada a omissão, o interessado postula a anulação do ato, se entender que 
está contaminado de vício de legalidade (decisão constitutiva). No que 
toca, porém, às omissões genéricas da Administração, tornar-se-á 
imperioso verificar a ocorrência relacionada à reserva do possível, como já 
tivemos a oportunidade de assinalar anteriormente: caso 
administrativamente impossível a consecução de determinado objetivo, 
estará despida de amparo a pretensão no sentido de implementá-la, já que 
não se considera ilícito tal tipo de omissão.24 

A Lei nº 11.417, de 19.12.2006, que regulamentou o art. 103-A da CF, 
alude à omissão administrativa, estabelecendo que se tal situação contrariar 
enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou espelhar aplicação 
indevida de seu conteúdo, dará ensejo à propositura, perante o STF, 
de reclamação com vistas ao desfazimento dessa postura omissiva (art. 7º, 
§§ 1º e 2º). A medida vale tanto para omissões como para atos, reclamando, 
todavia, o esgotamento da via administrativa. A lei, porém, indica que o 
acolhimento da reclamação provoca a anulação do ato administrativo, mas 
silencia sobre o efeito a ser produzido quando se trata de omissão. Como 
não há propriamente anulação de conduta omissiva, nem pode o Judiciário 
suprir-lhe a ausência em virtude do princípio da separação de funções, o 
STF, no caso de procedência da reclamação, só poderá determinar ao 

administrador o cumprimento de atuação comissiva (facere), proferindo, 
destarte, decisão de caráter mandamental (ou condenatório determinativo, 
como preferem alguns processualistas). 



Por último, não custa destacar que, dependendo da natureza do silêncio 
ou omissão administrativa, poderão ser adotadas medidas que rendam 
ensejo à responsabilização administrativa, civil e penal do administrador 
omisso. 

III.Elementos 

Reina grande controvérsia sobre a nomenclatura a ser adotada em 
relação aos aspectos do ato que, se ausentes, provocam a sua invalidação. 
Alguns autores empregam o termo “elementos”,25ao passo que outros 
preferem a expressão “requisitos de validade”.26 Na verdade, nem aquele 
termo nem esta expressão nos parecem satisfatórios. “Elemento” significa 
algo que integra uma determinada estrutura, ou seja, faz parte do “ser” e se 
apresenta como pressuposto de existência.“Requisito de validade”, ao 
revés, anuncia a exigência de pressupostos de validade, o que só ocorre 
depois de verificada a existência. Ocorre que, entre os cinco clássicos 
pressupostos de validade do ato administrativo, alguns se qualificam como 
elementos (v. g., a forma), ao passo que outros têm a natureza efetiva de 
requisitos de validade (v. g., a competência). Adotamos o 
termo“elementos”, mas deixamos consignada a ressalva acima quanto à 
denominação e à efetiva natureza dos componentes do ato. 

Independentemente da terminologia, contudo, o que se quer consignar 
é que tais elementos constituem os pressupostos necessários para a validade 
dos atos administrativos. Significa dizer que, praticado o ato sem a 
observância de qualquer desses pressupostos (e basta a inobservância de 
somente um deles), estará ele contaminado de vício de legalidade, fato que 
o deixará, como regra, sujeito à anulação. 

Não há também unanimidade entre os estudiosos quanto aos elementos 
do ato administrativo, identificados que são por diversos critérios. 
Preferimos, entretanto, por questão didática, repetir os elementos 
mencionados pelo direito positivo na lei que regula a ação popular (Lei 
nº 4.717, de 29.6.1965, art. 2º), cuja ausência provoca a invalidação do ato. 
Abstraindo-nos, embora, de fazer análise mais profunda sobre tais aspectos 
(porque refugiria ao objetivo deste trabalho), o certo é que o legislador não 
somente definiu os elementos, como ainda lhes desenhou as linhas mais 
marcantes de sua configuração (art. 2º, parágrafo único). 

1.COMPETÊNCIA 

1.1.Sentido 

Competência é o círculo definido por lei dentro do qual podem os 
agentes exercer legitimamente sua atividade. Na verdade, poder-se-ia 
qualificar esse tipo de competência comoadministrativa, para colocá-la em 



plano diverso das competências legislativa e jurisdicional. O instituto da 
competência funda-se na necessidade de divisão do trabalho, ou seja, na 
necessidade de distribuir a intensa quantidade de tarefas decorrentes de 
cada uma das funções básicas (legislativa, administrativa ou jurisdicional) 
entre os vários agentes do Estado, e é por esse motivo que o instituto é 
estudado dentro dos três Poderes de Estado, incumbidos, como se sabe, do 
exercício daquelas funções. 

O elemento da competência administrativa anda lado a lado com o 
da capacidade no direito privado. Capacidade, como não desconhecemos, é 
a idoneidade de atribuir-se a alguém a titularidade de relações jurídicas. No 
direito público há um plus em relação ao direito privado: naquele se exige 
que, além das condições normais necessárias à capacidade, atue o sujeito da 
vontade dentro da esfera que a lei traçou. Como o Estado possui, pessoa 
jurídica que é, as condições normais de capacidade, fica a necessidade de 
averiguar a condição específica, vale dizer, a competência administrativa 
de seu agente.27 

1.2.Fonte 

Sendo o Estado integrado por grande quantidade de agentes, e estando 
a seu cargo um número incontável de funções, não é difícil concluir que a 
competência tem que decorrer de norma expressa. Enquanto no direito 
privado a presunção milita em favor da capacidade, no direito público a 
regra se inverte: não há presunção de competência administrativa; esta há 
de originar-se de texto expresso. 

Sendo a função administrativa subjacente à lei, é nesta que se encontra, 
de regra, a fonte da competência administrativa. Consoante o ensinamento 
de todos quantos se dedicaram ao estudo do tema, a lei é a fonte normal da 
competência. É nela que se encontram os limites e a dimensão das 
atribuições cometidas a pessoas administrativas, órgãos e agentes públicos. 

Mas a lei não é a fonte exclusiva da competência administrativa. Para 
órgãos e agentes de elevada hierarquia, ou de finalidades específicas, pode 
a fonte da competência situar-se na própria Constituição.28 

Em relação a órgãos de menor hierarquia, pode a competência derivar 
de normas expressas de atos administrativos de organização. Nesse caso, 
serão tais atos editados por órgãos cuja competência decorre de lei. Em 
outras palavras, a competência primária do órgão provém da lei, e a 
competência dos segmentos internos dele, de natureza secundária, pode 
receber definição através dos atos de organização.29 

Pode firmar-se, assim, a conclusão de que a competência 
administrativa há de se originar detexto expresso contido na Constituição, 
na lei (nesse caso, a regra geral) e em normas administrativas, como, aliás, 
bem sintetiza CASSAGNE.30 



1.3.Características 

Por ser instituto de direito público, que mantém estreita relação com o 
princípio da garantia dos indivíduos no Estado de Direito, a competência 
não recebe a incidência de figuras normalmente aceitas no campo do direito 
privado. 

Por isso, duas são as características de que se reveste. A primeira é 
a inderrogabilidade: a competência de um órgão não se transfere a outro 
por acordo entre as partes, ou por assentimento do agente da 
Administração. Fixada em norma expressa, deve a competência ser 
rigidamente observada por todos. 

A segunda é a improrrogabilidade: a incompetência não se transmuda 
em competência, ou seja, se um órgão não tem competência para certa 
função, não poderá vir a tê-la supervenientemente, a menos que a antiga 
norma definidora seja alterada.31 

1.4.Critérios Definidores da Competência 

A norma que define a competência recebe o influxo de diversos 
fatores: são os critérios definidores da competência. Tais critérios 
constituem fatores necessários à consecução do fim último do instituto – a 
organização e a distribuição de tarefas. 

A definição da competência, assim, decorre dos critérios em razão 
da matéria, da hierarquia,do lugar e do tempo. 

O critério relativo à matéria envolve a especificidade da função para 
sua melhor execução. Esse é o critério que preside à criação de diversos 
Ministérios e Secretarias Estaduais ou Municipais. Em relação 
à hierarquia, o critério encerra a atribuição de funções mais complexas ou 
de maior responsabilidade aos agentes situados em plano hierárquico mais 
elevado. 

O critério de lugar inspira-se na necessidade de descentralização 
territorial das atividades administrativas. É o que sucede com as 
circunscrições territoriais de certos órgãos, como as delegacias regionais de 
algum órgão federal. Por fim, pode a norma conferir a certo órgão 
competência por período determinado. É o critério em razão do tempo, 
adotado, por exemplo, em ocasiões de calamidade pública.32 

1.5.Delegação e Avocação 

Em algumas circunstâncias, pode a norma autorizar que um agente 
transfira a outro, normalmente de plano hierárquico inferior, funções que 
originariamente lhe são atribuídas. É o fenômeno da delegação de 

competência. Para que ocorra é mister que haja norma expressa 
autorizadora, normalmente de lei. Na esfera federal, dispõe o art. 12 do 
Decreto-lei nº 200, de 25.2.1967 (o estatuto da reforma administrativa 



federal), que é possível a prática da delegação de competência, mas seu 
parágrafo único ressalva que “o ato de delegação indicará com precisão a 

autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de 

delegação”. 
A lei pode, por outro lado, impedir que algumas funções sejam objeto 

de delegação. São as funções indelegáveis, que, se transferidas, acarretam a 
invalidade não só do ato de transferência, como dos praticados em virtude 
da indevida delegação. É o caso, por exemplo, da Lei nº 9.784, de 
29.1.1999, que regula o processo administrativo na Administração Federal, 
pela qual é vedada a delegação quando se trata de atos de caráter 
normativo, de decisão de recurso administrativo ou quando as matérias são 
da competência exclusiva do órgão ou da autoridade.33 

Observe-se, todavia, que o ato de delegação não retira a competência 
da autoridade delegante, que continua competente cumulativamente com a 
autoridade delegada, conforme bem assinala MARCELO CAETANO.34 

Se a autoridade hierarquicamente superior atrair para sua esfera 
decisória a prática de ato da competência natural de agente com menor 
hierarquia, dar-se-á o fenômeno inverso, ou seja, aavocação, sem dúvida 
um meio de evitar decisões concorrentes e eventualmente contraditórias.35 

A Constituição Federal, no art. 84, depois de enumerar os poderes do 
Presidente da República, admite, no parágrafo único, a delegação aos 
Ministros de Estado de algumas das funções originariamente atribuídas à 
mais alta autoridade do país. O fato, por conseguinte, significa que a 
competência para as demais funções se configura como indelegável. 

Há outros exemplos de modificação de competência. A EC nº 45/2004 
(Reforma do Judiciário), inserindo o inciso XIV no art. 93, da CF, passou a 
admitir que servidores do Judiciário recebam delegação para a prática de 
atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. 
Estes, aliás, embora praticados dentro do processo, representam meros atos 
processuais de administração, razão por que o Constituinte resolveu admitir 
a delegação com o objetivo de proporcionar maior celeridade dos feitos, 
retirando do juiz o compromisso de praticar atos de menor relevância e 
evitando grande perda de tempo nessa função. 

O art. 103-B, § 4º, III, da Constituição, também introduzido pela EC 
45/2004, admite expressamente a possibilidade de avocação, pelo 
Conselho Nacional de Justiça, de processos disciplinares em curso, 
instaurados contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. São exemplos 
de modificações de competência, como se pode verificar. 

Para evitar distorção no sistema regular dos atos administrativos, é 
preciso não perder de vista que tanto a delegação como a avocação devem 
ser consideradas como figuras excepcionais, só justificáveis ante os 



pressupostos que a lei estabelecer. Na verdade, é inegável reconhecer que 
ambas subtraem de agentes administrativos funções normais que lhes foram 
atribuídas. Por esse motivo, é inválida qualquer delegação ou avocação 
que, de alguma forma ou por via oblíqua, objetive a supressão das 
atribuições do círculo de competência dos administradores públicos.36 

2.OBJETO 

2.1.Sentido 

Objeto, também denominado por alguns autores de conteúdo, é a 
alteração no mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. 
Significa, como informa o próprio termo, o objetivo imediato da vontade 
exteriorizada pelo ato, a proposta, enfim, do agente que manifestou a 
vontade com vistas a determinado alvo.37 

Pode o objeto do ato administrativo consistir na aquisição, no 
resguardo, na transferência, na modificação, na extinção ou na declaração 
de direitos, conforme o fim a que a vontade se preordenar. Por exemplo: 
uma licença para construção tem por objeto permitir que o interessado 
possa edificar de forma legítima; o objeto de uma multa é punir o 
transgressor de norma administrativa; na nomeação, o objeto é admitir o 
indivíduo no serviço público etc. 

2.2.Requisitos de Validade 

Para que o ato administrativo seja válido, seu objeto deve 
ser lícito. A licitude é, pois, o requisito fundamental de validade do objeto, 
exigível, como é natural, também para o ato jurídico.38 O Código Civil em 
vigor foi mais preciso no que toca a tais requisitos de validade, exigindo 
que, além de lícito e possível, o objeto deve ser 
também determinado ou determinável(art. 104, II). 

Além de lícito, deve o objeto ser possível, ou seja, suscetível de ser 
realizado. Esse é o requisito da possibilidade. Mas, como oportunamente 
adverte CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “a impossibilidade há de 
ser absoluta, que se define quando a prestação for irrealizável por qualquer 
pessoa, ou insuscetível de determinação”.39 

2.3.Discricionariedade e Vinculação 

A vontade do agente, exteriorizada pelo ato administrativo, tem que 
reproduzir, às vezes, a própria vontade do legislador. Em outras situações, é 
a lei que permite ao agente que faça o delineamento do que pretende com 
sua manifestação de vontade. 

Quando se trata de atividade vinculada, o autor do ato deve limitar-se a 
fixar como objeto deste o mesmo que a lei previamente já estabeleceu. 
Aqui, pode dizer-se que se trata de objeto vinculado. Como exemplo, temos 



a licença para exercer profissão: se o interessado preenche todos os 
requisitos legais para a obtenção de licença para exercer determinada 
profissão em todo o território nacional, esse é o objeto do ato; desse modo, 
não pode o agente, ao concedê-la, restringir o âmbito do exercício da 
profissão, porque tal se põe em contrariedade com a própria lei. 

Em outras hipóteses, todavia, é permitido ao agente traçar as linhas que 
limitam o contéudo de seu ato, mediante a avaliação dos elementos que 
constituem critérios administrativos. Nesse caso estaremos diante de objeto 

discricionário, e, na correta observação de SAYAGUÉS LASO, constitui a 
parte variável do ato, sendo possível, desse modo, a fixação de termos, 
condições e modos.40 Cite-se, como exemplo, a autorização para 
funcionamento de um circo em praça pública: pode o ato fixar o limite 
máximo de horário em certas circunstâncias, ainda que o interessado tenha 
formulado pedido de funcionamento em horário além do que o ato veio a 
permitir; uma outra autorização para o mesmo fim, por outro lado, pode 
tornar o horário mais elástico, se as circunstâncias forem diversas e não 
impeditivas. São essas circunstâncias que o agente toma em consideração 
para delimitar a extensão do objeto. 

3.FORMA 

3.1.Sentido 

A forma é o meio pelo qual se exterioriza a vontade. A vontade, 
tomada de modo isolado, reside na mente como elemento de caráter 
meramente psíquico, in-terno. Quando se projeta, é necessário que o faça 
através da forma. Por isso mesmo é que a forma é elemento que integra a 
própria formação do ato. Sem sua presença, o ato (diga-se qualquer ato que 
vise a produção de efeitos) sequer completa o ciclo de existência. 

3.2.Requisito de Validade 

A forma, como concepção material, não se identifica com a forma na 
concepção jurídica.41 De fato, uma coisa é o ato ter forma, e outra, diversa, 
é o ato ter forma válida. 

Por isso, para ser considerada válida, a forma do ato deve 
compatibilizar-se com o que expressamente dispõe a lei ou ato equivalente 
com força jurídica. Desse modo, não basta simplesmente a exteriorização 
da vontade pelo agente administrativo; urge que o faça nos termos em que a 
lei a estabeleceu, pena de ficar o ato inquinado de vício de legalidade 
suficiente para provocar-lhe a invalidação.42 

O aspecto relativo à forma válida tem estreita conexão com 
os procedimentos administrativos. Constantemente, a lei impõe que certos 
atos sejam precedidos de uma série formal de atividades (é o caso da 



licitação, por exemplo). O ato administrativo é o ponto em que culmina a 
sequência de atos prévios. Por ter essa natureza, estará sua validade 
comprometida se não for observado todo o procedimento, todo o iter que a 
lei contemplou, observância essa, aliás, que decorre do princípio do devido 
processo legal, consagrado em todo sistema jurídico moderno. 

3.3.Princípio da Solenidade 

Diversamente do que se passa no direito privado, onde vigora o 
princípio da liberdade das formas, no direito público a regra é a solenidade 
das formas.43 E não é difícil identificar a razão da diversidade de 
postulados. No direito privado prevalece o interesse privado, a vontade dos 
interessados, ao passo que no direito público toda a atividade deve estar 
voltada para o interesse público.44 

Dois são os aspectos que merecem análise no que diz respeito ao 
princípio da solenidade no direito público. 

O primeiro descansa na regra geral que deve nortear a exteriorização 
dos atos. Deve o ato serescrito, registrado (ou arquivado) e publicado. Não 
obstante, admite-se que em situações singulares possa a vontade 
administrativa manifestar-se através de outros meios, como é o caso 
degestos (de guardas de trânsito, v. g.), palavras (atos de polícia de 
segurança pública) ou sinais(semáforos ou placas de trânsito). Esses meios, 
porém, é importante que se frise, são excepcionais e atendem a situações 
especiais. 

O outro aspecto a se considerar é o que concerne ao silêncio como 
manifestação de vontade, matéria que tem desafiado a argúcia dos 
estudiosos. Sobre o tema, já tecemos os comentários pertinentes no tópico 
relativo ao conceito de atos administrativos – tópico para o qual remetemos 
o leitor.45 

O grande defeito que incide sobre a forma do ato administrativo é a 
afronta à especificidade que a lei impõe para a exteriorização da vontade 
administrativa. Se a lei estabelece determinada forma como revestimento 
do ato, não pode o administrador deixar de observá-la, pena de invalidação 
por vício de legalidade. 

Não obstante, é preciso reconhecer que a análise da adequação da 
forma à lei exige carga de comedimento e razoabilidade por parte do 
intérprete. Em consequência, haverá hipóteses em que o vício de forma 
constitui, em última instância, mera irregularidade sanável, sem afetar a 
órbita jurídica de quem quer que seja; em tais casos não precisará haver 
anulação, mas simples correção, o que se pode formalizar pelo instituto da 
convalidação do ato. Se o ato foi formalizado por “portaria”, ao invés de 
sê-lo por “ordem de serviço”, como exigia a lei, seria rematado exagero 



anular o ato, pois que o erro de denominação não interferiu no conteúdo 
legítimo do ato.46 

Em outras hipóteses, porém, o vício na forma é insanável, porque afeta 
o ato em seu próprio conteúdo. É o caso, por exemplo, de resolução que 
declare determinado imóvel como de utilidade pública para fins de 
desapropriação. Como a lei exige o decreto do Chefe do Executivo para tal 
fim (art. 6º, Decreto-lei nº 3.365/1941), aquele ato tem vício insanável e, por 
isso, torna-se passível de anulação. 

Embora se distinga forma e procedimento, no sentido de que aquela 
indica apenas a exteriorização da vontade e este uma sequência ordenada 
de atos e atividades, costuma-se caracterizar os defeitos em ambos como 
vícios de forma.47 É o caso, por exemplo, de portaria de demissão de 
servidor estável, sem a observância do processo administrativo prévio (art. 
41, § 1º, II, CF). Ou ainda do ato permissivo de contratação direta de 
empresa para realizar obra pública em hipótese na qual a lei exija o 
procedimento licitatório. 

4.MOTIVO 

4.1.Sentido 

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão 
de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede 
de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha 
tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão 
da vontade. 

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. 

4.2.Discricionariedade e Vinculação 

Tendo em conta o tipo de situação por força da qual o ato é praticado, 
classifica-se o motivo em motivo de direito e motivo de fato. Motivo de 
direito é a situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da 
vontade administrativa. Motivo de fato é a própria situação de fato ocorrida 
no mundo empírico, sem descrição na norma legal. 

