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CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA. PODERES E DEVERES DO 

ADMINISTRADOR PÚBLICO. O USO E O ABUSO DO 

PODER. 

 

1 - Princípios constitucionais do Direito Administrativo 

 
Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados 

em doze regras de observância permanente e obrigatória. 

 • princípios expressos: 

- legalidade; 

- moralidade; 

- impessoalidade ou finalidade; 

- publicidade; 

- eficiência. 

• princípios implícitos ou decorrentes: 

- razoabilidade; 

- proporcionalidade; 

- ampla defesa; 

- contraditório; 

- segurança jurídica; 

- motivação; 

- supremacia do interesse público. 
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Os cinco primeiros encontram-se previstos no art. 37 da Constituição 

Federal. 

Os demais, embora não mencionados, decorrem do nosso regime 

político. 

Na forma do art. 11 da Lei 8.492/92, que trata do enriquecimento ilícito, 

constitui “ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da 

administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”. 

 

1.1 O princípio da legalidade 

O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito 

aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se 

afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e submeter-se à 

responsabilidade civil, criminal e administrativa. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

As leis administrativas são de ordem pública e seus preceitos não 

podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de 

seus aplicadores e destinatários. 

Os poderes do administrador não podem ser renunciados ou 

descumpridos sem ofensa ao bem comum. 

O princípio da legalidade passou a ser imposição lega pela lei 

reguladora da ação popular (que considera nulos os atos lesivos ao patrimônio 

público quando eivados de ‘ilegalidade do objeto’). Desde a Constituição de 

1988 é também princípio constitucional. 

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve 

conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena 

legitimidade à sua atuação. 
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1.2 O princípio da Moralidade 

Constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração 

Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata da moral comum, mas sim da moral 

jurídica. Ao atuar, o agente administrativo não poderá desprezar o elemento 

ético de sua conduta, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o 

justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, 

mas também entre o honesto e o desonesto.  

A moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta 

interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de 

sua ação: o bem comum. 

Tanto infringe a moralidade administrativa o administrador que, para 

atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos como aquele que 

desprezou a ordem institucional e, embora movido por zelo profissional, invade 

a esfera reservada a outras funções e procura obter mera vantagem para o 

patrimônio confiado à sua guarda. Embora mantendo ou aumentando o 

patrimônio gerido, desviam-no do fim institucional. 

O controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato 

administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a 

conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e 

com o interesse coletivo. 

  

1.3 O princípio da impessoalidade ou finalidade 

O princípio da impessoalidade nada mais é do que o princípio da 

finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o 

seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica 

expressa ou virtualmente como objetivo do ato. 

Também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, 

art. 37, §1º). 

A finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável: o interesse 

público. 
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Todo ato que se apartar desse objetivo sujeitar-se-á à invalidação por 

desvio de finalidade, conceituado como “fim diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, na regra de competência” do agente (LAP, art. 2º, 

parágrafo único, “e”). 

O administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou praticá-lo no 

interesse próprio ou de terceiros. Pode o interesse público coincidir com o de 

particulares, como ocorre nos atos administrativos negociais e nos contratos 

públicos. 

O princípio da finalidade veda é a prática de ato administrativo sem 

interesse público ou conveniência para a administração. 

  

1.4 O princípio da razoabilidade e proporcionalidade 

Pode ser chamado de princípio da proibição do excesso que objetiva 

aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de forma a evitar restrições 

desnecessárias e abusivas por parte da Administração Pública, com lesão 

aos direitos fundamentais. 

A razoabilidade não pode ser lançada com instrumento de substituição 

da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete. 

Em regra, sua aplicação está mais presente na discricionariedade 

administrativa.  

A razoabilidade atua como critério finalisticamente vinculado quando 

se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto para a prática do ato 

discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e 

os padrões de oportunidade e conveniência. 

Conforme a Lei 9.784/99: 

           - razoabilidade: adequação entre os meios e os fins; 

           - proporcionalidade: vedação à imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público”. 
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1.5 O princípio da publicidade 

É a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus 

efeitos. 

A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e 

moralidade. Por isso, os atos irregulares não se convalidam com a 

publicação, nem os regulares dispensam-na para sua exeqüibilidade, quando 

exigida pela lei ou regulamento. 

Em princípio, o ato administrativo deve ser publicado, só se admitindo 

sigilo nos casos de: 

           - segurança nacional; 

           - investigações policiais; 

           - interesse superior da administração, a ser declarado 

previamente. 

A Constituição impõe o fornecimento de certidões de atos da 

Administração, requeridas por qualquer pessoa, para defesa de direitos ou 

esclarecimento de situações (CF, art. 5º, XXXIV, “b”), os quais devem ser 

indicados no requerimento. 

O termo “repartições públicas” utilizado pela CF abrange as repartições 

da Administração direta ou indireta. 

A publicação no órgão oficial só é exigida do ato concluído ou de 

determinadas fases de certos procedimentos administrativos, como ocorre nas 

concorrências e tomadas de preços. 

O essencial é que nas publicações dos atos negociais constem seu 

objeto e o nome dos interessados. 

A publicação produz efeitos quando feita no órgão oficial da 

Administração, e não na imprensa particular, pela televisão ou pelo rádio, 

ainda que em horário oficial.  



19 
 

Por órgão oficial entende-se os jornais contratados para as 

publicações oficiais. Vale ainda como publicação a afixação dos atos e leis 

municipais na sede da Prefeitura ou da Câmara, onde não houver órgão 

oficial. 

Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem a 

publicidade necessária, não só deixam de produzir seus regulares efeitos como 

se expõem à invalidação por falta desse requisito de eficácia e moralidade. 

Sem publicação não fluem os prazos para impugnação administrativa ou 

anulação judicial, quer o de decadência para impetração do mandado de 

segurança, quer os de prescrição da ação cabível. 

  

1.6 O princípio da eficiência 

Exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. 

  

1.7 O princípio da segurança jurídica 

Entende-se como princípio da boa-fé dos administrados ou da 

proteção da confiança. A ele está ligada a exigência de maior estabilidade 

das situações jurídicas, mesmo aquelas que na origem apresentem vícios de 

ilegalidade. 

A Lei 9.784/99 veda a aplicação retroativa de nova interpretação. 

Pode-se admitir a sanatória ou o convalescimento do ato nulo. Em 

muitas hipóteses, o interesse público prevalecente está na conservação do ato 

que nasceu viciado, mas que, após, pela omissão do Poder Público em 

invalidá-lo, por prolongado período de tempo, consolidou nos destinatários a 

crença firme na legitimidade. 
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1.8 O princípio da motivação 

Se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei, todo o ato do Poder Público deve trazer consigo a 

demonstração de sua base legal e de seu motivo. 

A parte dispositiva deve vir precedida de uma explicação ou exposição 

dos fundamentos de fato (motivos-pressupostos) e de direitos (motivos-

determinantes da lei). 

O simples fato de não haver o agente público exposto os motivos de seu 

ato bastará para torná-lo irregular. 

Certos atos administrativos oriundos do poder discricionário 

dispensam a justificação, bastando evidenciar a competência para o exercício 

do ato e a conformação do ato com o interesse público. 

Em outros atos, que afetam o interesse individual do administrado, a 

motivação é obrigatória para o exame da legalidade, finalidade e moralidade 

administrativas. 

     A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia de ampla 

defesa e do contraditório; sempre que a motivação for indispensável para o 

exercício destes direitos, será constitucionalmente obrigatória. 

      

• teoria dos motivos determinantes: a motivação deve apontar a causa e 

os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o 

dispositivo legal em que se funda. 

     A motivação deve ser explícita, clara e congruente. Se não permitir o 

seu devido entendimento, a motivação não atenderá o seu fim, podendo 

acarretar a nulidade do ato. 

Permite-se a motivação aliunde, que consiste em declaração de 

“concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações, 

decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato” (Lei 

9.784/99, art. 50, §1º). 
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A motivação é obrigatória quando os atos: 

           - neguem, limitem ou afetem direitos e interesses; 

           - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

           - decidam processos administrativos de concurso ou seleção 

pública; 

           - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

           - decidam recursos administrativos; 

           - decorram de reexame de ofício; 

           - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 

discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

           - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de 

atos administrativos. 