Se a situação de fato já está delineada na norma legal, ao agente nada 
mais cabe senão praticar o ato tão logo seja ela configurada. Atua ele como 
executor da lei em virtude do princípio da legalidade que norteia a 
Administração. Caracterizar-se-á, desse modo, a produção de ato 

vinculado por haver estrita vinculação do agente à lei. 
Diversa é a hipótese quando a lei não delineia a situação fática, mas, ao 

contrário, transfere ao agente a verificação de sua ocorrência atendendo a 
critérios de caráter administrativo (conveniência e oportunidade). Nesse 



caso é o próprio agente que elege a situação fática geradora da vontade, 
permitindo, assim, maior liberdade de atuação, embora sem afastamento 
dos princípios administrativos. Desvinculado o agente de qualquer situação 
de fato prevista na lei, sua atividade reveste-se de discricionariedade, 
redundando na prática de ato discricionário. 

Observa-se, ante tal demarcação, que um dos pontos que marcam a 
distinção entre a vinculação e a discricionariedade reside no motivo do ato. 

4.3.Motivo e Motivação 

A despeito da divergência que grassa entre alguns autores a propósito 
dos conceitos de motivo e motivação, tem-se firmado a orientação que os 
distingue e pela qual são eles configurados como institutos autônomos. 

Motivo, como vimos, é a situação de fato (alguns denominam de 
“circunstâncias de fato”) por meio da qual é deflagrada a manifestação de 
vontade da Administração. Já a motivação, como bem sintetiza 
CRETELLA JR., “é a justificativa do pronunciamento tomado”,48 o que 
ocorre mais usualmente em atos cuja resolução ou decisão é precedida, no 
texto, dos fundamentos que conduziram à prática do ato. Em outras 
palavras: a motivação exprime de modo expresso e textual todas as 
situações de fato que levaram o agente à manifestação da vontade. 

É imperioso considerar, na hipótese, que a motivação pode 
ser contextual ou aliunde. Naquela a justificativa se situa no próprio bojo 
do ato administrativo, ao passo que na última se encontra em local ou 
instrumento diverso. O importante é a verificação de sua existência, pois 
que, esteja onde estiver, a motivação representa o elemento inspirador da 
manifestação da vontade do administrador.49 

Trava-se grande discussão a respeito da obrigatoriedade ou não da 
motivação nos atos administrativos. Alguns estudiosos entendem que é 
obrigatória; outros, que a obrigatoriedade se circunscreve apenas aos atos 
vinculados.50 Pensamos, todavia, diferentemente. Como a lei já 
predetermina todos os elementos do ato vinculado, o exame de legalidade 
consistirá apenas no confronto do motivo do ato com o motivo legal. Nos 
atos discricionários, ao revés, sempre poderá haver algum subjetivismo e, 
desse modo, mais necessária é a motivação nesses atos para, em nome da 
transparência, permitir-se a sindicabilidade da congruência entre sua 
justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade 
administrativa.51 Registre-se, ainda, que autorizada doutrina considera 
indispensável a motivação também nos atos vinculados.52 

O que temos notado em diversos doutrinadores e decisões judiciais é 
que não tem havido uma análise mais precisa e técnica a respeito do tema. 
Além do mais, frequentemente se tem confundido motivo e motivação, 
fazendo-se menção a esta quando, na realidade, se quer aludir àquele. A 



confusão, a nosso ver, se afigura injustificável: a Lei nº 4.717/1965, que 
relaciona os requisitos do ato administrativo, menciona “motivos” (art. 2º, 
“d” e parágrafo único, “d”). Os termos são verdadeiramente sinônimos, e 
isso já é causa de confusão; mas na expressão legal consta o 
termo “motivos” e, por isso, a ele devemos recorrer quando estivermos 
tratando dos elementos impulsionadores da vontade administrativa. 

Já vimos ser afirmado que o ato é inválido porque deveria ter 
motivação e que, apesar disso, não se teria encontrado a justificativa. Ora, a 
motivação não significa a falta de justificativa, mas a falta desta dentro do 

texto do ato. A simples falta de justificativa ofenderia a legalidade por falta 

do motivo, o que é coisa diversa, até porque o motivo pode ser encontrado 
fora do ato (como, por exemplo, quando a justificativa está dentro de 
processo administrativo). Entendemos mesmo que, por amor à precisão e 
para evitar tanta controvérsia, deveria ser abandonada a distinção, de 
caráter meramente formal, para considerar-se como indispensável 
a justificativa do ato, seja qual for a denominação que se empregue. 

Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. 
Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo 
sem que se tenha delineado determinada situação de fato. 

No que se refere à motivação, porém, temos para nós, com o respeito 
que nos merecem as respeitáveis opiniões dissonantes, que, como regra, a 
obrigatoriedade inexiste. 

Fundamo-nos em que a Constituição Federal não incluiu (e nem seria 
lógico incluir, segundo nos parece) qualquer princípio pelo qual se pudesse 
vislumbrar tal intentio; e o Constituinte, que pela primeira vez assentou 
regras e princípios aplicáveis à Administração Pública, tinha tudo para 
fazê-lo, de modo que, se não o fez, é porque não quis erigir como princípio 
a obrigatoriedade de motivação. Entendemos que, para concluir-se pela 
obrigatoriedade, haveria de estar ela expressa em mandamento 
constitucional, o que, na verdade, não ocorre. Ressalvamos, entretanto, que 
também não existe norma que vede ao legislador expressar a 
obrigatoriedade. Assim, só se poderá considerar a motivação obrigatória 

se houver norma legal expressa nesse sentido. No caso, haverá de aplicar-
se o princípio da legalidade, segundo o qual, quando estabelece normas 
expressas, o legislador não deixa margem de atuação para o administrador. 
O problema é que a lei normalmente é omissa a respeito, e é nesse 
momento que surge a dúvida no sentido de ser, ou não, obrigatória a 
fundamentação do ato. 

Decorre daí que, sem a expressa menção na norma legal, não se pode 
açodadamente acusar de ilegal ato que não tenha formalmente indicado 
suas razões, até porque estas poderão estar registradas em assentamento 



administrativo diverso do ato, acessível a qualquer interessado. Exemplo 
esclarecedor, no que toca à previsão legal da motivação, foi dado pela Lei 
nº 9.784, de 29.1.1999, reguladora do processo administrativo na esfera 
federal. Segundo o art. 50 dessa lei, exigem motivação, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos, vários tipos de atos administrativos, como os que 
negam, limitam ou afetam direitos ou interesses; impõem ou agravam 
deveres, encargos ou sanções; decidem processos administrativos de 
concurso ou seleção pública; decidem recursos administrativos etc. Ora, ao 
indicar os atos a serem expressamente motivados, o legislador considerou, 
implicitamente, que outros atos prescindem da motivação.53Conclui-se do 
sistema da lei que, se os atos nela mencionados estiverem sem 
fundamentação, serão inválidos, mas o serão por indevida contrariedade à 
determinação legal; de outro lado, os que lá não constam não poderão ser 
tidos por inválidos pelo só fato da ausência da fundamentação expressa. 
Poderão sê-lo por outras razões, mas não por essa. Só isso demonstra que 
não se pode mesmo considerar a motivação como indiscriminadamente 
obrigatória para toda e qualquer manifestação volitiva da Administração. 

Invocam alguns, em prol da tese da obrigatoriedade, o art. 93, X, da 
Constituição Federal, segundo o qual “as decisões administrativas dos 

tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros” (redação da EC 
nº 45/2004). Entendemos, com a devida vênia, que tal fundamento não 
procede. E por mais de uma razão. Em primeiro lugar, muitas dúvidas 
pairam sobre a interpretação da expressão “decisões administrativas”. Na 
verdade, tanto pode entender-se que se trata de sinônimo de “atos 

administrativos”, como se pode interpretar no sentido de que se cuida de 
atos administrativosdecisórios, proferidos em processos administrativos em 
que haja conflito de interesses. Esta última, aliás, parece ser a melhor 
interpretação. Sendo assim, a obrigatoriedade somente alcançaria esse tipo 
de atos decisórios, mas não aqueles outros, da rotina administrativa, que 
não tivessem essa fisionomia. 

Há, ainda, outro aspecto. O termo “motivadas”, constante do texto 
constitucional, também pode admitir mais de um sentido, ou seja, tanto 
pode significar que as decisões administrativas devam ter motivação, como 
pode indicar que devam ter motivo. Se este último for o sentido, nenhuma 
novidade terá o Constituinte acrescentado à clássica doutrina, que 
considera o motivo como elemento, ou, para outros, requisito de validade 
dos atos administrativos. 

Por fim, é importante destacar que o art. 93, X, se situa no capítulo 
constitucional destinado ao Poder Judiciário. Assim, mesmo que se entenda 
que o texto exige de fato a motivação, a exigência envolveria apenas os 



atos do Poder Judiciário, sem alcançar, por conseguinte, os praticados no 
âmbito do Poder Executivo. 

Insistimos em afirmação que já fizemos: não consideramos de relevo 
distinguir entre atos vinculados ou discricionários. Parece-nos, até mesmo, 
que se alguma dessas categorias pode dispensar a motivação, seria ela 
exatamente a dos atos vinculados, porque nestes a situação de fato já tem 
descrição na norma, de modo que a validade ou não do ato decorreria de 
mero confronto entre este e aquela. O mesmo não se passaria com os atos 
discricionários. Tendo o agente nessa hipótese a liberdade de eleger a 
situação fática geradora de sua vontade, maior segurança se proporcionaria 
aos administrados se fosse ela descrita expressamente no ato. Entretanto, 
mesmo aqui, inexistindo norma constitucional expressa, não se pode extrair 
a interpretação no sentido da obrigatoriedade.54 

Sem dúvida nenhuma, é preciso reconhecer que o administrador, 
sempre que possa, deve mesmo expressar as situações de fato que 
impeliram a emissão da vontade, e a razão não é difícil de conceber: quanto 
mais transparente o ato da Administração, maiores as possibilidades de seu 
controle pelos administrados. Não obstante, se essa conduta é aconselhável, 
e se os administradores devem segui-la, não se pode ir ao extremo de tê-la 
por obrigatória. 

Na verdade, há inúmeros atos oriundos da prática administrativa que, 
embora tenham motivo, não têm motivação. Sirvam como exemplo atos 
que denegam pedidos de autorização ou de permissão (que geram atuação 
discricionária), ou os atos funcionais, como nomeação, exoneração de 
cargos em comissão etc. No bojo do ato não constam as razões do 
Administrador, mas no processo administrativo estarão presentes na 
condição de motivo. Daí ser possível distinguir duas formas de 
exteriorização do motivo: uma delas referida no próprio ato, como é o caso 
de atos que contêm inicialmente as justificativas iniciadas 
por “considerando” (motivo contextual); outra forma é a que se aloja fora 
do ato (motivo aliunde ou per relationem), como é a hipótese de 
justificativas constantes de processos administrativos ou mesmo em 
pareceres prévios que serviram de base para o ato decisório.55 

Por outro lado, não é lícito ao administrador adotar, à guisa de motivo 
do ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, por 
exemplo, “interesse público”, “critério administrativo”, e outros do 
gênero. Semelhantes justificativas demonstram usualmente o intuito de 
escamotear as verdadeiras razões do ato, com o objetivo de eximi-lo do 
controle de legalidade pela Administração ou pela via judicial. A 
dissimulação dos fundamentos não é o mesmo que praticar o ato por razões 
de conveniência e oportunidade, fatores próprios dos atos discricionários. 



Em casos como aquele, portanto, o ato sujeita-se à invalidação por vício no 
motivo, restaurando-se, em consequência, a legalidade ofendida pela 
manifestação volitiva do administrador. A jurisprudência, acertadamente, 
tem endossado essa providência.56 

É interessante, por fim, averbar que, quando a motivação do ato for 
obrigatória, porque assim o impõe a lei, o vício nele existente pode situar-
se no elemento forma, desde que haja descompasso entre o que a lei exige e 
o que consta do ato. Nesse sentido, aliás, a correta lição de ANTÔNIO 
CARLOS DE ARAÚJO CINTRA.57 Aqui, porém, deve sublinhar-se que, 
nesse caso, o ato que não contenha a motivação obrigatória ou a tenha 
incluído de forma incompleta é suscetível de convalidação, conforme o 
caso, cabendo ao administrador, contudo, expressar, em momento 
posterior, o motivo determinante para a prática do ato, desde que idôneo e 
já preexistente nesse momento; a manifestação poderá ocorrer, inclusive, 
quando for o caso, nas informações em mandado de segurança.58 

4.4.Teoria dos Motivos Determinantes 

Desenvolvida no Direito francês, a teoria dos motivos determinantes 
baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre 
guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação 
da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o 
motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade 
do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do 
ato. 

LAUBADÈRE, tratando dos vícios no motivo, refere-se a duas 
espécies, e uma delas é exatamente a falta de correspondência do motivo 
com a realidade fática ou jurídica. Registra o autor: “O ato administrativo 

pode ser ilegal porque os motivos alegados pelo autor não existiram, na 

realidade, ou não têm o caráter jurídico que o autor lhes emprestou; é a 

ilegalidade por inexistência material ou jurídica dos motivos (considerada, 

ainda, erro de fato ou de direito)”.59 
Acertada, pois, a lição segundo a qual “tais motivos é que determinam 

e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita 

correspondência entre eles e a realidade”.60 
A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os 

discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior 
liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja 
discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, 
passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o 
interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato 
como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de 
vício de legalidade. 



Veja-se um exemplo: se um servidor requer suas férias para 
determinado mês, pode o chefe da repartição indeferi-las sem deixar 
expresso no ato o motivo; se, todavia, indefere o pedido sob a alegação de 
que há falta de pessoal na repartição, e o interessado prova que, ao 
contrário, há excesso, o ato estará viciado no motivo. Vale dizer: terá 
havido incompatibilidade entre o motivo expresso no ato e a realidade 
fática; esta não se coaduna com o motivo determinante. 

4.5.Congruência entre o Motivo e o Resultado do 
Ato 

Sendo um elemento calcado em situação anterior à prática do ato, o 
motivo deve sempre ser ajustado ao resultado do ato, ou seja, aos fins a que 
se destina. Impõe-se, desse modo, umarelação de congruência entre o 
motivo, de um lado, e o objeto e a finalidade, de outro. Nas corretas 
palavras de MARCELO CAETANO, “os motivos devem aparecer como 

premissas donde se extraia logicamente a conclusão, que é a decisão”.61 
Encontra-se a exigência dessa compatibilidade na própria lei. A Lei 

nº 4.717/1965, que regula a ação popular, depois de considerar nulos os atos 
que tenham o vício da inexistência de motivos (art. 2º, “d”), procura definir 
o que significa tal distorção: “a inexistência dos motivos se verifica quando 

a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 

materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado 

obtido” (art. 2º, parágrafo único, “d”). 
Uma análise acurada da definição legal conduz à conclusão de que o 

legislador agrupou sob a mesma figura hipóteses diversas. A inexistência 
dos motivos é o que a lei aponta quando a matéria de fato ou de direito 
é materialmente inexistente. A outra hipótese ali contemplada como sendo 
vício no motivo não é a de inexistência de motivo, mas sim a da falta de 

congruência entre o motivo (este existente) e o resultado do ato, 
consistente este no objeto e na finalidade. 

Em síntese, temos que não só a inexistência em si do motivo contamina 
o ato, como também o faz a incongruência entre o motivo e o resultado do 
ato. Alguns autores dão a denominação decausa à referida incongruência, 
indicando o mesmo fenômeno, ou seja, a necessidade de haver 
compatibilidade lógica entre o motivo e o conteúdo do ato.62 Permitimo-
nos, todavia, não usar o termo, porque, além de ter significados diversos e 
ser despido de precisão jurídica, suscita dúvidas e enseja confusão com o 
elemento motivo, do qual pode ser perfeito sinônimo. Afinal, o motivo do 
ato não deixa de ser a causa que inspirou sua prática. Melhor, então, 
analisar o fenômeno como umfato que conduz à invalidação do ato, e isso 
porque, havendo a incongruência, ou o motivo ou o objeto, ou ambos, 
estarão inquinados de vício de legalidade. 



Um exemplo para esclarecer: a Administração revoga várias 
autorizações de porte de arma, invocando como motivo o fato de um dos 
autorizados ter se envolvido em brigas. Em relação aos demais, que não 
tiveram esse envolvimento, o motivo não guarda compatibilidade lógica 
com o resultado do ato, qual seja, a revogação da autorização. Desse modo, 
a revogação só é válida em relação àquele que perpetrou a situação fática 
geradora do resultado do ato. 

A congruência entre as razões do ato e o objetivo a que se destina é 
tema que tem intrínseca aproximação com os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, visto que, se entre as razões e o objeto houver 
desajuste lógico, o ato estará inquinado de vício de legalidade e terá 
vulnerado os aludidos princípios. Em ambos se exige que a conduta do 
administrador não refuja aos parâmetros lógicos adotados pelas pessoas em 
geral, nem que tenha como fundamentos dados desproporcionais ao fim 
colimado pela norma que dá suporte à conduta.63 

5.FINALIDADE 

5.1.Sentido 

Finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar 
dirigido ao interesse público. Realmente não se pode conceber que o 
administrador, como gestor de bens e interesses da coletividade, possa estar 
voltado a interesses privados. O intuito de sua atividade deve ser o bem 
comum, o atendimento aos reclamos da comunidade, porque essa de fato é 
a sua função. Nesse ângulo, é imperioso observar que o resultado da 
conduta pressupõe o motivo do ato, vale dizer, o motivo caminha em 
direção à finalidade.64 

Já vimos anteriormente que o desrespeito ao interesse público constitui 
abuso de poder sob a forma de desvio de finalidade. Não se pode esquecer 
também que conduta desse tipo ofende os princípios da impessoalidade e 
da moralidade administrativa, porque, no primeiro caso, enseja tratamento 
diferenciado a administrados na mesma situação jurídica, e, no segundo, 
porque relega os preceitos éticos que devem nortear a Administração. Tais 
princípios estão expressos no art. 37,caput, da Constituição Federal. 

Exemplo de desvio de finalidade é aquele em que o Estado desapropria 
um imóvel de propriedade de desafeto do Chefe do Executivo com o fim 
predeterminado de prejudicá-lo. Ou aquele em que se concedem vantagens 
apenas a servidores apaniguados. O agente, nesse caso, afasta-se do 
objetivo que deve guiar a atividade administrativa, vale dizer, o interesse 
público. 

Os autores modernos mostram a existência de um elo indissociável 
entre a finalidade e a competência, seja vinculado ou discricionário o ato. A 



finalidade, retratada pelo interesse público da conduta administrativa, não 
poderia refugir ao âmbito da competência que a lei outorgou ao agente. Em 
outras palavras, significa que, quando a lei define a competência do agente, 
a ela já vincula a finalidade a ser perseguida pelo agente. Daí a acertada 
observação de que “ocorre o desvio de poder quando a autoridade 

administrativa, no uso de sua competência, movimenta-se tendente à 

concreção de um fim, ao qual não se encontra vinculada, ex vi da regra de 

competência”.65 
Segundo alguns especialistas, o desvio de finalidade seria um vício 

objetivo, consistindo no distanciamento entre o exercício da competência e 
a finalidade legal, e, por tal razão, irrelevante se revelaria a intenção do 
agente.66 Não endossamos esse pensamento. Na verdade, o fato em si de 
estar a conduta apartada do fim legal não retrata necessariamente o desvio 
de finalidade, vez que até por erro ou ineficiência pode o agente cometer 
ilegalidade. O desvio pressupõe o animus, vale dizer, a intenção deliberada 
de ofender o objetivo de interesse público que lhe deve nortear o 
comportamento. Sem esse elemento subjetivo, haverá ilegalidade, mas não 
propriamente desvio de finalidade. 

5.2.Finalidade e Objeto 

Ambos estampam os aspectos teleológicos do ato e podem ser 
considerados como vetores doresultado do ato. Mas o objeto representa 
o fim imediato, ou seja, o resultado prático a ser alcançado pela vontade 
administrativa. A finalidade, ao contrário, reflete o fim mediato, vale dizer, 
o interesse coletivo que deve o administrador perseguir. 

Em razão disso, o objeto é variável conforme o resultado prático 
buscado pelo agente da Administração, ao passo que a finalidade 
é invariável para qualquer espécie de ato: será sempre o interesse público. 
Vejamos um exemplo: numa autorização para estacionamento, o objeto é o 
de consentir que alguém estacione seu veículo; numa licença de construção, 
o objeto é consentir que alguém edifique; numa admissão, o objeto é 
autorizar alguém a ingressar em estabelecimento público. Variável é, pois, 
o objeto conforme a espécie do ato. Entretanto, a finalidade é invariável por 
ser comum a todos eles: o interesse público. 