  

1.9 O princípio da ampla defesa e contraditório 

A Constituição não mais limita o contraditório e a ampla defesa aos 

processos administrativos (punitivos) em que haja acusados, mas estende a 

garantia a todos os processos administrativos punitivos ou não-punitivos, 

ainda que neles haja simples litigantes. 

Não é necessário que o conflito seja qualificado pela pretensão resistida. 

  

1.10 O princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular 

Também chamado de princípio da supremacia da finalidade pública. 

Constitui no atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia, 

total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. 
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A primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação 

estatal; deve ser observado mesmo quando as atividades ou serviços públicos 

forem delegados a particulares. 

Dele decorre o princípio da indisponibilidade do interesse público, 

segundo o qual a Administração Pública não pode dispor desse interesse, 

mesmo porque ela não é titular do interesse público, cujo titular é o Estado, 

que, por isso, mediante lei, pode autorizar a disponibilidade ou a renúncia. 

Essa supremacia do interesse público é o motivo da desigualdade 

jurídica entre a administração e os administrados. 

 

2 - Atividade administrativa 

 

2.1 Conceito de administração 

Em sentido lato, administração pública é a gestão de bens e interesses 

qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo 

os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem comum. 

 No Direito Público, a locução Administração Pública tanto designa 

pessoas e órgãos governamentais como a atividade administrativa em si 

mesma. 

 Subjetivamente é o conjunto de órgãos e serviços do Estado e 

objetivamente é a expressão do Estado, agindo in concreto para satisfação de 

seus fins de conservação, de bem-estar individual dos cidadãos e de progresso 

social. Neste conceito entram não só os órgãos pertencentes ao Poder Público 

como, também, as instituições e empresas particulares que colaboram com o 

Estado, no desempenho de serviços de utilidade pública ou de interesse 

coletivo, ou seja, a Administração centralizada (entidades estatais), e a 

descentralizada (entidades autárquicas, fundacionais e empresariais) e os 

entes de cooperação (entidades paraestatais). 

 Distingue-se, na administração pública: 
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  - atos de império: que contém uma ordem ou decisão 

coativa da Administração para o administrado, como o decreto expropriatório; 

  - atos de gestão: ordena a conduta interna da 

Administração e seus servidores, ou cria direitos e obrigações entre ela e os 

administrados; 

  - atos de expediente: de preparo e movimentação de 

processos, sem decisão de mérito administrativo. 

 

Para a realização destes atos, o agente deve ter investidura e 

competência legais. 

 

2. 2 Natureza e fins da administração 

 

2.2.1 Natureza 

 A natureza da administração pública é de um múnus público para 

quem a exerce: um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos 

bens, serviços e interesses da coletividade. Na administração pública as 

ordens e instruções para administrar estão concretizadas nas leis, 

regulamentos e atos especiais. 

 

2.2.2 Fins 

 Os fins da administração pública resumem-se num único objetivo: 

o bem comum da coletividade administrada. Toda a atividade do administrador 

público deve ser orientada para esse objetivo. O fim, e não a vontade do 

administrador, domina todas as formas de administração. A atividade 

administrativa supõe a preexistência de uma regra jurídica, reconhecendo-lhe 

uma finalidade própria. 

 No desempenho dos encargos administrativo, o agente do Poder 

Público não tem liberdade de procurar outro objetivo, ou de dar fim diverso, 

do prescrito em lei para a atividade. Não pode deixar de cumprir os deveres 
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que a lei lhe impõe, nem renunciar a qualquer parcela de seus poderes e 

prerrogativas que lhe são conferidos. 

 
 

3 – Poderes e deveres do administrador público 

 
 Os poderes e deveres do administrador público são os expressos 

em lei, os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo interesse da 

coletividade.  

Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder 

público para o desempenho de suas atribuições. Por isso, o agente, quando 

despido da função ou fora do exercício do cargo, não pode usar da autoridade 

pública, nem invocá-la para superpor-se aos demais cidadãos. Tal conduta 

caracteriza abuso de poder e, conforme o caso, tipifica o crime de abuso de 

autoridade (l. 4.898/65). 

Isto decorre do princípio do art. 5º, caput, da CF, que estabelece a 

igualdade de todos perante a lei, não se reconhecendo privilégios pessoais, 

mas prerrogativas funcionais. Se o agente do poder não está no exercício de 

suas funções, deixa de ser autoridade, igualando-se aos demais cidadãos. 