IV.Características 

Os atos administrativos emanam de agentes dotados de parcela do 
Poder Público. Basta essa razão para que precisem estar revestidos de 
certas características que os tornem distintos dos atos privados em geral. 
Há aqui uma ou outra divergência quanto a tais características, mas 



estudaremos aqueles que traduzem a singularidade do ato administrativo, 
na opinião da maior parte dos autores. 

1.IMPERATIVIDADE 

Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos 
são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de 
incidência (ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contrarie interesses 
privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o interesse 
público. 

Com efeito, absurdo seria que a Administração ficasse, a cada passo de 
sua atividade, à mercê do interesse individual, permitindo que o interesse 
coletivo pudesse estar a ele subordinado. O princípio da supremacia do 
interesse público, como já tivemos oportunidade de examinar, justifica a 
coercibilidade dos atos administrativos. 

Decorre da imperatividade o poder que tem a Administração de exigir 
o cumprimento do ato. Não pode, portanto, o administrado recusar-se a 
cumprir ordem contida em ato administrativo quando emanada em 
conformidade com a lei. A exigibilidade, assim, deflui da própria 
peculiaridade de ser o ato imperativo.67 

Há, é verdade, certos atos em que está ausente o cunho coercitivo. É o 
caso dos atos de consentimento (permissões, autorizações), em que ao lado 
do interesse público de todo ato há também o interesse privado. Entretanto, 
ainda neles se pode descobrir um resquício de imperatividade, ao menos no 
que toca à obrigação do beneficiário de se conduzir exatamente dentro dos 
limites que lhe foram traçados. 

2.PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE 

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de 
legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com 
as devidas normas legais, como bem anota DIEZ.68 Essa característica não 
depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato 
administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do 
Estado. 

Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento 
precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos 
emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, 
como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes 
compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não 
tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento 
sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por 
esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em 
conformidade com a lei. 



É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é 
de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em 
contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe 
traçavam as linhas, como se supunha.69 

Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como 
veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é 
o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato 
legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, 
contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo 
considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio 
conteúdo.70 

3.AUTOEXECUTORIEDADE 

Das mais relevantes é a característica da autoexecutoriedade. Significa 
ela que o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente 
executado e seu objeto imediatamente alcançado. Como bem anota 
VEDEL, tem ele idoneidade de por si criar direitos e obrigações, 
submetendo a todos que se situem em sua órbita de incidência.71 

No direito privado, são raras as hipóteses em que se permite ao 
particular executar suas próprias decisões.72 No direito público, porém, é 
admitida a execução de ofício das decisões administrativas sem intervenção 
do Poder Judiciário, construção hoje consagrada entre os autores modernos 
e haurida do Direito francês.73 

A autoexecutoriedade tem como fundamento jurídico a necessidade de 
salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público, o que não 
ocorreria se a cada momento tivesse que submeter suas decisões ao crivo 
do Judiciário. Além do mais, nada justificaria tal submissão, uma vez que 
assim como o Judiciário tem a seu cargo uma das funções estatais – a 
função jurisdicional –, a Administração também tem a incumbência de 
exercer função estatal – a função administrativa. 

Essa particularidade, aliás, é bem destacada por GARCÍA DE 
ENTERRÍA, ao afirmar que esses extraordinários efeitos dos atos 
administrativos constituem verdadeiros títulos executivos, dispensando 
anuência dos tribunais. “Não há necessidade, portanto, de recorrer aos 

Tribunais em busca de juízo declaratório para obter uma sentença 

favorável que sirva de título a uma posterior realização material de seus 

direitos.” Aduz, por fim, o grande jurista que, desse ponto de vista, o ato 
administrativo vale como a própria sentença do juiz, ainda que seja sujeita 
a controle por este.74 

A característica da autoexecutoriedade é frequentemente utilizada no 
exercício do poder de polícia. Exemplos conhecidos do uso dessa 
prerrogativa são os da destruição de bens impróprios ao consumo público e 



a demolição de obra que apresenta risco iminente de desabamento. 
Verificada a situação que provoca a execução do ato, a autoridade 
administrativa de pronto o executa, ficando, assim, resguardado o interesse 
público. 

Em algumas hipóteses, o ato administrativo fica despido desse atributo, 
o que obriga a Administração a recorrer ao Judiciário. Cite-se, como 
exemplo, a cobrança de multa ou a desapropriação. Ambas as atividades 
impõem que a Administração ajuíze a respectiva ação judicial. 

A vigente Constituição instituiu linhas mais restritivas à 
autoexecutoriedade dos atos da Administração. Conforme o disposto no art. 
5º, LV, da Lei Maior, em todo processo administrativo que tenha a presença 
de litigantes, ou aqueles de natureza acusatória, hão de ser assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes a tais 
garantias. A regra, como é fácil notar, estabelece alguns limites ao 
princípio de executoriedade, impedindo uma atuação exclusiva do 
administrador. A restrição, no entanto, não suprime o princípio, até porque, 
sem ele, dificilmente poderia a Administração, em certos momentos, 
concluir seus projetos administrativos e alcançar os objetivos que colima.75 

Em determinadas situações, a autoexecutoriedade pode provocar sérios 
gravames aos indivíduos, e isso porque algumas espécies de danos podem 
ser irreversíveis. Esse tipo de ameaça de lesão pode ser impedido pela 
adoção de mecanismos que formalizem a tutela preventiva ou cautelar, 
prevista, aliás, no art. 5º, XXXV, da CF. Dentre as formas cautelares de 
proteção, a mais procurada pelas pessoas é a medida liminar, contemplada 
em leis que regulam algumas ações específicas contra o Poder Público. 
Sendo deferida pelo juiz, o interessado logrará obter a suspensão da 
eficácia do ato administrativo, tenha sido iniciada ou não. O objetivo é 
exatamente o de impedir que a imediata execução do ato, isto é, a sua 
autoexecutoriedade, acarrete a existência de lesões irreparáveis ou de difícil 
reparação.76 Trata-se, pois, de mecanismos que procuram neutralizar os 
efeitos próprios dessa especial prerrogativa dos atos administrativos. 

V.Mérito Administrativo 

1.SENTIDO 

Vimos, ao estudar o poder discricionário da Administração, que em 
certos atos a lei permite ao agente proceder a uma avaliação de conduta, 
ponderando os aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da 
prática do ato. Esses aspectos que suscitam tal ponderação é que 
constituem omérito administrativo. 



Pode-se, então, considerar mérito administrativo a avaliação da 
conveniência e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, 
inspiradoras da prática do ato discricionário. Registre-se que não pode o 
agente proceder a qualquer avaliação quanto aos demais elementos do ato – 
a competência, a finalidade e a forma, estes vinculados em qualquer 
hipótese. Mas lhe é lícito valorar os fatores que integram o motivo e que 
constituem o objeto, com a condição, é claro, de se preordenar o ato ao 
interesse público. 

Têm sido desferidas algumas críticas quanto à figura e à existência do 
mérito administrativo. Conquanto a expressão, de fato, não seja muito 
precisa, parece-nos indiscutível a identificação, na prática do ato 
administrativo, de determinados fatores que pressupõem a valoração do 
administrador e seu processo de escolha. Por conseguinte, é admissível a 
irresignação quanto à denominação, mas, em nosso entender, revela-se 
improcedente qualquer ataque à sua existência, ainda mais quando 
considerado o procedimento de formação de certos atos e a 
discricionariedade administrativa. 

2.VINCULAÇÃO E DISCRICIONARIEDADE 

Quando o agente administrativo está ligado à lei por um elo de 
vinculação, seus atos não podem refugir aos parâmetros por ela traçados. O 
motivo e o objeto do ato já constituirão elementos que o legislador quis 
expressar. Sendo assim, o agente não disporá de nenhum poder de 
valoração quanto a tais elementos, limitando-se a reproduzi-los no próprio 
ato. A conclusão, dessa maneira, é a de que não se pode falar em mérito 
administrativo em se tratando de ato vinculado. 

O contrário se passa quanto aos atos discricionários. Nestes se defere 
ao agente o poder de valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, 
apreciando a conveniência e a oportunidade da conduta. Como o sentido de 
mérito administrativo importa essa valoração, outra não pode ser a 
conclusão senão a de que tal figura só pode estar presente nos atos 
discricionários.77 Referida valoração de conveniência e oportunidade é que 
reflete o que modernamente se denomina dereserva do possível, ou seja, o 
conjunto de elementos que tornam possível esta ou aquela ação 
governamental e, por via de consequência, o que se revela inviável de ser 
executado pela Administração em certo momento e dentro de determinadas 
condições. 

Já tivemos a oportunidade de assinalar que o administrador pode fazer 
valoração de conduta tanto na discricionariedade quanto na aplicação de 
conceitos jurídicos indeterminados, institutos que, apesar de terem alguns 
pontos comuns, apresentam fisionomia particular. Para não haver 



repetições inúteis, consulte-se o que dissemos anteriormente sobre tais 
aspectos.78 

3.CONTROLE DO MÉRITO 

A valoração de conduta que configura o mérito administrativo pode 
alterar-se, bastando para tanto imaginar a mudança dos fatores de 
conveniência e oportunidade sopesados pelo agente da Administração. Na 
verdade, o que foi conveniente e oportuno hoje para o agente praticar o ato 
pode não sê-lo amanhã. O tempo, como sabemos, provoca alteração das 
linhas que definem esses critérios. 

Com tal natureza, vemos que o agente pode mudar sua concepção 
quanto à conveniência e oportunidade da conduta. Desse modo, é a ele que 
cabe exercer esse controle, de índole eminentemente administrativa. Como 
exemplo, o caso de uma autorização para fechamento de rua com vistas à 
realização de uma festa junina. Pode a autorização ter sido dada pelo 
período de uma semana seguida, porque no momento de decidir o agente 
encontrou conveniência e oportunidade. Se, por acaso, se alterarem essas 
condições no meio do período, compete ao mesmo agente desfazer o ato e 
cancelar a autorização. Pertenceu-lhe, assim, o controle. 

O Judiciário, entretanto, não pode iMiscuir-se nessa apreciação, sendo-
lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como 
bem aponta SEABRA FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se 
pudesse o juiz fazê-lo, “faria obra de administrador, violando, dessarte, o 

princípio de separação e independência dos poderes”.79 E está de todo 
acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual 
afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um 
tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e que, na verdade, 
decorre da própria lei. No mesmo sentido, várias decisões de Tribunais já 
foram proferidas. 

O próprio Judiciário, faça-se justiça, tem observado o sistema pátrio e 
se expressado por meio da posição que reflete a melhor técnica sobre o 
tema. Assim, já se decidiu que “a conveniência e oportunidade do ato 

administrativo constitui critério ditado pelo poder discricionário, o qual, 

desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo Poder 

Judiciário”.80 Em confirmação, assentou-se: “Abonar ou não as faltas 

havidas por aluno do Curso Especial de Formação de Oficiais insere-se no 

âmbito do mérito do ato administrativo, que não é passível de crítica pelo 

Judiciário, cuja missão é verificar a conformação do ato com a lei 

escrita.”81 Essa é realmente a correta visão jurídica, de modo que não 
encontram ressonância aquelas vozes que, por seu radicalismo e desvio de 
perspectiva, insinuam admitir a invasão do mérito administrativo pelo juiz. 



O STJ deixou a questão em termos claros, assentando que “é defeso ao 

Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe 

unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto é, se foi 

praticado conforme ou contrariamente à lei. Esta solução se funda no 

princípio da separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões 

de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao 

controle jurisdicional do Estado”.82 
O Supremo Tribunal Federal corrobora essa posição e, em hipótese na 

qual se discutia expulsão de estrangeiro, disse a Corte que se trata de ato 
discricionário de defesa do Estado, sendo de competência do Presidente da 
República, “a quem incumbe julgar a conveniência ou oportunidade da 

decretação da medida”, e que “ao Judiciário compete tão somente a 

apreciação formal e a constatação da existência ou não de vícios de 

nulidade do ato expulsório, não o mérito da decisão presidencial”.83 
Referidas decisões são dignas de aplausos por demonstrarem, com 

exatidão, o perfil relativo ao controle do mérito administrativo e retratam 
como a questão merece ser realmente enfocada.84 

É claro que, a pretexto de exercer a discricionariedade, pode a 
Administração disfarçar a ilegalidade com o manto de legitimidade do ato, 
o que não raro acontece. Tal hipótese, entretanto, sempre poderá ser 
analisada no que toca às causas, aos motivos e à finalidade do ato. 
Concluindo-se ausentes tais elementos, ofendidos estarão os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, justificando, em consequência, a 
invalidação do ato. Tais princípios, como já tivemos a oportunidade de 
consignar, refletem poderosos e modernos instrumentos para enfrentar as 
condutas eivadas de abuso de poder, principalmente aquelas dissimuladas 
sob a capa de legalidade.85 

VI.Formação e Efeitos 

1.PERFEIÇÃO 

A formação do ato administrativo representa um processo que vai 
definindo os elementos que o compõem. Esse processo pode ser mais ou 
menos longo, e nele pode ou não intervir a vontade do administrado. O 
certo é que a perfeição do ato somente vai suceder quando se encerrar esse 
ciclo de formação. Ressalve-se que perfeição não significa aqui o que não 
tem vícios; seu sentido é o de “consumação”, “conclusão”. 

Desse modo, à semelhança do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, 
CF, e art. 6º, § 1º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), pode 
dizer-se que os atos administrativos podem serperfeitos ou imperfeitos, 
configurando-se os primeiros quando encerrado seu ciclo de formação, e os 



últimos, quando ainda em curso o processo constitutivo. O ato 
administrativo perfeito assume a garantia atribuída ao ato jurídico perfeito, 
impedindo seja atingido por efeito retroativo da lei. 

2.EFICÁCIA 

Eficácia é a idoneidade que tem o ato administrativo para produzir seus 
efeitos. Em outras palavras, significa que o ato está pronto para atingir o 
fim a que foi destinado. Se o ato completou seu ciclo de formação, 
podemos considerá-lo eficaz, e isso ainda que dependa de termo ou 
condição futuros para ser executado. O termo e a condição, como veremos 
adiante, podem constituir óbices à operatividade do ato, mas nem por isso 
descaracterizam sua eficácia. 

Como bem averba SÉRGIO DE ANDRÉA FERREIRA, a eficácia 
comporta três tipos de dimensão: temporal, que leva em consideração o 
período da produção de efeitos (há atos de eficácia instantânea e atos de 
eficácia duradoura); espacial, que considera o âmbito de incidência dos 
efeitos (ex.: um ato de permissão originário do Município só produz efeitos 
no círculo territorial deste); e subjetiva, atinente aos indivíduos que estarão 
sob sujeição do ato.86 

Sob a ótica ora em estudo, podemos então dizer que os atos 
administrativos podem sereficazes ou ineficazes, aqueles com aptidão para 
produzirem seus efeitos, e estes quando ainda não dispõem dessa 
possibilidade. O certo, contudo, é que o pressuposto da eficácia é 
a existência do ato; sem esse pressuposto, não há que se falar em eficácia 
ou ineficácia.87 

3.EXEQUIBILIDADE 

Confundida às vezes com a eficácia, a exequibilidade tem, entretanto, 
sentido diverso. Significa ela a efetiva disponibilidade que tem a 
Administração para dar operatividade ao ato, ou seja, executá-lo em toda a 
inteireza. Desse modo, um ato administrativo pode ter eficácia, mas não ter 
ainda exequibilidade. Exemplo: uma autorização dada em dezembro para 
começar em janeiro do ano próximo é eficaz naquele mês, mas só se 
tornará exequível neste último.88 

Considerando, assim, o aspecto da operatividade dos atos, temos que 
podem ser elesexequíveis ou inexequíveis. No primeiro caso já são 
inteiramente operantes, ou seja, já existe a disponibilidade para colocá-los 
em execução. Essa disponibilidade, como se viu, inexiste nos últimos. 

4.VALIDADE 

Validade é a situação jurídica que resulta da conformidade do ato com 
a lei ou com outro ato de grau mais elevado. Se o ato não se compatibiliza 
com a norma superior, a situação, ao contrário, é de invalidade. 



Nessa ótica, portanto, os atos podem ser válidos ou inválidos. Aqueles 
são praticados com adequação às normas que os regem, ao passo que estes 
têm alguma dissonância em relação às mesmas normas. 

Parte da doutrina admite os chamados atos inexistentes, em que está 
ausente um dos elementos qualificadores do ato administrativo, como, por 
exemplo, o ato que não se origina de um agente da Administração. Não 
obstante, são rigorosamente idênticos os efeitos que derivam do ato 
inválido ou inexistente, de modo que não há importância prática na 
distinção.89 

É de interesse para o Direito Administrativo verificar a relação entre a 

validade, a eficácia e a exequibilidade. A primeira hipótese é a dos 
atos válidos, eficazes e exequíveis: aqui os atos não só foram editados 
conforme a lei, como também já têm aptidão e efetiva possibilidade de 
serem concretizados. Mas um ato pode 
ser válido, eficaz e inexequível quando, embora compatível com a lei e apto 
em tese a produzir efeitos, sujeita sua operatividade a termo ou condição 
futura. Pode, ainda, ser válido e ineficaz (e logicamente 
também inexequível): o ato é congruente com a norma legal, mas ainda não 
completou seu ciclo de formação e, por isso, não tem ainda idoneidade para 
ser concretizado (é o caso dos atos que a doutrina denomina de atos 

complexos ou compostos). É possível, da mesma forma, que o ato 
seja inválido, eficaz e exequível: nessa hipótese, o ato foi editado em 
desconformidade com a lei, mas já é idôneo a produzir efeitos e pode 
efetivamente produzi-los (incide aqui a presunção de legitimidade dos atos 
administrativos). Se for inválido, eficaz e inexequível, o ato, desconforme à 
lei, embora completamente formado, está sujeito a termo ou condição 
futura, não sendo, pois, operante ainda. Por último, poderá 
ser inválido e ineficaz (e também fatalmente inexequível): nesse caso o ato, 
além de contrariar a norma legal, sequer completou seu ciclo de formação 
e, naturalmente, não tem condições de ser executado.90 

VII.Classificação 

A classificação dos atos administrativos sofre imensa variação em 
virtude da diversidade de critérios adotados para firmá-la. Serão 
apresentados nesta obra os critérios que, adotados pela maioria dos autores, 
trazem efetiva utilidade prática para o estudo dos atos administrativos. 

1.CRITÉRIO DOS DESTINATÁRIOS: ATOS GERAIS E 
INDIVIDUAIS 

Atos gerais, também denominados de normativos, são aqueles que 
regulam uma quantidade indeterminada de pessoas que se encontram na 



mesma situação jurídica. Exemplo: os regulamentos, as instruções 
normativas etc. Os atos gerais ou normativos são considerados como de 
natureza legislativa, por trazerem em si os aspectos de generalidade, 
abstração e impessoalidade. Submetem-se, por isso, em alguns casos, ao 
controle concentrado da constitucionalidade, como deflui do art. 102, I, 
“a”, da CF. 

Atos individuais (também denominados concretos) são os que se 
preordenam a regular situações jurídicas concretas, vale dizer, têm 
destinatários individualizados, definidos, mesmo coletivamente. Exemplo: 
uma licença para construção; um decreto expropriatório. Ao contrário dos 
atos normativos, podem eles ser impugnados diretamente pelos 
interessados quanto à legalidade, quer na via administrativa, quer através 
da via judicial. 

2.CRITÉRIO DAS PRERROGATIVAS: ATOS DE 
IMPÉRIO E DE GESTÃO 

A distinção entre essas categorias de atos é antiga, originando-se do 
Direito francês. A despeito de frequentemente criticada, tem sido sempre 
trazida à tona pela doutrina. 

Atos de império são os que se caracterizam pelo poder de coerção 
decorrente do poder de império (ius imperii), não intervindo a vontade dos 
administrados para sua prática. Como exemplo, os atos de polícia 
(apreensão de bens, embargo de obra), os decretos de regulamentação etc. 

O Estado, entretanto, atua no mesmo plano jurídico dos particulares 
quando se volta para a gestão da coisa pública (ius gestionis). Nessa 
hipótese, pratica atos de gestão, intervindo frequentemente a vontade de 
particulares. Exemplo: os negócios contratuais (aquisição ou alienação de 
bens). Não tendo a coercibilidade dos atos de império, os atos de gestão 
reclamam na maioria das vezes soluções negociadas, não dispondo o 
Estado da garantia da unilateralidade que caracteriza sua atuação. 