 
 

3.1 Poder-dever de agir 

O poder tem para o agente público o significado de dever para com a 

comunidade, no sentido de que quem o detém está sempre na obrigação de 

exercitá-lo. O poder é insuscetível de renúncia, não se admitindo a omissão 

da autoridade diante de situações que exigem sua atuação. Eis porque a 

Administração responde civilmente pelas omissões lesivas de seus agentes. 

O administrador não tem liberdade para deixar de praticar atos de sua 

competência legal. 

 



25 
 

3.2 Dever de eficiência 

 Erigiu-se à categoria de princípio constitucional da atividade 

administrativa ante a redação do art. 37 da CF dada pela EC 19/98. 

 Já se encontrava no direito brasileiro no DL 200/67, quando 

submetia a atividade do Executivo: 

  - ao controle de resultados (arts. 13 e 25, V); 

  - ao fortalecimento do sistema de mérito (art. 25, VIII); 

  - à sujeição da administração indireta a supervisão 

ministerial quanto à eficiência administrativa (art. 26, III); 

  - à recomendação da demissão ou dispensa do servidor 

comprovadamente ineficiente ou desidioso (art. 100). 

 O art. 41 da CF igualmente possibilita a dispensa de servidor 

estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma da lei complementar, assim como estabelece, como condição para a 

aquisição da estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para esse fim. 

 A eficiência funcional é considerada em sentido amplo, 

abrangendo não só a produtividade do exercente do cargo ou da função, como 

a perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela 

Administração. 

 

3.3 Dever de probidade 

 O dever de probidade está constitucionalmente integrado na 

conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de 

seus atos. 

 A Constituição pune a improbidade na administração com 

sanções políticas, administrativa e penais, nos seguintes termos: “Os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao 
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Erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível” (CF, art. 37, §4º). 

 A L. 8429/92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de improbidade administrativa, que classifica em três 

espécies: 

os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 

os que causam prejuízo ao erário (art. 10); 

os que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 

As sanções estão previstas no art. 12, determinando a Lei que sejam 

aplicadas levando em conta a extensão do dano e o proveito patrimonial 

obtido pelo agente. 

Igualmente, a lei reguladora da ação popular (L. 4.898/65), explicitou os 

atos possíveis de anulação por via judicial, desde que ilegais e lesivos ao 

patrimônio público. 

 Assim, o ato administrativo praticado com lesão aos bens e 

interesses públicos também fica sujeito a invalidação pela própria 

Administração ou pelo Poder Judiciário, por vício de improbidade. 

 

3.4 Dever de prestar contas 

 É decorrência natural da administração como encargo de gestão 

de bens e interesses alheios. 

 A prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros 

públicos, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de 

administração. 

 A própria Constituição Federal, quando garante a obtenção de 

certidões das repartições públicas “para a defesa de direitos e esclarecimento 

de situações” (art. 5º, XXXVI, ‘b’), e as leis administrativas, quando exigem a 

publicidade dos atos e contratos da Administração, estão a indicar que o 

administrador público deve contas de toda a sua atuação. 
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 Esse dever se acentua na gestão financeira, onde a CF impõe 

expressamente (arts. 70 a 75), não só para os administradores, como para os 

demais responsáveis por bens e valores públicos. 

 Também os administradores de entes paraestatais e os 

particulares que recebam subvenções estatais para aplicação determinada 

(CF, art. 70, p. ún.). 

 A prestação de contas é feita ao órgão legislativo de cada 

entidade estatal, através do Tribunal de Contas competente, que auxilia o 

controle externo da administração financeira. 

 
 

4 – Uso e abuso do poder 

 

4.1 Uso do poder 

A Administração Pública deve obediência à lei em todas as suas 

manifestações, até mesmo nas atividades discricionárias o administrador fica 

sujeito às prescrições legais quanto à sua competência, finalidade e forma, só 

possuindo liberdade nos limites da conveniência e oportunidade 

administrativas. 

O poder tem limites certos e forma legal de utilização. 

O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Usar normalmente o poder 

é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do 

ato e as exigências do interesse público. 

 

4.2 Abuso do poder 

 O abuso do poder ocorre quando a autoridade, embora 

competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou 

se desvia das finalidades administrativas. 

 O ato administrativo – vinculado ou discricionário – há que ser 

praticado com observância formal e ideológica da lei. 



28 
 

 A utilização desproporcional do poder, o emprego arbitrário da 

força, a violência contra o administrado, constituem formas abusivas do uso do 

poder estatal, nulificadoras dos atos que as encerram. Todo ato abusivo é 

nulo, por excesso ou desvio de poder. 

O abuso do poder tanto pode se revestir de forma comissiva como 

omissiva, porque ambas são capazes de afrontar a lei e causar lesão a direito 

individual do administrado. Igualmente o abuso pode ser doloso ou culposo. 

 Para a defesa contra o abuso de poder são cabíveis: 

 - mandado de segurança; 

 - direito de representação contra abuso de autoridade (CF, art. 5º, 

XXXIV, ‘a’); 

 - representação por crime de abuso de autoridade (art. 4.898/65). 

 

4.2.1 Excesso de poder 

 O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora 

competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso de 

suas faculdades administrativas. Excede, portanto, a sua competência legal, 

e, com isso, invalida o ato, porque ninguém pode agir em nome da 

Administração fora do que a lei lhe permite. 

 Tanto se caracteriza pelo descumprimento formal da lei como 

também quando as limitações da lei são contornadas dissimuladamente. 

 

4.2.2 Desvio de finalidade 

 Verifica-se quando a autoridade, embora atuando dentro dos 

limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos 

dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. Constitui a 

violação ideológica da lei, colimando o administrador público ou fins não 

queridos pelo legislador ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de 

um ato administrativo aparentemente legal. 
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 Dentre os elementos indiciários do desvio de finalidade está ou a 

falta de motivo ou a discordância dos motivos com o ato praticado. 

 A lei regulamentar da ação popular (L. 4.717/65) consigna o 

desvio de finalidade como vício nulificador do ato administrativo lesivo ao 

patrimônio público e o considera caracterizado quando “o agente pratica o ato 

visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência” (art. 2º, ‘e’, e p. ún. ‘e’). 

 

4.2.3 Omissão da administração 

 Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para 

a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da 

autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, cautelar, mandado de injunção 

ou mandado de segurança (Súmula 429 do STF). 

 No caso de se optar pela via judicial, não cabe ao Judiciário 

praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor a sua prática, ou, 

desde logo, suprir os seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do 

postulando, violado pelo silêncio administrativo. 

 O silêncio administrativo não é ato administrativo, é conduta 

omissiva da administração se ofende direito individual de administrado ou 

servidor. 
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CAPITULO II - ATOS ADMINISTRATIVOS. REVOGAÇÃO. 

INVALIDAÇÃO E CONVALIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO 

ADMINISTRATIVA. 

 
 

1. Conceito e requisitos (elementos) do ato administrativo. 

Noções relevantes de atos administrativos 

 
 

A administração realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos 

que recebem a denominação de atos administrativos. 

A prática de atos administrativos cabe, em princípio e normalmente, aos 

órgãos executivos, mas as autoridades judiciárias e as Mesas legislativas 

também os praticam restritamente, quando ordenam seus próprios serviços, 

dispõem sobre seus servidores ou expedem instruções sobre matéria de sua 

privativa competência. 

Esses atos internos são tipicamente administrativos e se sujeitam a 

revogação ou a anulação no âmbito interno ou pelas vias judiciais, como os 

demais atos do Executivo. 

Além das autoridades públicas, podem os dirigentes de autarquias e 

fundações, os administradores de empresas estatais e os executores de 

serviços delegados praticar atos que, por sua afetação pública, se equiparam 

aos atos administrativos típicos, tornando-se passíveis de controle judicial por 

mandado de segurança e ação popular. 

  

1.1 Conceito 

É fundamentalmente o mesmo do ato jurídico, diferenciando-se como 

uma categoria informada pelo interesse público. 
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     “Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 

Administração Pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato 

adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria.” 

 

  Esse conceito é restrito ao ato administrativo unilateral, que se 

forma com a vontade única da administração, que é o ato administrativo típico. 

Os atos bilaterais constituem contratos administrativos. 

      Condição primeira para o ato administrativo é que a administração 

aja nesta qualidade, usando de sua supremacia de poder público. Algumas 

vezes, nivela-se ao particular e o ato perde a característica administrativa, 

igualando-se ao ato jurídico privado. 