3.CRITÉRIO DA LIBERDADE DE AÇÃO: ATOS 
VINCULADOS E DISCRICIONÁRIOS 

No Capítulo 2, destinado aos poderes da Administração, procuramos 
demarcar as linhas que distinguem a atividade vinculada da discricionária. 
Voltamos à distinção, agora voltada aos atos que definem os dois grandes 
tipos de conduta dos agentes administrativos, condutas essas que refletem 
maior ou menor liberdade de ação. 

Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o 
agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. 
Ao agente, nesses casos, não é dada liberdade de apreciação da conduta, 
porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na 



lei. Isso indica que nesse tipo de atos não há qualquer subjetivismo ou 
valoração, mas apenas a averiguação de conformidade entre o ato e a lei. 
Exemplo de um ato vinculado: a licença para exercer profissão 
regulamentada em lei. Os elementos para o deferimento desse ato já se 
encontram na lei, de modo que ao agente caberá apenas verificar se quem o 
reivindica preenche os requisitos exigidos e, em caso positivo, deverá 
conferir a licença sem qualquer outra indagação. 

Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é própria a lei 
que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente 
tomando em consideração a inafastável finalidade do ato. A valoração 
incidirá sobre o motivo e o objeto do ato, de modo que este, na atividade 
discricionária, resulta essencialmente da liberdade de escolha entre 
alternativas igualmente justas, traduzindo, portanto, um certo grau de 
subjetivismo.91 

Salienta, todavia, moderna doutrina que os atos discricionários não 
estampam uma liberdade absoluta de agir para o administrador. A avaliação 
que se permite ao administrador fazer tem que estar em conformidade com 
o fim legal, ou seja, aquele alvo que a lei, expressa ou implicitamente, 
busca alcançar. Não havendo tal conformidade, o ato não é licitamente 
produzido, pois que estará vulnerando o princípio da legalidade, hoje 
erigido à categoria de princípio administrativo (art. 37, CF). 

4.CRITÉRIO DA INTERVENÇÃO DA VONTADE 
ADMINISTRATIVA: ATOS SIMPLES, COMPOSTOS E 
COMPLEXOS 

A vontade administrativa pode exteriorizar-se de forma una ou 
múltipla. O objetivo proposto pela Administração pode ser alcançado 
através de processo de formação do ato em que intervenha uma única ou 
várias manifestações administrativas. É nesse aspecto que enfocamos o 
presente critério classificatório. 

Se o ato emana da vontade de um só órgão ou agente administrativo, 
classificar-se-á comoato simples, e quanto a esse tipo não divergem os 
autores. 

O problema surge quando se tem que caracterizar os atos cujo processo 
de formação reclama a intervenção da vontade de mais de um órgão ou 
agente administrativo. Apesar das divergências, parece-nos que se possam 
subdividir tais atos em complexos e compostos. 

Atos complexos são aqueles cuja vontade final da Administração exige 
a intervenção de agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia, ou 
conteúdo próprio, em cada uma das manifestações. Exemplo: a investidura 
do Ministro do STF se inicia pela escolha do Presidente da República; 



passa, após, pela aferição do Senado Federal; e culmina com a nomeação 
(art. 101, parágrafo único, CF). 

Já os atos compostos não se compõem de vontades autônomas, embora 
múltiplas. Há, na verdade, uma só vontade autônoma, ou seja, de conteúdo 
próprio. As demais são meramente instrumentais, porque se limitam à 
verificação de legitimidade do ato de conteúdo próprio. Exemplo: um ato 
de autorização sujeito a outro ato confirmatório, um visto.92 

No que toca aos efeitos, temos que os atos que traduzem a vontade 
final da Administração só podem ser considerados perfeitos e acabados 
quando se consuma a última das vontades constitutivas de seu ciclo. 
Embora, nos atos compostos, uma das vontades já tenha conteúdo 
autônomo, indicando logo o objetivo da Administração, a outra vai 
configurar-se, apesar de meramente instrumental, como verdadeira 
condição de eficácia. 

Em nosso entender, as noções de ato complexo e composto deveriam 
merecer novo enfoque analítico. O importante nessa análise deve ser a 
distinção entre a vontade final e as vontades-meio. A vontade final é que 
vai resultar de todas as manifestações ocorridas no curso da formação do 
ato. É por esse motivo que o ato a que corresponder a vontade final da 
Administração só vai ser tido como perfeito e acabado quando todas as 
vontades-meio tiverem intervindo. Logicamente que cada vontade-meio vai 
ser retratada num determinado ato praticado por agente administrativo. 
Estes atos-meio deverão ser apreciados por si mesmos. Vejamos um 
exemplo prático: suponha-se a prática de ato composto – uma autorização – 
que reclame duas vontades, uma de conteúdo autônomo (a primeira) e a 
outra instrumental (o visto da autoridade superior). A autorização em si só é 
ato perfeito e acabado quando os dois agentes tiverem manifestado sua 
vontade. Isso, contudo, não impede o exame individual dos atos-meio, e 
nesse exame poder-se-á verificar cada um dos elementos componentes, 
como a competência, a forma etc. 

Se meditarmos com serenidade, veremos que não é o ato que é 
complexo ou composto; a vontade-fim da Administração é que exige vários 

atos no processo de formação da vontade final. Esta é que resulta de 
processo complexo, e não o ato em si. Melhor, então, firmar a conclusão de 
que há certas vontades administrativas que somente consumam seu ciclo de 
formação se mais de um ato-meio for praticado em tal processo. É em 
relação a este, e só a este, que se poderá falar 
emcomplexidade ou composição.93 

Por fim, é oportuno destacar que a vontade dos órgãos colegiados se 
configura como ato simples coletivo. É que as vontades formadoras 



são interna corporis e se dissolvem no processo de formação, de modo que 
apenas uma é a vontade que se projeta no mundo jurídico. 

5.CRITÉRIO DOS EFEITOS: ATOS CONSTITUTIVOS, 
DECLARATÓRIOS E ENUNCIATIVOS 

Esse critério leva em consideração o tipo de efeitos que os atos 
administrativos podem produzir. Podem ser constitutivos, declaratórios e 
enunciativos. 

Atos constitutivos são aqueles que alteram uma relação jurídica, 
criando, modificando ou extinguindo direitos. Exemplo: a autorização, a 
sanção disciplinar, o ato de revogação. 

Atos declaratórios são os que apenas declaram situação preexistente, 
citando-se, como exemplo, o ato que declara que certa construção provoca 
riscos à integridade física dos transeuntes, ou o ato que constata 
irregularidade administrativa em órgão administrativo. 

Por fim, temos os atos enunciativos, cuja característica é a de 
indicarem juízos de valor, dependendo, portanto, de outros atos de caráter 
decisório. O exemplo típico é o dos pareceres. Diga-se, aliás, que tais atos 
não são considerados como típicos atos administrativos por alguns autores. 

6.CRITÉRIO DA RETRATABILIDADE: ATOS 
REVOGÁVEIS E IRREVOGÁVEIS 

Destaca-se esse critério em função da cessação ou não de efeitos no 
que toca à incidência sobre a órbita jurídica de terceiros. Daí poder afirmar-
se que, sob esse critério, os atos podem serrevogáveis ou irrevogáveis. 

São irrevogáveis os atos que a Administração não mais pode retirar do 
mundo jurídico por razões administrativas ligadas a sua conveniência e 
oportunidade. Como exemplo, uma licença para exercer profissão. Na 
verdade, há casos específicos que impedem a revogação, mas, por sua 
pertinência, serão eles examinados oportunamente no tópico relativo à 
revogação dos atos administrativos (tópico XII deste capítulo). 

Ao contrário, os atos revogáveis são os que a Administração está livre 
para expungir do mundo jurídico, fazendo cessar os seus efeitos, em 
decorrência de um critério meramente administrativo. Nesse caso, tais atos 
não chegaram a conferir direito subjetivo aos destinatários, no sentido de 
terem os seus efeitos mantidos. Exemplo: uma autorização para 
estacionamento de veículo no pátio de um prédio público. 

Como ensinam os especialistas na matéria, a regra é a revogabilidade 
dos atos administrativos, vale dizer, a possibilidade de deixar com a 
Administração o poder de avaliar, de forma discricionária, quando um ato 
deve perdurar, ou quando há interesse de suprimi-lo do universo jurídico. 



7.CRITÉRIO DA EXECUTORIEDADE: ATOS 
AUTOEXECUTÓRIOS E NÃO AUTOEXECUTÓRIOS 

O tema já mereceu exame no tópico relativo à autoexecutoriedade, 
como característica dos atos administrativos. Sua repetição aqui tem razões 
de ordem apenas didática, eis que estamos tratando da classificação dos 
atos quando há vários enfoques. E um deles é o de serem autoexecutórios 
ou não. 

Nesse aspecto, podem os atos ser autoexecutórios ou não 

autoexecutórios. Os primeiros são a regra geral e têm a idoneidade jurídica 
de serem postos em imediata execução tão logo praticados pela 
Administração. Não dependem, assim, de qualquer autorização prévia, 
inclusive do Judiciário. Situam-se aí os atos de organização administrativa, 
como as instruções, portarias e circulares, entre outros. 

Outros atos, todavia, não têm esse condão. A Administração só pode 
executá-los por via indireta, recorrendo ao Poder Judiciário. É o caso da 
multa: depois de aplicada, só pode ser cobrada do transgressor por via 
judicial.94 

VIII.Espécies 

Como a Administração Pública tem a seu cargo numerosas atribuições, 
diversos são os atos administrativos que seus agentes praticam. É preciso 
distinguir, entretanto, os aspectos formal e material de tais atos. Para alguns 
atos é adotada uma nomenclatura específica no que se refere aonomen 

iuris externo, formal, aquele pelo qual é conhecido no mundo jurídico. Não 
há de confundir-se, porém, o nome do ato sob esses aspectos com o seu 
conteúdo, vale dizer, a mensagem que veicula, a exteriorização material, 
enfim, da proposta que o autor do ato pretendeu externar. 

É por essa notória distinção que, quanto às espécies, devem os atos ser 
agrupados sob o aspecto formal, de um lado, e sob o aspecto material (ou 
seu conteúdo), de outro. 

Não obstante, cabe anotar que alguns estudiosos sugerem uma 
classificação dos atos administrativos considerando especificamente as 
suas espécies (ou modalidades), independentemente do aspecto material ou 
formal que os caracterize. É conhecida, por exemplo, a classificação 
apontada por HELY LOPES MEIRELLES,95 que prevê os seguintes 
agrupamentos de atos: (a) normativos (de comando geral e abstrato); 
(b) ordinatórios (ordenam o funcionamento da administração); 
(c) negociais (encerram uma declaração da Administração conjugada com a 
vontade do particular); (d) enunciativos (enunciam situação existente, sem 



manifestação material da Administração); (e) punitivos (contêm uma 
sanção aplicada a infratores de normas administrativas).96 

Conquanto seja útil todo o esforço de sistematização que envolva a 
matéria, parece-nos que a dita classificação apresenta algumas situações 
que a desfiguram, caso se leve em conta o preciso enquadramento dos atos. 
Alguns decretos, por exemplo, enquadram-se realmente na categoria deatos 

normativos, mas outros existem, de caráter individual, que se situam 
como ordinatórios.Portarias, instruções, ordens de serviço, a seu turno, se 
classificam como ordinatórios, mas, dependendo de seu conteúdo, podem 
caracterizar-se nitidamente como normativos. Os atosnegociais, 
como licenças e autorizações, não perdem sua fisionomia de 
atos ordinatórios, já que também ordenam a atividade administrativa. Feito 
esse reparo, deve registrar-se que se trata de classificação frequentemente 
adotada, motivo por que nos parece útil mencioná-la aos leitores. 

1.ESPÉCIES QUANTO À FORMA DE 
EXTERIORIZAÇÃO 

1.1.Decretos e Regulamentos 

Os decretos são atos que provêm da manifestação de vontade privativa 
dos Chefes do Executivo, o que os torna resultantes de competência 
administrativa específica. A Constituição Federal alude a eles no art. 84, 
IV, como forma pela qual o Presidente da República dá curso à fiel 
execução das leis.97 De acordo com o art. 87, parágrafo único, I, da CF, 
cabe aos Ministros (e Secretários, nos Estados e Municípios) referendar os 
decretos, segundo a correlação entre o conteúdo dos atos e a área de 
competência a seu cargo. Cuida-se de atos compostos, que reclamam a 
manifestação de ambas as autoridades, fórmula oriunda do próprio texto 
constitucional. 

Dependendo do conteúdo, podemos classificá-los em 
decretos gerais e individuais: aqueles têm caráter normativo e traçam 
regras gerais; estes têm destinatários específicos, individualizados. 
Exemplo de um decreto geral: o decreto que regulamenta uma lei. Exemplo 
de um decreto individual: o decreto de nomeação de servidor público. 

A doutrina costuma classificar os decretos em decretos 

regulamentares (ou de execução), voltados para a complementação e 
detalhamento das leis, e decretos autônomos (ouindependentes), destinados 
a suprir lacunas da lei. Teoricamente, não há dúvida quanto a essa 
distinção; basta ver sua destinação. Contudo, se é certo que os decretos 
regulamentares são acolhidos expressamente pelo ordenamento jurídico 
pátrio, os decretos autônomos, como já vimos, suscitam algumas 
perplexidades quanto à sua existência diante da Constituição: há quem os 



entenda viáveis, mas há também aqueles que os julgam não acolhidos pelo 
direito positivo vigente.98 

O decreto geral é, por sua natureza, ato de que se socorre o Chefe do 
Executivo para regulamentar as leis, ou seja, para expedir normas 
administrativas necessárias a que a lei possa ser executada. Trata-se, 
portanto, de atividade de caráter administrativo.99 Embora não possa 
substituir a lei, é legítimo que o legislador, após criar a norma básica, 
atribua ao decreto a função de alterar futuramente critérios e índices 
objetivos. Tem-se denominado tal processo dedeslegalização.100 

Quanto aos regulamentos, é lícito afirmar que, considerando o seu 
aspecto formal e orgânico, devem ser qualificados como atos 
administrativos, muito embora se apresentem cercados de peculiaridades 
específicas. O art. 84, IV, da CF, a eles se refere de forma expressa, ao 
conferir ao Presidente da República competência privativa para “[…] 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” (execução das 
leis, diga-se de passagem). 

A despeito de serem exteriorizados através de forma própria, 
constituem apêndices de outros atos, mais comumente de decretos (embora 
nem sempre). Esses atos é que os colocam em vigência.101 Trata-se, no 
entanto, de atos diversos – um é o regulamento e outro é o ato 
administrativo que o põe em vigor no mundo jurídico. No que concerne à 
função regulamentadora, no entanto, o objeto (ou conteúdo) de decretos 
regulamentares e regulamentos mostra-se idêntico, isto é, destinam-se aos 
mesmos fins. Observe-se, porém, que, pela diversidade de objetos, são atos 
distintos o decreto regulamentar e o decreto que põe o regulamento em 
vigor: aquele visa à função regulamentar, enquanto este se dedica tão 
somente a conferir vigência ao regulamento. 

Dois são os aspectos que distinguem os decretos e os regulamentos: (1º) 
os decretos têm força jurígena própria, ou seja, vigoram por si mesmos 
como atos independentes, ao passo que os regulamentos são atos 
dependentes e, por isso, não têm força própria que os impulsione para a 
vigência (vale dizer: dependem de outro ato como instrumento para que 
possam vigorar); (2º) os decretos podem ser normativos (como é o caso dos 
decretos de execução) ou individuais; os regulamentos, ao contrário, só se 
projetam como atos normativos. 

1.2.Resoluções, Deliberações e Regimentos 

Resoluções são atos, normativos ou individuais, emanados de 
autoridades de elevado escalão administrativo, como, por exemplo, 
Ministros e Secretários de Estado ou Município, ou de algumas pessoas 
administrativas ligadas ao Governo. Constituem matéria das resoluções 



todas as que se inserem na competência específica dos agentes ou pessoas 
jurídicas responsáveis por sua expedição. 

Tais resoluções são típicos atos administrativos, tendo, 
portanto, natureza derivada; pressupõem sempre a existência de lei ou 
outro ato legislativo a que estejam subordinadas. Destarte, não se 
confundem com as resoluções previstas no texto constitucional, como é o 
caso das relacionadas no art. 59, VII, que integram o processo legislativo. 
Trata-se de atos autônomos e de natureza primária, não se configurando 
como atos administrativos propriamente ditos.102 É a mesma hipótese, aliás, 
contemplada no art. 5º, § 2º, da EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário), 
segundo o qual caberá ao Conselho Nacional de Justiça, enquanto não 
sobrevier o Estatuto da Magistratura, a edição de resolução para disciplinar 
o funcionamento do órgão e definir as atribuições do Ministro-
Corregedor.103-104 

Deliberações são atos oriundos, em regra, de órgãos colegiados, como 
conselhos, comissões, tribunais administrativos etc. Normalmente, 
representam a vontade majoritária de seus componentes e se caracterizam 
como atos simples coletivos, como tivemos a oportunidade de assinalar ao 
tratar da classificação dos atos sob o critério da intervenção da vontade 
estatal. 

Outra categoria de atos é a dos regimentos, típicos dos órgãos 
colegiados, cuja função reside em demonstrar sua organização e seu 
funcionamento. À semelhança do que ocorre com osregulamentos, tais atos 
ficam, em regra, subordinados a um ato de aprovação, normalmente 
emanado do agente que preside o órgão. Por exemplo: resolução que 
aprova um regimento. Note-se, contudo, que o regimento, como conjunto 
de regras, se origina, no mais das vezes, da vontade unânime ou da maioria 
dos membros do órgão, ao passo que o ato de aprovação, como vem 
ensinando a doutrina, tem apenas a função de servir de instrumento para 
sua formalização e entrada em vigor.105 

1.3.Instruções, Circulares, Portarias, Ordens de 
Serviço, Provimentos e Avisos 

Todos esses atos servem para que a Administração organize sua 
atividade e seus órgãos, e, por essa razão, são denominados por alguns 
autores de ordinatórios. Apesar de auxiliarem a Administração a definir 
melhor sua organização interna, a verdade é que, na prática, encontramos 
muitos deles ostentando caráter normativo, fato que provoca a imposição 
de regras gerais e abstratas. 

O sistema legislativo pátrio não adotou o processo de codificação 
administrativa, de modo que cada pessoa federativa, cada pessoa 
administrativa ou até órgãos autônomos dispõem sobre quem vai expedir 



esses atos e qual será seu conteúdo. As tentativas que os estudiosos 
encetaram para distingui-los têm sido infrutíferas, pois que é grande a 
variação que sofrem no que se refere a seu conteúdo e à competência dos 
agentes. Entendemos, porém, que na prática administrativa atual é 
irrelevante distingui-los. Relevante é primeiramente entendê-los como 
instrumentos de organização da Administração. Depois, é verificar se, em 
cada caso, foi competente o agente que os praticou; se estão presentes seus 
requisitos de validade; e qual o propósito do administrador. E, sobretudo, 
se observam o princípio da legalidade. 

1.4.Alvarás 

Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração, que, 
através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa 
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo 
Estado, e por isso se fala em alvará de autorização, alvará de licença etc. 

Embora se costume dizer que os alvarás podem ser precários ou 

definitivos,106 parece-nos que a precariedade ou a definitividade são 
atributos da autorização ou da licença que estão em seu bojo, de modo que 
só por extensão de sentido são classificados daquela forma. 

1.5.Ofícios 

São atos formais, de intensa utilização na rotina administrativa, através 
dos quais as autoridades administrativas se comunicam entre si ou com 
terceiros. Podem conter solicitações, imposições, recomendações ou meras 
informações. Sendo veículo de comunicação, os ofícios têm grande 
importância, sob o aspecto formal, na via administrativa. 

1.6.Pareceres 

Os pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns 
agentes administrativos sobre matéria submetida à sua apreciação. Em 
alguns casos, a Administração não está obrigada a formalizá-los para a 
prática de determinado ato; diz-se, então, que o parecer 
é facultativo. Quando é emitido “por solicitação de órgão ativo ou de 

controle, em virtude de preceito normativo que prescreve a sua solicitação, 

como preliminar à emanação do ato que lhe é próprio”, dir-se-
áobrigatório.107 Nessa hipótese, o parecer integra o processo de formação do 
ato, de modo que sua ausência ofende o elemento formal, inquinando-o, 
assim, de vício de legalidade. 

Refletindo um juízo de valor, uma opinião pessoal do parecerista, o 
parecer não vincula a autoridade que tem competência decisória, ou seja, 
aquela a quem cabe praticar o ato administrativo final. Trata-se de atos 
diversos – o parecer e o ato que o aprova ou rejeita. Como tais atos têm 
conteúdos antagônicos, o agente que opina nunca poderá ser o que decide. 



De tudo isso resulta que o agente que emite o parecer não pode ser 
considerado solidariamente responsável com o agente que produziu o ato 
administrativo final, decidindo pela aprovação do parecer. A 
responsabilidade do parecerista pelo fato de ter sugerido mal somente lhe 
pode ser atribuída se houver comprovação indiscutível de que agiu 
dolosamente, vale dizer, com o intuito predeterminado de cometer 
improbidade administrativa. Semelhante comprovação, entretanto, não 
dimana do parecer em si, mas, ao revés, constitui ônus daquele que 
impugna a validade do ato em função da conduta de seu autor.108 

Não nos parece correto, portanto, atribuir, a priori, responsabilidade 
solidária a servidores pareceristas quando opinam, sobre o aspecto formal 
ou substancial (em tese), pela aprovação ou ratificação de contratos e 
convênios, tal como exigido no art. 38 da Lei nº 8.666/1993 (Estatuto dos 
Contratos e Licitações), e isso porque o conteúdo dos ajustes depende de 
outras autoridades administrativas, e não dos pareceristas. Essa 
responsabilidade não pode ser atribuída por presunção e só se legitima no 
caso de conduta dolosa, como já afirmado, ou por erro grosseiro 
injustificável.109 Daí julgarmos digna de aplausos norma legal que afaste a 
presunção de responsabilidade.110 

Costuma a doutrina fazer referência aos pareceres vinculantes, assim 
conceituados aqueles que impedem a autoridade decisória de adotar outra 
conclusão que não seja a do ato opinativo, ressalvando-se, contudo, que se 
trata de regime de exceção e, por isso mesmo, só sendo admitidos se a lei o 
exigir expressamente.111 Em nosso entender, porém, há um desvio de 

qualificação jurídica nesses atos: pareceres são atos opinativos, de modo 
que, se o opinamento do parecerista vincula outra autoridade, o conteúdo 
do ato é tipicamente decisório, e não meramente opinativo, como é de sua 
natureza. Em suma: o parecerista acaba tendo a vestimenta de autoridade 
decisória, cabendo ao agente vinculado papel meramente secundário e 
subserviente à conclusão do parecerista. Cuida-se, pois, de esdrúxula 
inversão de status jurídico. Não obstante, a admitir-se semelhante 
categoria, seria coerente atribuir ao autor do parecer vinculante 
responsabilidade solidária, em função de seu poder de decisão, 
compartilhado com a autoridade vinculada.112 

Sem embargo da anomalia, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo federal, prevê esse tipo de parecer e estabelece que, se for 
vinculante, o processo fica paralisado e, caso não o seja, poderá 
prosseguir.113 A nosso ver, o legislador confundiu parecer 

vinculante comparecer obrigatório: este sim é que, se ausente, deveria 
ensejar a paralisação do processo, e não o opinamento vinculante. 



Quando o ato decisório se limita a aprovar o parecer, fica este 
integrado naquele como razão de decidir, ou seja, corresponde ao motivo 
do ato. Se, ao revés, o ato decisório define a questão de modo contrário ao 
parecer, deverá a autoridade expressar formalmente as razões que a 
levaram a decidir de modo contrário ao opinamento do parecer, sob pena de 
ser considerado abuso de poder o ato que praticar, justamente por não 
render ensejo à verificação de sua legalidade. 

Por fim, convém dar uma palavra sobre os denominados pareceres 

normativos, não muito raros na Administração. A terminologia levaria a 
um paradoxo, pois que um juízo de valor não pode revestir-se do cunho de 
normatividade. Ocorre que, às vezes, o parecer esgota, de forma profunda e 
estudada, o tratamento a ser dispensado a determinada questão. 
Concordando com esse tratamento, determinada autoridade decisória 
resolve, então, estendê-lo a todas as demais hipóteses idênticas que vierem 
a ocorrer, passando, assim, a representar uma orientação geral para os 
órgãos administrativos. Note-se, todavia, que sem a aprovação formal da 
autoridade decisória e sem sua indicação de que o tratamento deve ser 
estendido aos demais órgãos, o parecer não poderia ter tais efeitos. O que 
se observa é que a normatividade não é propriamente do parecer, mas da 
solução que deu a determinada questão, devidamente aprovada pela 
autoridade competente. 

1.7.Certidões, Atestados e Declarações 

São esses atos classificados como declaratórios,114 porque seu conteúdo 
expressa a existência de certo fato jurídico. Nos atestados e declarações, os 
agentes administrativos dão fé, por sua própria condição, da existência 
desse fato. É o caso, por exemplo, do atestado de vacina ou de residência. 
Outro exemplo é a Declaração de Nascido Vivo-DNV, quando expedida 
por profissional de saúde servidor público.115 

As certidões também comprovam a existência de fatos, mas se 
distinguem dos primeiros pela circunstância de representarem a reprodução 
do que já está formalizado nos registros públicos. Como exemplo, a 
certidão de nascimento, a certidão de dados funcionais do servidor etc. 

Não se pode esquecer que as certidões revelam a expressão do 
princípio da publicidade na Administração (art. 37, caput, da CF) e sua 
obtenção configura-se como um dos direitos fundamentais dos indivíduos 
para a defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse 
pessoal (art. 5º, XXXIV, “b”, da CF). Servem também para documentar o 
exercício do direito de acesso às informações constantes de órgãos 
públicos, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da CF.116 

Os Tribunais não têm, com algumas exceções, considerado o direito a 
certidões como ilimitado, restringindo-o quando se configurem 



comportamentos abusivos do indivíduo.117 Diga-se, por oportuno, que a Lei 
nº 9.051, de 18.5.1995, embora tenha fixado o prazo de 15 dias para a 
expedição de certidões na Administração Direta ou Indireta, instituiu 
limitação ao preceito constitucional, exigindo que no requerimento da 
certidão o interessado indique os fins e as razões do pedido (art. 2º). 

Semelhante exigência, contudo, a despeito de não ser contemplada na 
Constituição, deve ser interpretada como necessária para evitar abusos no 
exercício do direito à certidão. No entanto, a interpretação merece 
temperamentos. Se a informação é pessoal e diz respeito unicamente ao 
próprio interessado, dispensável e irrazoável se torna a exigência. Ademais, 
a Lei de Acesso (Lei nº 12.527/2011) protege as informações pessoais 
contra terceiros e, por isso, lhes restringem o acesso (art. 6º, III). Avulta 
notar, ainda, que o mesmo diploma veda quaisquer exigências relativas aos 
motivos do pedido quando se trata de informações de interesse público (art. 
10, § 3º), e, se o faz em relação a estas, com mais razão terá que fazê-lo no 
que concerne às informações de interesse privado requeridas pelo próprio 
interessado. Consequentemente, a exigência de apontar motivo e fins, 
contida na Lei nº 9.051/95, só prevalece quando o requerente postula a 
certidão sobre fatos e situações atinentes a terceiros. 

Alguns desses atos de caráter declaratório recebem denominação 
própria em virtude de sua situação específica. É o caso da apostila, que 
retrata o ato mencionado em registros funcionais para comprovar a 
existência de certa situação jurídica que envolve o servidor público. Essa 
comprovação encerra presunção iuris tantum da veracidade do fato e só 
comporta supressão ou alteração mediante prova efetiva em contrário a ser 
produzida pela Administração. 

1.8.Despachos 

Despachos são atos administrativos praticados no curso de um 
processo administrativo. Logicamente, o termo se origina do Direito 
Processual, que, inclusive, os prevê como forma específica de manifestação 
jurisdicional (art. 203, § 3º, CPC). No campo do Direito Administrativo, 
contudo, o sentido é mais amplo, porque abrange não só as intervenções 
rotineiras dos agentes, mas também algumas manifestações de caráter 
decisório. Como tais manifestações não têm terminologia específica, ficou 
convencionado chamá-las de despachos. 

2.ESPÉCIES QUANTO AO CONTEÚDO 

2.1.Licença 

Podemos definir a licença como o ato vinculado por meio do qual a 
Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho de 



certa atividade.118 Não são todas as atividades que reclamam a licença do 
Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode 
exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de 
licença. Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia 
fiscalizatório, verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais 
ou administrativos para o desempenho da atividade reivindicada. 

Embora sejam estudadas em tópicos separados, a licença, a permissão e 
a autorização enquadram-se, por suas peculiaridades, na categoria dos atos 

de consentimento estatal. Podem encontrar-se três aspectos que aproximam 
as espécies dessa categoria: (1º) todos decorrem de anuência do Poder 
Público para que o interessado desempenhe a atividade; (2º) nunca são 
conferidos ex officio: dependem sempre de pedido dos interessados; (3º) são 
sempre necessários para legitimar a atividade a ser executada pelo 
interessado. 

Autorizada doutrina denomina os atos de consentimento estatal de atos 

negociais, porque retratam a conjugação de vontades por parte da 
Administração e do interessado – expressão oriunda de “atti amministrativi 

negoziali”, cunhada pela doutrina italiana.119 Não a utilizamos, porém, por 
duas razões. Primeiramente, não vislumbramos propriamente um negócio 

jurídico no caso; há, isto sim, um interessado que pede o consentimento, de 
um lado, e, de outro, a Administração, que concede ou nega o 
consentimento. Além disso, a mesma doutrina insere, na aludida categoria, 
atos como a aprovação, o visto e a homologação, em relação aos quais não 
se identifica sequer a conjugação de vontades que caracteriza um negócio 
jurídico.120 

Três são os aspectos de relevo que devem ser examinados em relação à 
licença. O primeiro deles é a sua natureza. Trata-se de ato vinculado, 
porque o agente não possui qualquer liberdade quanto à avaliação de sua 
conduta. Se o interessado preenche os requisitos legais para a concessão da 
licença, tem ele direito a obtê-la, e, se houver denegação, admissível será 
até mesmo mandado de segurança para superar o abuso (art. 5º, LXIX, CF). 

O segundo fator que merece exame reside na iniciativa. O Poder 
Público não age ex officiopara outorgar licenças. Depende sempre da 
deflagração processada pelo interessado, que solicita o consentimento. 

Por fim, deve ser realçado que o direito subjetivo do indivíduo à 
atividade que pretende desempenhar não se confunde com o desempenho 
em si. O direito preexiste à licença, mas o desempenho da atividade 
somente se legitima se o Poder Público exprimir o seu consentimento pela 
licença. Por essa razão é que deve o ato ter natureza declaratória, como 
assinala MARIA SYLVIA DI PIETRO com precisão.121 Muito conhecidas 



são as licenças para construir, de localização de estabelecimento e para 
exercer profissão regulamentada em lei. 

Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela ter sempre o caráter de 
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez 
consignado em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a 
licença, reconhecendo-lhe a possibilidade de exercício desse direito, não 
mais pode ser desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a 
própria lei estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a 
licença será definitiva. 

Todavia, no que tange à licença para construir, doutrina e 
jurisprudência a têm considerado como mera faculdade de agir e, por 
conseguinte, suscetível de revogação enquanto não iniciada a obra 
licenciada, ressalvando-se ao prejudicado o direito à indenização pelos 
prejuízos causados.122O STF já confirmou, por mais de uma vez, esse 
entendimento. Numa das vezes, deixou assentado que, “antes de iniciada a 

obra, a licença para construir pode ser revogada por conveniência da 

administração pública, sem que valha o argumento do direito 

adquirido”.123 Recentemente, rediscutido o tema, a Corte reiterou essa 
orientação, averbando que “não fere direito adquirido decisão que, no 

curso de processamento de pedido de licença de construção em projeto de 

loteamento, estabelece novas regras de ocupação do solo”.124 
Em que pese ser pacífico o entendimento, parece-nos, no mínimo, 

estranho e incompatível com o instituto da licença e de seu caráter de ato 
vinculado e definitivo. Ademais, sempre se assegura, na hipótese em 
questão, indenização ao prejudicado, o que não se coaduna com a figura da 
revogação dos atos administrativos. Por essa razão, há autorizada doutrina 
que prefere ver nesses casos verdadeira desapropriação do direito, este sim 
instituto que se compadece com o dever indenizatório atribuído ao Poder 
Público.125 

2.2.Permissão 

Permissão é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual a 
Administração consente que o particular execute serviço de utilidade 
pública ou utilize privativamente bem público. Como regra, a permissão é 
ato discricionário e precário, no sentido de que o administrador pode 
sopesar critérios administrativos para expedi-la, de um lado, e de outro não 
será conferido ao permissionário o direito à continuidade do que foi 
permitido, de modo que poderá o consentimento ser posteriormente 
revogado sem indenização ao prejudicado.126 Convém observar, todavia, 
que esse é o sentido clássico do ato de permissão, mas atualmente existem 
inúmeras restrições e modificações do instituto no sistema normativo 
vigente. 



A precariedade, aliás, ficou expressa na disciplina relativa à permissão 
de serviço público. Com efeito, a Lei nº 8.987, de 13.2.1995, ao definir o 
instituto, afirma que ele retrata uma delegação, a título precário, da 
prestação de serviços públicos (art. 2º, IV). Essa característica indica uma 
posição favorável da Administração Pública na relação jurídica, já que o 
titular da permissão não poderá opor-se à vontade administrativa de 
extinguir o ato. 

É verdade, todavia, que no atual sistema constitucional (art. 175) e na 
disciplina fixada na mencionada lei a permissão de serviços públicos há de 
ser precedida de licitação, o que, logicamente, reduz em muito o âmbito da 
precariedade do ato. É que, se a escolha do permissionário resulta de 
procedimento licitatório formal, não pode o permitente, a seu exclusivo 
juízo, dar fim ao ato, salvo se houver interesse público devidamente 
justificado. 

Embora seja, de regra, inteiramente discricionária, e nesse caso pode 
ser chamada de simplesou incondicionada, a permissão poderá 
ser condicionada (também chamada de contratual),127quando o próprio 
Poder Público criar autolimitações, que podem se referir a prazo, razões de 
revogação, garantias aos permissionários etc. Nessas hipóteses, a 
discricionariedade administrativa sofrerá mitigação, pois que a liberdade de 
atuação por parte do administrador esbarrará nas condições que ele próprio 
estabeleceu. Exemplo: se uma determinada permissão de uso de bem 
público é outorgada sem qualquer condição, a Administração é livre para 
revogá-la. Se, todavia, é garantido o prazo mínimo de um ano, a 
Administração terá que respeitar tal prazo, pena de, não o fazendo, 
possibilitar que o permissionário postule a reparação de seus prejuízos pela 
extinção antecipada. 

Além da permissão para execução de serviços públicos, pode ela 
consentir o uso, por particular, de um bem público. Chamar-se-á, nessa 
hipótese, de permissão de uso de bem público, tema que, por sua 
pertinência, será desenvolvido no capítulo dedicado ao domínio público, no 
tópico relativo ao uso dos bens públicos (vide Capítulo 16). 

É importante registrar, a propósito do tema, que a clássica permissão 
de serviços públicos, como ato administrativo, desapareceu do sistema. 
Anteriormente, eram admitidas, com formas bem definidas, duas 
modalidades de prestação de serviços públicos: uma através da concessão 
de serviços públicos, com a natureza jurídica de contrato administrativo; 
outra, por meio da permissão de serviços públicos, com a fisionomia de ato 

administrativo. Entretanto, a Lei nº8.987/1995, referindo-se à permissão de 
serviços públicos, conferiu-lhe natureza jurídica contratual, considerando-
a contrato de adesão,128 isso com base no próprio art. 175, parágrafo único, 



inc. I, da CF, que já deixara dúvidas em seu enunciado, por transmitir a 
ideia de que a permissão de serviços públicos se revestiria de forma 
contratualizada. 

A nova postura legal, portanto, descartou a permissão de serviços 
públicos como ato administrativo, da forma clássica como era considerada. 
Aliás, com o tratamento estabelecido na lei, fica difícil saber, em termos 
atuais, quais as linhas diferenciais efetivas que demarcariam a diferença 
entre a concessão e a permissão de serviços públicos.129 

Diante de tudo isso, reduziu-se a um mínimo de extensão o universo de 
atos administrativos de permissão. Podemos dizer, sem medo de errar, que, 
erradicados os atos administrativos de permissão de serviços públicos, 
restaram apenas os atos de permissão de uso de bens públicos, cuja 
disciplina não é alcançada nem pelo art. 175 da CF nem pela Lei 
nº 8.987/1995. O estudo sobre essa permissão será apresentado, como já foi 
dito, no Capítulo 16, destinado aos bens públicos. 

Em síntese, e para não nos afastarmos da didática da obra, podemos 
considerar como admissíveis duas modalidades de permissão: (1) a 
permissão de uso de bens públicos, qualificado como ato administrativo 
unilateral, discricionário e precário (podendo, contudo, ser condicionada, 
como vimos); (2) a permissão de serviços públicos, com a natureza legal de 
contrato administrativo, bilateral e resultante de atividade vinculada do 
administrador em virtude da exigência normal de licitação para a escolha 
do contratado.130 

Não obstante, a EC nº 49/2006 suscitou inegável perplexidade ao 
introduzir as alíneas “b” e “c” no inciso XXIII do art. 21 da CF. Ao 
excepcionar o monopólio federal sobre atividades nucleares, os dispositivos 
enunciaram: “b) sob regime de permissão, são autorizadas a 

comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos 

médicos, agrícolas e industriais” e “c) sob regime de permissão, são 

autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de 

meia-vida igual ou inferior a duas horas”. 
Como facilmente se pode observar, o consentimento federal terá por 

foco as atividades de comercialização, produção e utilização, todas 
normalmente objeto dos atos de licença ouautorização, já que não se trata 
de serviço público propriamente dito, este sim, passível de consentimento 
por concessão ou permissão. Da mesma forma, nada há relativamente ao 
uso de bens públicos, o que, como vimos, também poderia ser objeto do ato 
de permissão. Trata-se, na verdade, de atividade privada, de caráter 
econômico (embora sob severo controle do governo federal), para cujo 
consentimento não é a permissão o instrumento adequado. 



Assim sendo, parece-nos que o Constituinte provocou imperdoável 
confusão no que toca ao já tão confuso sistema de consentimentos estatais. 
Sem embargo do termo “permissão”, o consentimento na hipótese deve ser 
formalizado por ato administrativo (licença ou autorização), e não 
por contrato administrativo, como o seria se se cuidasse da atual permissão 
de serviço público, tal como regulada no direito positivo. Por outro lado, o 
“regime” a que se referem os dispositivos será aquele que a lei 
regulamentadora definir para a prática do ato de consentimento, o que, 
aliás, já ocorre, como regra, com as atividades sujeitas às licenças e 
autorizações.131 

2.3.Autorização 

Autorização é o ato administrativo pelo qual a Administração consente 
que o particular exerça atividade ou utilize bem público no seu próprio 
interesse. É ato discricionário e precário, características, portanto, idênticas 
às da permissão. 

É necessária a autorização quando a atividade solicitada pelo particular 
não pode ser exercida legitimamente sem o consentimento do Estado.132 No 
exercício de seu poder de polícia, porém, o Poder Público dá o seu 
consentimento no que se refere ao desempenho da atividade, quando não 
encontra prejuízo para o interesse público. Exemplos de autorização: 
autorização para estacionamento de veículos particulares em terreno 
público; autorização para porte de arma; autorização para fechamento de 
rua por uma noite para a realização de festa comunitária; a autorização para 
operar distribuição de sinais de televisão a cabo133 etc. 

No que toca à autorização para uso de bem público, repetimos o que 
dissemos quanto à permissão: o tema será examinado no Capítulo 16, 
relativo ao domínio público. 

A Constituição Federal fez referência às autorizações. São elas 
mencionadas na Carta para a pesquisa e lavra de recursos minerais e para o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica (art. 176, parágrafo 
único), e também para certas atividades especiais de competência da União 
Federal (art. 21, inciso XII).134 

Apesar da clássica configuração do ato de autorização, de vez em 
quando surge no ordenamento jurídico norma que dispensa ao ato 
caracterização diversa, instituindo indesejável confusão na matéria. É o 
caso da Lei nº 9.472/1997 – disciplinadora do sistema de telecomunicações 
–, em cujo art. 131, § 1º, a autorização de serviço de telecomunicações é 
qualificada como ato vinculado, refugindo, portanto, à normal natureza do 
ato.135 Tal inovação em nada contribui para a análise científica do direito e, 
ao revés, só serve para provocar tolas polêmicas em intérpretes mais 
desavisados. 



Em virtude do advento da Lei nº 10.826, de 22.12.2003 – denominada 
de Estatuto do Desarmamento –, parece-nos oportuno tecer breve 
consideração sobre o porte de arma, clássico exemplo de ato administrativo 
de autorização. Com fundamento no art. 22, inciso XXI, da CF, segundo o 
qual a União tem competência privativa para legislar sobre material bélico, 
a referida lei atribuiu à Polícia Federal competência administrativa para a 
expedição do ato de autorização para o porte de arma de fogo, mas 
condicionou a outorga à expedição prévia de outro ato de autorização, de 
competência do SINARM – Sistema Nacional de Armas, órgão integrante 
do Ministério da Justiça, para a compra e registro da arma (art. 4º, § 
1º).136 Não obstante deva o interessado preencher certos requisitos previstos 
na lei para a autorização de porte (art. 10, § 1º), elementos esses que são 
vinculados para a Administração, o ato é discricionário, visto que a ela 
caberá, em última instância, avaliar os critérios de conveniência e 
oportunidade para a outorga, ainda que cumpridos aqueles requisitos pelo 
interessado. Significa, pois, que inexiste prévio direito subjetivo à posse e 
ao porte de arma, a não ser nos casos expressamente listados na lei 
reguladora (art. 6º); o direito, em consequência, nasce com o ato 
administrativo de autorização. 

Merece comentário, ainda, um outro aspecto relativo à autorização. O 
direito positivo contempla atos de consentimento estatal a que dá a 
denominação de concessão. É o caso do art. 176, § 1º, da CF, que prevê 
a concessão de lavra em matéria de recursos minerais, e do art. 223, da CF, 
que admite a “concessão […] para o serviço de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens”. Conquanto tenha sido empregado o termo “concessão”, 
tais instrumentos não têm a fisionomia de contratos administrativos, como 
são as concessões em geral, mas sim de meros atos administrativos – 
especificamente atos de autorização. Esse descompasso entre denominação 
e natureza de institutos provoca indesejável confusão entre os operadores 
do direito e é inegavelmente contraproducente para a ciência jurídica. Daí a 
importância de perquirir-se o conteúdo e a natureza do instituto, e não 
apenas a sua forma ou denominação. 

2.4.Admissão 

Admissão é o ato administrativo que confere ao indivíduo, desde que 
preencha os requisitos legais, o direito de receber o serviço público 
desenvolvido em determinado estabelecimento oficial. É o caso da 
admissão em escolas, universidades ou hospitais públicos. 

Trata-se de ato vinculado. Preenchendo os requisitos que a lei fixou, o 
indivíduo faz jus ao serviço prestado em tais estabelecimentos, não tendo o 
administrador, assim, qualquer liberdade na avaliação de sua conduta. 
Negado o direito, pode o prejudicado socorrer-se da via judicial, inclusive 



através do mandado de segurança, se provar a liquidez e certeza de seu 
direito (art. 5º, LXIX, CF). 

2.5.Aprovação, Homologação e Visto 

Agrupamos neste tópico a aprovação, a homologação e o visto porque 
têm eles um denominador comum: nenhum deles existe isoladamente, mas, 
ao revés, pressupõem sempre a existência de outro ato administrativo. 

A aprovação é a manifestação discricionária do administrador a 
respeito de outro ato. Pode ser prévia ou posterior. A Constituição Federal 
prevê hipótese de autorização prévia no art. 52, III: o Senado se manifesta 
antes da nomeação de alguns membros da Magistratura, Governador de 
Território etc. Já no art. 49, IV, está exemplo de aprovação a posteriori: o 
Congresso se manifesta após a decretação do estado de defesa e da 
intervenção federal.137 

A homologação, a seu turno, constitui manifestação vinculada, ou seja, 
praticado o ato, o agente por ela responsável não tem qualquer margem de 
avaliação quanto à conveniência e oportunidade da conduta. Ou bem 
procede à homologação, se tiver havido legalidade, ou não o faz em caso 
contrário. Além do aspecto da vinculação do agente, a homologação traz 
ainda outra distinção em relação à aprovação: contrariamente a esta, a 
homologação só pode ser produzida a posteriori.138 Há doutrina que admite 
a homologação para exame da legalidade e também da conveniência.139 Não 
nos parece lógico, com a devida vênia, o exame discricionário da 
conveniência no ato homologatório, pois que, se assim fosse, nenhuma 
diferença haveria em relação ao ato de aprovação posterior. Apesar disso, 
há casos em que a lei, embora de forma imprópria, realmente permite ao 
agente homologador aferição de legalidade e de conveniência 
administrativa. É o caso da homologação na licitação.140 

O visto é ato que se limita à verificação da legitimidade formal de 
outro ato. Mas pode também ser apenas ato de ciência em relação a outro. 
Seja como for, o visto é condição de eficácia do ato que o exige. Exemplo: 
um ato de A dirigido a C tem que ser encaminhado com o visto de B. 

Embora nos tenhamos referido à homologação, aprovação e visto, 
entendemos mais apropriado falar-se em atos de confirmação, em que mais 
importante que a terminologia do ato é a verificação de que a vontade final 
da Administração só será tida como válida e eficaz com a presença da 
legítima manifestação volitiva confirmatória da parte de alguns agentes. 
Uma análise detida do tema há de revelar que um agente, quando 
homologa, aprova ou apõe o seu visto, está em qualquer 
caso confirmando a vontade do ato anterior, confirmação essa necessária 
por força da norma legal ou regulamentar aplicável. Trata-se de hipóteses, 
como já registramos, em que a lei exige a formalização 



de procedimento para alcançar a vontade-fim da Administração; todos os 
atos do procedimento, inclusive os de confirmação, constituem 
as vontades-meio administrativas. 

2.6.Atos Sancionatórios 

Atos sancionatórios são as punições aplicadas àqueles que transgridem 
normas administrativas. Como diversas são as áreas em que incidem, pode-
se dizer que as sanções são agrupáveis em duas categorias: sanções 

internas e externas. As primeiras são aplicadas em decorrência do regime 
funcional do servidor público, e como exemplo podemos apontar as 
penalidades previstas nos estatutos funcionais: advertência, suspensão, 
demissão etc. As sanções externas decorrem da relação Administração-
administrado e incidem quando o indivíduo infringe a norma 
administrativa. São exemplos a multa de trânsito, a multa tributária, a 
apreensão de bens, a interdição de atividade, o fechamento de 
estabelecimentos etc. 

Há dois aspectos que merecem observação quanto a tais atos. O 
primeiro consiste na exigência de estarem eles previstos na lei, e nem 
poderia ser diferente, visto que, não sendo assim, o indivíduo não teria a 
menor segurança contra os atos da Administração. Trata-se, na verdade, de 
corolário do princípio do devido processo legal (due process of law) (art. 5º, 
LIV, CF). 

A propósito, vale destacar que o direito positivo já previu o ato 
sancionatório de prisão administrativa;141 a partir da vigente Constituição, 
todavia, semelhante sanção não mais pôde subsistir em virtude de os 
respectivos mandamentos não terem sido recepcionados pelo art. 5 º, LXI e 
LXVII, da CF, como já havia corretamente assentado o STJ.142 Diante disso, 
não mais podem ser criadas normas que prevejam sanção daquela 
natureza.143 

Averbe-se que as Constituições anteriores autorizavam a prisão por 
ordem da “autoridade competente”.144 A Carta vigente, contudo, alude 
a “autoridade judiciária competente” (art. 5º, LXI), excluindo, portanto, a 
legitimidade da prisão ordenada por autoridade administrativa, salvo nas 
duas exceções previstas na própria Constituição: (1a) transgressões militares 
(art. 5º, LXI); e (2a) detenção por força de estado de sítio, em que há 
suspensão de certas garantias constitucionais (art. 138 c/c art. 139, II, 
CF).145 Consequentemente, não foram também recepcionadas pela vigente 
Constituição as disposições da Lei nº 6.815, de 19.8.1980 (Estatuto dos 
Estrangeiros), que previam a possibilidade de prisão por ordem do Ministro 
da Justiça, exigindo-se atualmente que a prisão seja precedida de ordem 
judicial.146 



O segundo aspecto é que, como regra, o administrador terá o encargo 
de considerar vários fatores para bem observar o regime de adequação da 
sanção à infração cometida, a menos que a lei previamente defina essa 
correlação, como bem anota SAYAGUÈS LASO.147 Em outras palavras: é 
frequente, como já vimos, que a lei relacione as condutas ilícitas num 
dispositivo e as sanções em outro; quando a lei adota tal critério, o 
administrador deve aplicar a sanção de forma correta, adequando-a à 
conduta à luz de todos os elementos que a cercam. Quando, ao contrário, a 
lei já aponta a sanção específica para determinada conduta (sistema 
adotado pelo direito penal), a tarefa do administrador é menos complexa, 
visto que não lhe cabe senão aplicar a sanção prevista na lei, uma vez 
comprovada a conduta infratora. 

No que tange aos atos sancionatórios, um fato é certo e 
incontestável: sanções decorrem deinfrações. Estas correspondem às 
condutas que infringem normas administrativas. Configurando-se como 
condutas ilícitas, são merecedoras de reação da ordem jurídica; a reação 
materializa-se por meio das sanções (ou punições, ou atos punitivos). 
Diferentemente, porém, dos ilícitos penais, a consumação da infração 
administrativa não demanda a presença dos graus de culpabilidade exigidos 
naquela esfera. Assim, a transgressão se consuma pela conduta mobilizada 
por simplesvoluntariedade, ou seja, pela simples vontade de adotar o 
comportamento.148 

Tendo em vista a natureza peculiar dos atos sancionatórios, cabe anotar 
que sua aplicação requer a observância de alguns princípios 
administrativos. Um deles é o princípio da legalidade, pelo qual só pode 
incidir a sanção se houver expressa previsão na lei (e não em simples ato 
administrativo). Outro é o princípio do contraditório e ampla defesa, que 
confere ao infrator a oportunidade de rechaçar a acusação de cometimento 
da infração e provar as suas alegações. Exigível também é o princípio 

da proporcionalidade, através do qual o administrador tem o ônus de 
adequar o ato sancionatório à infração cometida, sendo-lhe vedado, pois, 
agravar ou atenuar desproporcionalmente a sanção. Quanto ao princípio 

do devido processo legal, a ele já nos referimos: sua incidência garante ao 
infrator seja observado rigorosamente todo o procedimento contemplado na 
lei para suscitar a punição. Sustenta-se também a observância do princípio 

damotivação, assegurando-se ao interessado o conhecimento das razões 
que conduziram à prática do ato punitivo.149 

Por último, comporta distinguir (como já o fizemos anteriormente) os 
atos administrativos que espelham sanções daqueles outros que configuram 
meras providências (ou medidas) operacionais administrativas: enquanto 
aquelas refletem a reação jurídica pela transgressão de norma 



administrativa, ou seja, uma efetiva punição, estas últimas indicam apenas 
a adoção das providências que incumbem à Administração para o fim de 
solucionar certas situações singulares, como é o caso da remoção de bens e 
pessoas, do embargo temporário de obra, da interdição de local etc.150 

2.7.Atos Funcionais 

Embora não sejam categorizados como espécies distintas de atos 
administrativos pelos autores em geral, entendemos que os atos funcionais 
são típicos atos administrativos, possuindo apenas a característica de serem 
originados da relação funcional entre a Administração e seu servidor, 
mormente a relação estatutária. Situam-se entre tais atos os de nomeação, 
de aposentadoria, de transferência, de promoção, de concessão de férias e 
licenças e, enfim, todos os que têm previsão nos estatutos funcionais, 
inclusive os sancionatórios, como tivemos a oportunidade de verificar no 
tópico anterior. 

Mesmo tendo tal singularidade, qual seja, de provirem de relação 
jurídica específica, aplicam-se a eles todos os princípios concernentes à 
Administração e exige-se que neles se observem os requisitos de validade 
reclamados de todos os demais atos administrativos. São dotados também 
dos mesmos atributos. Não há, desse modo, razão para não incluí-los nas 
espécies de atos administrativos, embora constituindo categoria própria. 

Conforme já anotamos anteriormente, muitos dos atos funcionais são 
averbados nos prontuários dos servidores públicos por meio de apostilas, 
que, na verdade, constituem instrumento de comprovação dos aludidos 
atos. Aliás, o apostilamento de certos atos funcionais retrata direito 
subjetivo do servidor quando a lei expressamente o exige. Nesse caso, a 
atuação do administrador é vinculada, devendo ater-se ao que a lei 
dispuser. 

IX.Procedimento Administrativo 

Procedimento administrativo é a sequência de atividades da 
Administração, interligadas entre si, que visa a alcançar determinado efeito 
final previsto em lei. Trata-se, pois, de atividade contínua, não instantânea, 
em que os atos e operações se colocam em ordenada sucessão com a 
proposta de chegar-se a um fim predeterminado. No curso do 
procedimento, várias atividades são levadas a efeito, inclusive a prática de 
alguns atos administrativos intermediários. 

Justamente pelo fato de o procedimento ser constituído pela prática de 
vários atos e atividades, não somente de administradores públicos como 
também de administrados e terceiros, sua formalização se consuma, em 
geral, através de processo administrativo, este indicativo das relações 



jurídicas entre os participantes do procedimento, tendo, pois, verdadeira 
natureza teleológica e valendo como instrumento para alcançar o objetivo 
final da Administração. 

Quando a lei o exige, o procedimento regular é condição de eficácia e 
validade do ato final. Normalmente é constituído de fases, de modo que em 
cada uma destas pode haver a verificação da legalidade. Não deixa de ter 
aplicação aqui o princípio do devido processo legal, em face da 
obrigatoriedade que tem a Administração de observar o que dispõe a lei a 
respeito.151 

Moderna doutrina, com base no direito europeu, tem desenvolvido os 
estudos sobre aprocedimentalização da atividade administrativa, como o 
caminho que a Administração deve percorrer para alcançar os seus fins, sob 
o comando de alguns parâmetros normativos que vinculam agentes e 
interessados. Por intermédio dos procedimentos administrativos, fecha-se o 
círculo autoritário da ação estatal, desenvolve-se a cooperação 
administrativa e se lhes atribui a marca de veículo de democratização e de 
inserção do cidadão no seio do Estado.152 

X.Extinção dos Atos Administrativos 

Como bem assinala DORIS PICCININI GARCIA,153 a extinção do ato 
administrativo deveria ser aquela que resultasse do cumprimento de seus 
efeitos. Aduz, entretanto, que não se pode deixar de reconhecer que há 
outras formas anômalas pelas quais ocorre a extinção. Vejamos, 
sistematicamente, tais processos de extinção, com a ressalva de que variam 
eles, embora não de modo profundo, entre os autores. 

Cinco são as formas de extinção dos atos administrativos. 
1.EXTINÇÃO NATURAL 

É aquela que decorre do cumprimento normal dos efeitos do ato. Se 
nenhum outro efeito vai resultar do ato, este se extingue naturalmente. 
Exemplo: a destruição de mercadoria nociva ao consumo público; o ato 
cumpriu seu objetivo, extinguindo-se naturalmente. Outro exemplo: uma 
autorização por prazo certo para exercício de atividade; sobrevindo o 
termo ad quem, há a extinção natural do ato.154 

Na extinção natural, o aspecto marcante reside no fato de que há certo 
grau de previsibilidade para que ocorra. Não há, portanto, interferência 
direta nem do administrador nem do eventual beneficiário. Ou seja: o ato já 
traz em si o gérmen natural de sua extinção. 



2.EXTINÇÃO SUBJETIVA 

Ocorre com o desaparecimento do sujeito que se beneficiou do ato. É o 
caso de uma permissão. Sendo o ato de regra intransferível, a morte do 
permissionário extingue o ato por falta do elemento subjetivo. 

Essa modalidade de extinção caracteriza-se pela circunstância de que a 
relação jurídica, no caso, se qualifica como intuitu personae, de modo que 
os efeitos do ato administrativo, em linha de princípio, não se transmitem a 
terceiros. O ato fica, pois, impossibilitado de prosseguir em sua eficácia. 
Entretanto, se houver transferibilidade dos efeitos, o ato não se extinguirá, 
continuando a produzir normalmente os seus efeitos. 

3.EXTINÇÃO OBJETIVA 

O objeto dos atos é um dos seus elementos essenciais. Desse modo, se 
depois de praticado o ato desaparece seu objeto, ocorre a extinção objetiva. 
Exemplo: a interdição de estabelecimento; se o estabelecimento vem a 
desaparecer ou ser definitivamente desativado, o objeto do ato se extingue 
e, com ele, o próprio ato. 

O fundamento dessa forma extintiva consiste na essencialidade do 
elemento objeto no plano de existência do ato. Se a eficácia deste se irradia 
sobre determinado conteúdo, que representa o objeto, uma vez 
desaparecido este, extingue-se o próprio ato, despido que fica de elemento 
essencial para sua existência. 

4.CADUCIDADE 

Há caducidade “quando a retirada funda-se no advento de nova 

legislação que impede a permanência da situação anteriormente 

consentida”.155 
Caducidade aqui significa a perda de efeitos jurídicos em virtude de 

norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do 
ato. O ato, que passa a ficar em antagonismo com a nova norma, extingue-
se. Exemplo: uma permissão para uso de um bem público; se, 
supervenientemente, é editada lei que proíbe tal uso privativo por 
particulares, o ato anterior, de natureza precária, sofre caducidade, 
extinguindo-se. 

5.DESFAZIMENTO VOLITIVO 

As formas anteriores de extinção dos atos administrativos ocorrem 
independentemente de manifestação de vontade. No entanto, os atos podem 
extinguir-se pela edição de outros atos, razão por que, nessas hipóteses, a 
extinção decorrerá da manifestação de vontade do administrador. 

São três as formas de desfazimento volitivo do ato administrativo: 
a invalidação (ouanulação), a revogação e a cassação. As duas primeiras 



serão examinadas em tópicos à parte, logo a seguir, e isso porque 
apresentam algumas singularidades merecedoras de análise especial. 

A cassação é a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de 
determinado ato descumpre condições que permitem a manutenção do ato e 
de seus efeitos. Duas são suas características: a primeira reside no fato de 
que se trata de ato vinculado, já que o agente só pode cassar o ato anterior 
nas hipóteses previamente fixadas na lei ou em outra norma similar. A 
segunda diz respeito à sua natureza jurídica: trata-se de ato sancionatório, 
que pune aquele que deixou de cumprir as condições para a subsistência do 
ato. Exemplo: cassação de licença para exercer certa profissão; ocorrido um 
dos fatos que a lei considera gerador da cassação, pode ser editado o 
respectivo ato. 

Hipótese interessante de cassação foi a prevista na Lei nº 10.826/2003 – 
o estatuto do desarmamento. Diz a lei que a autorização de porte de 
arma “perderá automaticamente sua eficácia” se o portador for detido ou 
abordado em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias químicas 
ou alucinógenas (art. 10, § 2º). Em que pese a expressão adotada na lei, a 
ocorrência dos suportes fáticos nela previstos rende ensejo realmente 
à cassação do ato de autorização, dada a sua evidente natureza punitiva. Da 
cassação – isto sim – é que resultará a perda automática da eficácia da 
autorização. 

Examinemos, então, as duas outras formas de extinção do ato em 
decorrência da vontade manifestada em ato superveniente: a invalidação e a 
revogação. 

XI.Invalidação (ou Anulação) 

1.TEORIA DAS NULIDADES 

1.1.Introdução 

Se no direito privado a teoria das nulidades já suscita tantas dúvidas, 
pode-se imaginar no Direito Administrativo as questões que dela ressaem. 
Oportuna a observação de SEABRA FAGUNDES no sentido de que “a 

deficiência e a falta de sistematização dos textos de Direito Administrativo 

embaraçam a construção da teoria das nulidades dos atos da 

Administração Pública”.156 De acordo com o autor, é necessário recorrer 
aos dispositivos da legislação civil, embora reconheça a dificuldade de 
adaptá-los aos atos administrativos, porque, enquanto os atos jurídicos 
privados envolvem, de regra, interesses privados, nos atos administrativos 
há múltiplos interesses, e sobretudo o interesse público. 



1.2.As Nulidades no Direito Privado 

As nulidades no direito privado obedecem a um sistema dicotômico, 
composto da nulidade e da anulabilidade, a primeira figurando no art. 166 
e a segunda no art. 171, do vigente Código Civil. Na verdade, não se pode, 
em tese, conceber gradação de vícios, mas, como acertadamente observa 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “a ordem normativa pode 

repelir com intensidade variável atos praticados em desobediência às 

disposições jurídicas, estabelecendo destarte uma gradação no repúdio a 

eles”.157 
É exatamente a diferença quanto ao repúdio que conduz à classificação 

de atos nulos e atos anuláveis. Não é desnecessário, porém, lembrar que a 
maior ou menor gravidade do vício resulta de exclusiva consideração do 
legislador, que emite, de fato, um juízo de valor. Por isso, entendeu ele que 
um ato jurídico que inobserva forma fixada em lei tem maior gravame que 
um ato praticado com vício de consentimento, como o erro, e tanto isso é 
verdadeiro que no primeiro caso o ato é nulo (art. 166, IV, do novo Código) 
e, no segundo, o ato é anulável (art. 171, II, Código Civil). 

São duas as diferenças básicas entre a nulidade e a anulabilidade. 
Primeiramente, a nulidade não admite convalidação, ao passo que na 
anulabilidade ela é possível. Quanto a esse aspecto, o Código Civil é 
peremptório, proclamando: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de 

confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo” (art. 169). Além 
disso, o juiz pode decretarex officio a nulidade ou mediante alegação de 
qualquer interessado ou do Ministério Público, ao passo que a 
anulabilidade só pode ser apreciada se houver provocação da parte 
interessada (arts. 168 e 177 do Código vigente). 

1.3.A Controvérsia Doutrinária 

A adaptabilidade ou não da teoria das nulidades ao Direito 
Administrativo provocou funda cisão na doutrina, dividindo-a em dois 
polos diversos e antagônicos. 

De um lado, a teoria monista, segundo a qual é inaplicável a dicotomia 
das nulidades ao Direito Administrativo. Para esses autores, o ato é nulo ou 
válido, de forma que a existência de vício de legalidade produz todos os 
efeitos que naturalmente emanam de um ato nulo.158 

De outro está a teoria dualista, prestigiada por aqueles que entendem 
que os atos administrativos podem ser nulos ou anuláveis, de acordo com a 
maior ou menor gravidade do vício. Para estes, como é evidente, é possível 
que o Direito Administrativo conviva com os efeitos não só da nulidade 
como também da anulabilidade, inclusive, neste último caso, com o efeito 
da convalidação de atos defeituosos.159 



Na doutrina estrangeira, encontramos inúmeros adeptos da doutrina 
dualista, como CASSAGNE, MARCELO CAETANO, GUIDO e 
POTENZA, RENATO ALESSI etc. 

Permitimo-nos perfilhar a doutrina dualista, embora não possamos 
deixar de assinalar um aspecto que nos parece fundamental. É que a regra 
geral deve ser a da nulidade, considerando-se assim graves os vícios que 
inquinam o ato, e somente por exceção pode dar-se a convalidação de ato 
viciado, tido como anulável. Sem dúvida é o interesse público que rege os 
atos administrativos, e tais interesses são indisponíveis como regra. Apenas 
quando não houver reflexo dos efeitos do ato viciado na esfera jurídica de 
terceiros é que se poderá admitir seja convalidado; a não ser assim, forçoso 
seria aceitar que a invalidade possa produzir efeitos válidos.160 

1.4.A Terminologia Adotada 

Embora muitos dos autores se refiram à “anulação” dos atos 
administrativos, decidimos adotar o termo “invalidação”, seguindo, aliás, a 
posição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para significar 
qualquer desconformidade do ato com as normas reguladoras, evitando-se, 
desse modo, que a referência à “anulação” cause a insinuação de que trata 
de processo de desfecho apenas da anulabilidade, e não da nulidade. 

Quando nos referirmos, portanto, à invalidação, emprestaremos ao 
instituto sentido amplo, abrangendo a nulidade e a anulabilidade, e dando 
realce ao fator que nos parece deveras relevante – a existência de vício 
inquinando algum dos elementos do ato. 

Não se pode perder de vista, por último, que a invalidação é forma de 
extinção dos atos administrativos por manifestação volitiva, manifestação 
essa contida no ato superveniente responsável pela supressão do anterior. 

2.CONCEITO E PRESSUPOSTO 

Firmadas as linhas que caracterizam a invalidação, podemos conceituá-
la como sendo a forma de desfazimento do ato administrativo em virtude 
da existência de vício de legalidade. 

O pressuposto da invalidação é exatamente a presença do vício de 
legalidade. Como já examinamos, o ato administrativo precisa observar 
seus requisitos de validade para que possa produzir normalmente os seus 
efeitos. Sem eles, o ato não poderá ter a eficácia desejada pelo 
administrador. Por isso é que para se processar a invalidação do ato é 
imprescindível que esteja ausente um desses requisitos. A presença destes 
torna o ato válido e idôneo à produção de efeitos, não havendo a 
necessidade do desfazimento. 

O vício no elemento competência decorre da inadequação entre a 
conduta e as atribuições do agente. É o caso em que o agente pratica ato 



que refoge ao círculo de suas atribuições (excesso de poder). Como 
exemplo, cite-se a prática de ato por agente subordinado, cuja matéria é da 
competência de superior hierárquico. 

No elemento finalidade, o vício consiste na prática de ato direcionado 
a interesses privados, e não ao interesse público, como seria o correto 
(desvio de finalidade). Ocorre tal vício, por exemplo, quando, entre vários 
interessados, o agente confere autorização apenas àquele a quem pretende 
beneficiar. Aqui há a violação também do princípio da impessoalidade. 

O vício de forma provém do ato que inobserva ou omite o meio de 
exteriorização exigido para o ato, ou que não atende ao procedimento 
previsto em lei como necessário à decisão que a Administração deseja 
tomar. Para exemplificar, veja-se a hipótese em que a lei exija a 
justificação do ato e o agente a omite quando de sua prática. Da mesma 
forma, configura-se como vício no referido elemento a punição sumária de 
servidor público, sem que se tenha instaurado o necessário processo 
disciplinar com a garantia da ampla defesa e do contraditório. 

No que toca ao elemento motivo, o vício pode ocorrer de três modos, 
muito embora a Lei nº4.717/1965 só se refira à inexistência dos motivos 
(art. 2º, parágrafo único, “d”): (1º) inexistência de fundamento para o 
ato;161 (2º) fundamento falso, vale dizer, incompatível com a verdade real; 
(3º) fundamento desconexo com o objetivo pretendido pela Administração. 
Se o agente pratica o ato sem qualquer razão, há vício no elemento 
“motivo”. O mesmo sucede se baseia sua manifestação de vontade em fato 
que não existiu, como, v. g., se o ato de cassação de uma licença é 
produzido com base em determinado evento que não ocorreu. Exemplo da 
terceira modalidade desse vício é aquele em que o agente apresenta 
justificativa que não se coaduna com o objetivo colimado pelo ato. 

Por fim, o vício no objeto consiste, basicamente, na prática de ato 
dotado de conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina. Há vício se 
o objeto é ilícito, impossível ou indeterminável. Como exemplo, cite-se a 
hipótese em que o ato permite que o indivíduo exerça atividade proibida, 
como a autorização para menores em local vedado à sua presença. Em sede 
punitiva, há vício no objeto quando o agente, diante do fato previsto na lei, 
aplica ao indivíduo sanção mais grave que a adequada para o fato. Outro 
exemplo: um decreto expropriatório sem a indicação do bem a ser 
desapropriado. 

3.QUEM PODE INVALIDAR 

Inquinado o ato de vício de legalidade, pode ele ser invalidado pelo 
Judiciário ou pela própria Administração. 

Distinguindo-se a função jurisdicional das demais funções pelo fato de 
defrontar-se com situação de dúvida ou conflito e de enfrentar tais 



situações mediante a aplicação da lei in concreto, claro que é ela adequada 
para dirimir eventual conflito entre o ato administrativo e a lei, e é por isso, 
aliás, que, como bem observa GABINO FRAGA, configura-se como forma 
de garantia aos indivíduos.162 Desse modo, discutida numa ação judicial a 
validade de um ato administrativo e verificando o juiz a ausência de um dos 
requisitos de validade, profere decisão invalidando o ato. Ao fazê-lo, 
procede à retirada do ato de dentro do mundo jurídico. 

O ordenamento jurídico constitucional indica hipóteses em que se pode 
encontrar o suporte da garantia de ser levado ao Judiciário questionamento 
sobre atos administrativos ilegais: o mandado de segurança (art. 5º, LXIX); 
a ação popular (art. 5º, LXIII); a ação civil pública (art. 129, III); e, 
sobretudo, o princípio que assegura o recurso ao Judiciário quando haja 
lesão ou ameaça ao direito do indivíduo, consagrado no art. 5º, XXXV. 

Além dessas clássicas formas de impugnação, o art. 103-A, da CF 
(introduzido pela EC nº45/2004), instituiu o regime das súmulas 

vinculantes, com o intuito de aperfeiçoar e acelerar o exercício da função 
judicial, e nele também se encontra instrumento de anulação de atos 
administrativos. O dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417, de 
19.12.2006, e nesse diploma está prevista a reclamação ao STF para 
formalizar o pedido de anulação de atos administrativos que contrariem 
enunciado de súmula vinculante, ou lhe neguem vigência, ou, ainda, o 
apliquem indevidamente, sem prejuízo do emprego de outros meios de 
impugnação (art. 7º). Embora a reclamação exija como requisito de 
admissibilidade o esgotamento das vias administrativas (art. 7º, § 1º), o certo 
é que, julgada procedente, ensejará a anulação do ato 

administrativo diretamente pelo STF (art. 7º, § 2º). Trata-se, por 
conseguinte, de novo instrumento de invalidação de atos administrativos. 

Por outro lado, a Administração pode invalidar seus próprios atos. 
Dotada do poder deautotutela, não somente pode, mas também deve fazê-lo 
(com as ressalvas que adiante serão vistas), expungindo ato que, embora 
proveniente da manifestação de vontade de algum de seus agentes, 
contenha vício de legalidade.163 

O fundamento dessa iniciativa reside no princípio da legalidade (art. 
37, caput, CF). De fato, o administrador não estaria observando o princípio 
se, diante de um ato administrativo viciado, não declarasse a anomalia por 
meio de sua invalidação. Essa é a razão por que, nas corretas palavras de 
MIGUEL REALE, a invalidação configura-se como “um ato de tutela 

jurídica, de defesa da ordem legal constituída, ou, por outras palavras, um 

ato que sob certo prisma pode ser considerado negativo, visto não ter o 

efeito de produzir consequências novas na órbita administrativa, mas antes 

a de reinstaurar o statu quo ante”.164 



Em conclusão, temos duas formas possíveis de invalidação: uma 
processada pelo Judiciário e outra pela própria Administração. Diga-se, 
ainda, que essa dupla via já mereceu consagração junto ao Supremo 
Tribunal Federal em suas conhecidas Súmulas, as de nos 346 e 473. 
Acrescente-se, por fim, que a invalidação por qualquer das referidas vias 
atinge todo tipo de atos administrativos com vício de legalidade. 
Observamos que estão incluídos também os atos discricionários, ao 
contrário do que pensam alguns. Da mesma forma que os vinculados, tais 
atos devem observar os requisitos exigidos para sua validade. Apenas no 
que toca ao juízo de valoração concedido ao administrador é que somente 
se consuma o controle de legalidade quando está ele contaminado de algum 
vício. 

A propósito, cabe sublinhar que, em decorrência do princípio da 
separação de Poderes, o Legislativo não pode desconstituir, por lei, atos do 
Poder Executivo, quando estes tenham sido praticados dentro das 
competências constitucionalmente reservadas ao Chefe desse Poder. “Essa 

prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 

transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa 

comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 

atuação ‘ultra vires’ do Poder Legislativo”, como já se decidiu 
irreparavelmente, para demonstrar a exorbitância do Legislativo no que 
toca às suas prerrogativas constitucionais.165 

4.DEVER DE INVALIDAR 

No que se refere à anulação, surge a questão de saber se há por parte da 
Administração odever ou a faculdade de anular o ato administrativo com 
vício de legalidade. A matéria é polêmica: para uns, haverá sempre a 
obrigatoriedade de fazê-lo, fundando-se o entendimento no princípio da 
legalidade;166 para outros, a Administração terá a faculdade de optar pela 
invalidação do ato ou por sua manutenção, nesse caso se houver 
prevalência do princípio do interesse público sobre o da invalidação dos 
atos.167 

Em nosso entendimento, nenhuma das duas correntes está inteiramente 
correta: nem há sempre o dever de invalidar o ato, nem pode o 
administrador atuar discricionariamente, optando pela invalidação ou 
manutenção do ato. 

A melhor posição consiste em considerar-se como regra geral aquela 
segundo a qual, em face de ato contaminado por vício de legalidade, o 
administrador deve realmente anulá-lo. A Administração atua sob a direção 
do princípio da legalidade (art. 37, CF), de modo que, se o ato é ilegal, 
cumpre proceder à sua anulação para o fim de restaurar a legalidade 
malferida. Não é possível, em princípio, conciliar a exigência da legalidade 



dos atos com a complacência do administrador público em deixá-lo no 
mundo jurídico produzindo normalmente seus efeitos; tal omissão ofende 
literalmente o princípio da legalidade. 

Entretanto, se essa deve ser a regra geral, há que se reconhecer que, em 
certas circunstâncias especiais, poderão surgir situações que acabem por 
conduzir a Administração a manter o ato inválido. Nesses casos, porém, 
não haverá escolha discricionária para o administrador, mas a única 
conduta juridicamente viável terá que ser a de não invalidar o ato e deixá-lo 
subsistir e produzir seus efeitos. 

Tais situações consistem em verdadeiras limitações ao dever de 
invalidação dos atos e podem apresentar-se sob duas formas: (1) o decurso 
do tempo; (2) consolidação dos efeitos produzidos.168 O decurso do tempo, 
como é sabido, estabiliza certas situações fáticas, transformando-as em 
situações jurídicas. Aparecem aqui as hipóteses da prescrição e da 
decadência para resguardar o princípio da estabilidade das relações 
jurídicas. Desse modo, se o ato é inválido e se torna ultrapassado o prazo 
adequado para invalidá-lo, ocorre a decadência,169 como adiante veremos, e 
o ato deve permanecer como estava.170 

Haverá limitação, ainda, quando as consequências jurídicas do ato 
gerarem tal consolidação fática que a manutenção do ato atenderá mais ao 
interesse público do que a invalidação. “Com base em tais atos certas 

situações terão sido instauradas e na dinâmica da realidade podem 

converter-se em situações merecedoras de proteção, seja porque 

encontrarão em seu apoio alguma regra específica, seja porque estarão 

abrigadas por algum princípio de Direito.”171 Essas singulares situações é 
que constituem o que alguns autores denominam de “teoria do fato 

consumado” dentro do Direito Administrativo.172 
Nesses casos, é de se considerar o surgimento de inafastável barreira ao 

dever de invalidar da Administração, certo que o exercício desse dever 
provocaria agravos maiores ao Direito do que aceitar a subsistência do ato 
e de seus efeitos na ordem jurídica.173 Nota-se, por conseguinte, a 
prevalência do princípio do interesse público sobre o da legalidade estrita. 
Atualmente, como já observamos, a doutrina moderna tem considerado 
aplicável também o princípio da segurança jurídica (na verdade inserido 
no princípio do interesse público), em ordem a impedir que situações 
jurídicas permaneçam eternamente em grau de instabilidade, gerando 
temores e incertezas para as pessoas e para o próprio Estado.174 

5.AUTOTUTELA E CONTRADITÓRIO 

Por meio da prerrogativa da autotutela, como já vimos anteriormente, é 
possível que a Administração reveja seus próprios atos, podendo a revisão 
ser ampla, para alcançar aspectos de legalidade e de mérito.175 Trata-se, com 



efeito, de princípio administrativo, inerente ao poder-dever geral de 
vigilância que a Administração deve exercer sobre os atos que pratica e 
sobre os bens confiados à sua guarda. Decorre daí que “falha a 

Administração quando, compelida a exercer a autotutela, deixa de exercê-

la”.176 
A autotutela se caracteriza pela iniciativa de ação atribuída aos 

próprios órgãos administrativos. Em outras palavras, significa que, se for 
necessário rever determinado ato ou conduta, a Administração poderá fazê-
lo ex officio, usando sua autoexecutoriedade, sem que dependa 
necessariamente de que alguém o solicite. Tratando-se de ato com vício de 
legalidade, o administrador toma a iniciativa de anulá-lo; caso seja 
necessário rever ato ou conduta válidos, porém não mais convenientes ou 
oportunos quanto a sua subsistência, a Administração providencia a 
revogação. Essa sempre foi a clássica doutrina sobre o tema. 

Modernamente, no entanto, tem prosperado o pensamento de que, em 
certas circunstâncias, não pode ser exercida a autotutela de ofício em toda a 
sua plenitude. A orientação que se vai expandindo encontra inspiração nos 
modernos instrumentos democráticos e na necessidade de afastamento de 
algumas condutas autoritárias e ilegais de que se valeram, durante 
determinado período, os órgãos administrativos. Trata-se, no que concerne 
ao poder administrativo, de “severa restrição ao poder de autotutela de 

seus atos, de que desfruta a Administração Pública”.177 
Adota-se tal orientação, por exemplo, em alguns casos de anulação de 

atos administrativos, quando estiverem em jogo interesses de pessoas, 
contrários ao desfazimento do ato. Para permitir melhor avaliação da 
conduta administrativa a ser adotada, tem-se exigido que se confira aos 
interessados o direito ao contraditório, outorgando-se-lhes o poder de 
oferecerem as alegações necessárias a fundamentar seu interesse e sua 
pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato. Na verdade, como bem 
acentua ADILSON DALLARI, “não se aniquila essa prerrogativa; apenas 

se condiciona a validade da desconstituição de ato anteriormente 

praticado à justificação cabal da legitimidade dessa mudança de 

entendimento, arcando a Administração Pública com o ônus da prova”.178 
O STF já teve a oportunidade de decidir que, quando forem afetados 

interesses individuais,“a anulação não prescinde da observância do 

contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que 

enseja a audição daqueles que terão modificada situação já 

alcançada”.179Observa-se dos dizeres do aresto ter sido considerada 
indevida a anulação de ato administrativo por falta de oportunidade 
conferida aos interessados, de contraditar e rechaçar os motivos que 



justificaram a conduta invalidatória. Desconsiderada foi, então, a 
autotutela ex officio da Administração.180 

Essa irreversível tendência denota o propósito de impedir decisões 
imediatas e abusivas da Administração, sem que o interessado sequer tenha 
oportunidade de defender-se e rechaçar as razões administrativas. Por esse 
motivo, já se propôs, no próprio STF, a complementação de sua Súmula 
473, de modo a mencionar, in fine, a ressalva “garantidos, em todos os 

casos, o devido processo legal administrativo e a apreciação 

judicial”.181 Realmente, a consolidação do princípio do devido processo 
legal provocou a mitigação da Súmula 473 do STF, que atualmente já não 
mais tem caráter absoluto.182 

O direito positivo já apresenta, a seu turno, hipótese de exigência de 
contraditório antes do desfazimento de atos. Exemplo elucidativo se 
encontra na Lei nº 8.666/1993, que estabelece a exigência do contraditório 
antes do ato administrativo de desfazimento do processo de 
licitação.183Inspira o dispositivo a oportunidade de manifestação dos 
interessados na manutenção da licitação e o exame das razões que 
conduzem a Administração a perpetrar o desfazimento. 

É preciso, por fim, advertir que nenhuma hipótese deve ser objeto de 
generalização indiscriminada. O exercício da autotutela administrativa ex 

officio, quer de legalidade, quer de mérito, é o corolário regular e natural 
dos poderes da Administração, de modo que, a princípio, poderão ser 
anulados e revogados atos por iniciativa do Poder Público. Por isso não se 
deve simplesmente considerar descartado o poder de autoexecutoriedade 
administativa. Em casos especiais, porém, como os vistos acima, deverão 
ser observados o contraditório e a ampla defesa antes de tomada a decisão 
administrativa. Tais casos, no entanto, devem ser vistos dentro do ângulo 
de excepcionalidade. 

Acertada, portanto, a decisão que estatuiu: “O contraditório e a ampla 

defesa, garantias proclamadas no art. 5º, LV, da CF, devem ser 

observados, não há dúvida, como regra geral, mas não absoluta, sob pena 

de ficar desamparado em muitos casos o interesse público, quando, então, 

impõe-se a prevalência da autoexecutoriedade de que gozam os atos 

administrativos, relegando-se para fase posterior o direito de defesa”.184 
6.EFEITOS 

A invalidação opera ex tunc, vale dizer, “fulmina o que já ocorreu, no 

sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem”.185 É conhecido o 
princípio segundo o qual os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso 
do tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato 
administrativo vai alcançar o momento mesmo de sua edição. 



Isso significa o desfazimento de todas as relações jurídicas que se 
originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de 
retornar ao statu quo ante. Para evitar a violação do direito de terceiros, que 
de nenhuma forma contribuíram para a invalidação do ato, resguardam-se 
tais direitos da esfera de incidência do desfazimento, desde que, é claro, se 
tenham conduzido com boa-fé.186 

É preciso não esquecer que o ato nulo, por ter vício insanável, não 
pode redundar na criação de qualquer direito. O STF, de modo 
peremptório, já sumulou que a Administração pode anular seus próprios 
atos ilegais, porque deles não se originam direitos.187 Coerente com tal 
entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou 
que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos 

que o ato ilegítimo não poderia gerar.188 
Por via de consequência, são inteiramente destituídos de amparo legal 

os pedidos formulados à Administração ou ao Judiciário por alguns 
interessados, no sentido de lhes serem estendidos, por equidade, os efeitos 
de ato administrativo nulo anterior. A ilegalidade não pode ser suporte de 
extensão para outras ilegalidades, nem encontra eco em qualquer aspecto 
da equidade. O que é preciso, isto sim, é sanar a ilegalidade, corrigindo-a 
através da anulação do ato e restabelecendo a necessária situação de 
legalidade. 

Quanto à prescrição, considera grande parte da doutrina que ela incide 
em relação aos atos administrativos inválidos. Entende-se que o interesse 

público que decorre do princípio da estabilidade das relações jurídicas é tão 
relevante quanto a necessidade de restabelecimento da legalidade dos atos 
administrativos, de forma que deve o ato permanecer seja qual for o vício 
de que esteja inquinado.189 Em tais casos, opera-se a prescrição das ações 
pessoais em cinco anos.190 

O novo Código Civil não adotou a sistemática de estabelecer prazos 
genéricos diversos para direitos pessoais e reais;191 a regra geral, para direito 
de qualquer natureza, é a de que a prescrição ocorre em dez anos, quando a 
lei não tenha estabelecido prazo menor (art. 205). A nulidade do negócio 
jurídico não pode ser confirmada, nem convalesce pelo decurso do tempo 
(art. 169), o que não é aplicável aos atos administrativos, conforme visto 
acima. Em relação aos negócios jurídicos anuláveis, o prazo de decadência 
para postular sua anulação é de quatro anos (art. 178); será, porém, de dois 
anos quando a lei qualificar certo ato de anulável, sem estabelecer prazo 
decadencial próprio (art. 179). Não obstante, a matéria relativa à prescrição 
da ação anulatória (decadência do pleito anulatório, no novo sistema) de 
atos administrativos anuláveis continua sendo quinquenal, vez que regida 
por legislação especial (Dec. nº 20.910/1932 e Decreto-lei nº4.597/1942), 



aplicável na hipótese de direitos pessoais de administrados contra a 
Fazenda Pública. 

Em sede administrativa, a Lei nº 9.784, de 29.1.1999, que dispõe sobre 
o processo administrativo na Administração Federal, também limitou a 
ação administrativa de anulação de atos administrativos, estabelecendo que 
o direito da Administração de anular atos que tenham produzido efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data da 
prática do ato, ressalvada, entretanto, a ocorrência de comprovada má-
fé.192 Idêntico preceito foi adotado no Estado do Rio de Janeiro pela Lei 
Estadual nº 3.870, de 24.6.2002. 

Em relação ao novo prazo, há entendimento no sentido de que o 
termo a quo de sua contagem ocorre a partir da data da publicação da lei 
nova – no plano federal, a Lei nº 9.784/1999 – quando se trata de atos 
administrativos praticados em data anterior à sua vigência.193 Entendemos, 
porém, de forma diversa, e por mais de uma razão. A uma, porque a lei 
nada dispôs a respeito e, a duas, porque os prazos anteriores não podem ser 
simplesmente ignorados. Assim, deve aplicar-se, por analogia, o disposto 
no art. 2.028, do Código Civil, que não prevê qualquer início de prazo a 
partir de sua vigência; refere-se apenas aos prazos a serem observados.194 Se 
o prazo da lei anterior era superior a cinco anos (prazo atual) e já havia 
transcorrido mais da metade, é aquele o prazo a ser considerado; se o 
tempo decorrido era inferior à metade, considerar-se-á o novo prazo. De 
qualquer modo, o termo a quo será sempre o da vigência do ato sujeito à 
anulação. 

Essa nos parece a solução que simplesmente não põe uma pá de cal no 
tempo já decorrido a partir da prática do ato, o que provocaria gravame 
para o interessado.195-196 Para evitar tal gravame é que ousamos dissentir, 
com a devida vênia, do entendimento segundo o qual, tendo havido má-fé 
do beneficiário ou da Administração, o prazo seria o mesmo de cinco anos, 
iniciando-se, porém, a contagem a partir da ciência do ato 
lesivo.197 Semelhante solução faria perdurar a situação de insegurança, 
prejudicando o administrado quando a má-fé se originasse da própria 
Administração. Por outro lado, até condutas de má-fé são alcançadas pelos 
institutos extintivos, embora devam sê-lo por prazos maiores, como é o 
caso dos previstos no Código Civil em comparação com o quinquenal 
previsto na Lei nº 9.784/1999. 

7.CONVALIDAÇÃO 

A convalidação (também denominada por alguns autores 
de aperfeiçoamento ou sanatória) é o processo de que se vale a 
Administração para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis, 
de forma a confirmá-los no todo ou em parte. Só é admissível o instituto da 



convalidação para a doutrina dualista, que aceita possam os atos 
administrativos ser nulos ou anuláveis. 

O instituto da convalidação tem a mesma premissa pela qual se 
demarca a diferença entre vícios sanáveis e insanáveis, existente no direito 
privado. A grande vantagem em sua aceitação no Direito Administrativo é 
a de poder aproveitar-se atos administrativos que tenham vícios sanáveis, o 
que frequentemente produz efeitos práticos no exercício da função 
administrativa. Por essa razão, o ato que convalida tem efeitos ex tunc, uma 
vez que retroage, em seus efeitos, ao momento em que foi praticado o ato 
originário.198 

Há três formas de convalidação. A primeira é a ratificação. Na 
definição de MARCELO CAETANO, “é o acto administrativo pelo qual o 

órgão competente decide sanar um acto inválido anteriormente praticado, 

suprindo a ilegalidade que o vicia”.199 A autoridade que deve ratificar pode 
ser a mesma que praticou o ato anterior ou um superior hierárquico, mas o 
importante é que a lei lhe haja conferido essa competência 
específica.200 Exemplo: um ato com vício de forma pode ser posteriormente 
ratificado com a adoção da forma legal. O mesmo se dá em alguns casos de 
vício de competência.201 Segundo a maioria dos autores, a ratificação é 
apropriada para convalidar atos inquinados de vícios extrínsecos, como a 
competência e a forma, não se aplicando, contudo, ao motivo, ao objeto e à 
finalidade. 

A segunda é a reforma. Essa forma de aproveitamento admite que 
novo ato suprima a parte inválida do ato anterior, mantendo sua parte 
válida. Exemplo: ato anterior concedia licença e férias a um servidor; se se 
verifica depois que não tinha direito à licença, pratica-se novo ato retirando 
essa parte do ato anterior e se ratifica a parte relativa às férias. 

A última é a conversão, que se assemelha à reforma. Por meio dela a 
Administração, depois de retirar a parte inválida do ato anterior, processa a 
sua substituição por uma nova parte, de modo que o novo ato passa a conter 
a parte válida anterior e uma nova parte, nascida esta com o ato de 
aproveitamento.202 Exemplo: um ato promoveu A e B por merecimento e 
antiguidade, respectivamente; verificando após que não deveria ser B mas 
C o promovido por antiguidade, pratica novo ato mantendo a promoção de 
A (que não teve vício) e insere a de C, retirando a de B, por ser esta 
inválida.203 

Nem todos os vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios 
insanáveis impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios 
sanáveis possibilitam a convalidação. São convalidáveis os atos que 
tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos 
formais dos procedimentos administrativos.204 Também é possível 



convalidar atos com vício no objeto, ou conteúdo, mas apenas quando se 
tratar de conteúdo plúrimo, ou seja, quando a vontade administrativa se 
preordenar a mais de uma providência administrativa no mesmo ato: aqui 
será viável suprimir ou alterar alguma providência e aproveitar o ato quanto 
às demais providências, não atingidas por qualquer vício.205 Vícios 
insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. Assim, inviável será a 
convalidação de atos com vícios no motivo, no objeto (quando único), na 
finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o resultado do ato. 

Assim como sucede na invalidação, podem ocorrer limitações ao poder 
de convalidar, ainda quando sanáveis os vícios do ato. Constituem barreiras 
à convalidação: (1) a impugnação do interessado, expressamente ou por 
resistência quanto ao cumprimento dos efeitos; (2) o decurso do tempo, 
com a ocorrência da prescrição, razão idêntica, aliás, à que também impede 
a invalidação.206 

Normalmente, as leis que tratam das relações de direito público 
silenciam sobre o instituto da convalidação. Entretanto, indicando elogiável 
avanço, demonstrado pela expressividade no trato do assunto, a Lei 
nº 9.784, de 29.1.1999, reguladora do processo administrativo na esfera 
federal, contemplou a convalidação, ao lado da anulação e da revogação, 
averbando que a Administração pode declará-la quando forem sanáveis os 
vícios e não sobrevier prejuízo ao interesse público ou a terceiros.207 A 
importância da norma legal, embora incidente apenas sobre a 
Administração Federal, é incontestável, uma vez que denuncia a opção do 
legislador pátrio em admitir expressamente a convalidação e o consequente 
aproveitamento de atos contaminados de vícios sanáveis, fato que 
comprova ter ele também perfilhado a tese dualista no que toca à teoria das 
nulidades nos atos administrativos. 

XII.Revogação 

1.Conceito 

É o instrumento jurídico através do qual a Administração Pública 
promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e 
oportunidade. 

Trata-se de um poder inerente à Administração. Ao mesmo tempo em 
que lhe cabe sopesar os elementos de conveniência e oportunidade para a 
prática de certos atos, caber-lhe-á também fazer a mesma avaliação para 
retirá-los do mundo jurídico. Na verdade, não se poderia mesmo conceber 
que alguns atos administrativos perdurassem infinitamente no universo 
jurídico, contrariando critérios administrativos novos, os quais, embora 



supervenientes, passem a refletir a imagem do interesse público a ser 
protegido. 

A revogação vem exatamente ao encontro da necessidade que tem a 
Administração de ajustar os atos administrativos às realidades que vão 
surgindo em decorrência da alteração das relações sociais. 

Na doutrina estrangeira, alguns autores admitem dois tipos de 
revogação, uma por motivos de legalidade e outra por motivos de 
conveniência e oportunidade; na primeira, a retirada do ato tem como 
fundamento o vício de legalidade no ato, ao passo que nesta última o 
motivo seria o interesse da Administração.208 Não obstante, não é esse o 
sistema adotado pela generalidade dos estudiosos pátrios. Para vícios de 
legalidade, o instrumento próprio de saneamento é a anulação; a revogação 
se destina à retirada do ato por razões eminentemente administrativas, 
resguardado, é claro, o direito adquirido.209 Trata-se, por conseguinte, de 
institutos com marcas bem distintas, o que não ocorre nos sistemas que 
adotam a revogação por vício de legalidade. 

2.PRESSUPOSTO 

O pressuposto da revogação é o interesse público, dimensionado pela 
Administração. Cabendo a esta delinear o sentido do interesse público, 
porque sua função básica é a de gerir os bens e interesses da coletividade, 
como vimos, vai buscar em cada caso os elementos que o configuram, de 
modo que, alteradas as condições anteriores que permitiram a prática do 
ato, não raro promove a sua retirada do mundo jurídico. 

No dimensionamento dessas condições, a Administração leva em conta 
a conveniência e a oportunidade de manter o ato ou de expungi-lo do 
acervo jurídico. É o poder próprio de adequar a conduta administrativa a 
novas situações. Como bem registra REALE, “nesse 
processo ativo oupositivo de realização de fins próprios, a revogação dos 
atos administrativos pelo Estado insere-se como um momento natural: 
representa um elo no fluir normal da ação administrativa”,210 lição que 
evidencia claramente a coloração do instituto da revogação como forma de 
agir positiva da Administração. 

Vejamos um exemplo prático: um ato de autorização para extrair areia 
de rio foi praticado quando reinavam condições fáticas que não violavam o 
interesse público. Suponha-se, porém, que, posteriormente, a atividade 
consentida venha a criar malefícios para a natureza. Nesse caso, os novos 
critérios administrativos certamente vão conduzir à revogação daquela 
autorização. Esses novos critérios de conveniência e oportunidade é que 
representam o interesse público justificador da revogação, ou seja, o seu 
pressuposto. 



3.FUNDAMENTO 

É o poder discricionário da Administração que constitui o fundamento 
do instituto da revogação. A respeito, é de anotar-se que a Administração 
dispõe de tal poder “para rever a sua atividade interna e encaminhá-la 

adequadamente à realização de seus fins específicos”.211 
Dimana desse fundamento que há uma correlação entre a 

discricionariedade que inspira a criação do ato e a que conduz à sua 
revogação. É dizer: como regra, são suscetíveis de revogação os atos 
discricionários. Simples é a razão: como estes foram praticados à luz de 
certas condições de fato, pertinentes à conveniência e à oportunidade, 
alteradas tais condições, pode ser revogado o ato. Haverá, como veremos 
adiante, exceções a essa regra, mas nem por isso podemos deixar de 
considerá-la aplicável à maioria dos casos. 

4.ORIGEM 

Ao contrário da invalidação, que pode ser efetivada pelo Judiciário ou 
pela própria Administração no exercício de sua prerrogativa de autotutela, a 
revogação só pode ser processada pela Administração, e isso porque é 
vedado ao Judiciário apreciar os critérios de conveniência e oportunidade 
administrativas.212 

É que, no sistema pátrio, prevalece o sistema da repartição de funções 
estatais, de modo que, se fosse lícito ao Juiz proceder à valoração daqueles 
critérios, estaria ele exercendo função administrativa, e não jurisdicional, 
esta a função que constitucionalmente lhe compete. Sendo a revogação um 
instituto que traduz valoração administrativa, não pode ser cometida senão 
à Administração Pública. 

O que o Juiz pode verificar, e isso é coisa diversa, é a validade ou não 
do ato de revogação. Mas nessa hipótese estará exercendo normalmente sua 
função jurisdicional, que consiste no exame da adequação dos casos 
litigiosos concretos à lei. 

5.EFEITOS 

Para bem entender os efeitos do ato revogador, é preciso ter em mente 
que sua incidência abrange os atos válidos, atos que, a despeito disso, 
precisam ser retirados do universo jurídico. A hipótese de conter o ato 
vícios de legalidade leva não à revogação, mas à invalidação ou anulação, 
como visto anteriormente. 

Ora, se o ato revogado tinha validade, o ato de revogação só pode 
produzir efeitos ex nunc, ou seja, a partir de sua vigência, de modo que os 
efeitos produzidos pelo ato revogado devem ser inteiramente respeitados. 
Atua para o futuro, “mantendo intangidos os efeitos passados e produzidos 

do ato revogado”, como corretamente averba estudioso sobre o assunto.213 



Nesse ponto, é mister destacar que o ato revogado, apesar de não mais 
se situar na esfera de interesse da Administração, era desprovido de vícios, 
ou seja, tratava-se de ato legal. Ora, o ato jurídico perfeito não pode ser 
atingido pela lei nova, garantido que está pelo princípio da irretroatividade 
das leis.214 Se está a salvo da própria lei, com muito maior razão o estará de 
atos administrativos supervenientes. De tudo ressai a conclusão de que os 
efeitos do ato revogado não podem ser atingidos pelo ato revogador. 

6.INOCORRÊNCIA 

O poder de revogação da Administração Pública não é ilimitado. Ao 
contrário, existem determinadas situações jurídicas que não rendem ensejo 
à revogação, em alguns casos por força da própria natureza do ato anterior, 
em outros pelos efeitos que produziu na ordem jurídica. 

São insuscetíveis, pois, de revogação: 
1.os atos que exauriram os seus efeitos (exemplo: um ato que 
deferiu férias ao servidor; se este já gozou as férias, o ato de 
deferimento já exauriu os seus efeitos); 
2.os atos vinculados, porque em relação a estes o administrador 
não tem liberdade de atuação (exemplo: um ato de licença para 
exercer profissão regulamentada em lei não pode ser retirado do 
mundo jurídico por nenhum critério administrativo escolhido pela 
Administração);215 
3.os atos que geram direitos adquiridos, garantidos por preceito 
constitucional (art. 5º, XXXVI, CF) (exemplo: o ato de conceder 
aposentadoria ao servidor, depois de ter este preenchido o lapso 
temporal para a fruição do benefício); 
4.os atos integrativos de um procedimento administrativo, pela 
simples razão de que se opera a preclusão do ato anterior pela 
prática do ato su-cessivo (exemplo: não pode ser revogado o ato de 
adjudicação na licitação quando já celebrado o respectivo 
contrato);216e 5. os denominados meros atos administrativos, como 
os pareceres, certidões e atestados. 

Há doutrinadores que incluem entre os atos irrevogáveis aqueles em 
que já se tenha exaurido a competência relativamente ao objeto do ato, 
exemplificando com o ato que, tendo sido objeto de recurso, está sob 
apreciação de autoridade hierárquica de nível mais elevado, o que deixaria 
a autoridade que praticou o ato sem competência para a 
revogação.217 Assim, entretanto, não nos parece. Se o autor, diferentemente 
do que decidira, resolve revogá-lo depois da interposição do recurso, nada 
impede que o faça, pois que o recurso não tem o condão de suprimir-lhe a 



competência legal. O efeito será apenas o de resultar prejudicado o recurso 
em virtude do atendimento da pretensão recursal. 

7.REVOGAÇÃO DA REVOGAÇÃO 

A questão aqui consiste em saber se pode haver revogação de um outro 
ato anterior de revogação. Em termos práticos: havia o ato A, que foi 
revogado pelo ato B; agora, com o ato C, a Administração desiste de B e 
quer reativar o conteúdo do ato A. 

O tema deve ser analisado sob dois aspectos. Antes, porém, é preciso 
não esquecer que o ato de revogação é de caráter definitivo, ou seja, exaure-
se tão logo atinge o seu objetivo, que é o de fazer cessar a eficácia do ato 
revogado. Com o ato revogador, assim, desaparece do mundo jurídico o ato 
revogado. 

O problema surge quando a Administração se arrepende da revogação, 
pretendendo o retorno do ato revogado para que ressurjam os seus efeitos. 
Nesse caso, como bem averba DIÓGENES GASPARINI, a só revogação 
não terá o efeito de repristinar o ato revogado, porque a isso se opõe o art. 
2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conquanto 
destinada a norma às leis revogada e revogadora.218 Na verdade, não se pode 
mais conceber que o ato revogado, expungido do universo jurídico, 
ressuscite pela só manifestação de desistência do ato revogador. Esse é o 
primeiro aspecto a ser considerado.219 

O segundo ocorre quando a Administração quer mesmo restaurar a 
vigência do ato revogado e, no próprio ato em que se arrepende da 
revogação, expressa seu intento, de forma cabal e indubitável. Nesse caso, 
o efeito é diferente, e isso porque num só ato a Administração faz cessar os 
efeitos da revogação e manifesta expressamente a sua vontade no sentido 
de revigorar o ato revogado. Na prática, nasce um novo ato 

administrativo com dois capítulos: um relativo à desistência da revogação e 
outro consistindo no mesmo objeto que tinha o ato revogado. Essa hipótese 
não se afigura ilegal.220 

Ressalte-se apenas, para não deixar dúvidas, que o terceiro ato, que foi 
o que restaurou o conteúdo do ato revogado (este, o primeiro dos atos 
praticados), tem o caráter de ato novo e, por tal motivo, não podem ser 
aproveitados os efeitos anteriores, que são aqueles produzidos no período 
em que vigorava o ato revogador (o segundo dos atos praticados); é que 
com esse ato – ato de revogação – cessaram os efeitos do primeiro ato. O 
que o terceiro ato faz é tão somente adotar, a partir de sua vigência, o 
mesmo conteúdo que tinha o primeiro ato e, consequentemente, os mesmos 
efeitos que eram dele decorrentes. A vigência, contudo, não alcança o 
período em que vigorava o ato de revogação do primeiro dos atos.221 