  A segunda é que contenha manifestação de vontade apta a 

produzir efeitos jurídicos para sim, seus servidores e para os administrados. 

  A terceira é que provenha de agente competente, com finalidade 

pública e revestindo forma legal. 

  • fato administrativo: é toda realização material da administração 

em cumprimento de alguma decisão administrativa. É a materialização da 

vontade. 

  
 
 

1.2 Elementos 

Sem a convergência dos elementos não se aperfeiçoa o ato, e, 

conseqüentemente, não terá condições de eficácia para produzir seus efeitos. 

  

1.2.1 Competência 

Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser praticado sem que 

o agente disponha de poder legal para praticá-lo. 
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A competência administrativa é o poder atribuído ao agente a 

administração para ao desempenho específico de suas atribuições. A 

competência resulta da lei e por ela é limitada. 

Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite 

que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido. 

A competência administrativa é intransferível e improrrogável pela 

vontade dos interessados. 

Pode ser delegada ou avocada, desde que o permitam as normas 

reguladora da administração. Sem lei que o permita, não é possível a alteração 

discricionária da competência. 

  

1.2.2 Finalidade 

É o objetivo do interesse público a atingir. Não se compreende ato 

administrativo sem fim público, seja ele vinculado ou discricionário. 

São nulos os atos descoincidentes do interesse coletivo. 

A finalidade é aquela que a lei indica explícita ou implicitamente. Não 

cabe ao administrador escolher outra ou substituir a indicada na norma 

administrativa. Ainda que ambas visem o fim público. 

A alteração de finalidade expressa caracteriza o desvio de poder e 

autoriza a invalidação do ato. 

  

1.2.3 Forma 

O revestimento exteriorizador do ato administrativo constitui requisito 

vinculado e imprescindível à sua perfeição. A administração exige 

procedimentos especiais e forma legal, a liberdade de forma no direito público 

é exceção. 

Todo ato administrativo é, em princípio, formal. Toda forma estabelecida 

para o ato é substancial. 
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Não se confunda o simples defeito material na forma com a relegação 

da forma: aquele é corrigível e não anula o ato, esta é insuprível. 

Só se admite ato administrativo não escrito em casos de urgência, de 

transitoriedade da manifestação de vontade ou de irrelevância do assunto para 

a administração. 

A revogação ou a modificação do ato deve obedecer à mesma forma 

do ato originário, pois o requisito forma é vinculado. 

  

1.2.4 Motivo 

Motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina a 

realização do ato administrativo. 

Pode vir expresso em lei como pode ser deixado ao critério do 

administrador. 

Conforme a CF, art. 5º, XXXV c/c art. 37, a motivação é, em regra, 

obrigatória. 

Só não o será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com 

ela incompatível. 

Assim, na atuação vinculada ou discricionária, o agente, ao praticar o 

ato, fica obrigado a motiva-lo, sob pena de invalidade. 

• motivos determinantes: se o motivo não for exigido pela lei para a 

perfeição do ato, fica o agente com a faculdade de praticá-lo sem motivação, 

mas, se o fizer, vincula-se aos motivos aduzidos, sujeitando-se à obrigação de 

demonstrar sua efetiva ocorrência. 

  

1.2.5 Objeto 

Todo ato administrativo tem por objeto a criação, modificação ou 

comprovação de situações jurídicas sujeitas à atuação do poder público. 

O objeto, nos atos discricionários, fica na dependência da escolha do 

Poder Público, constituindo essa liberdade opcional no mérito administrativo. 
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1.3 Atributos dos atos administrativos 

 

1.3.1. Presunção de legitimidade 

 Qualquer que seja a sua categoria ou espécie, os atos 

administrativos nascem com presunção de legitimidade, independentemente 

de norma legal que a estabeleça. 

 Decorre do princípio da legalidade da administração. 

 Autoriza a imediata execução ou imperatividade dos atos 

administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à 

invalidade. Enquanto não o forem declarados, são tidos por válidos e 

operantes, quer para a administração, quer para os administrados sujeitos ou 

beneficiários de seus efeitos. 

 Admite-se a sustação dos efeitos através de recursos internos 

ou de ordem judicial. 

 Transfere o ônus da prova da invalidade a quem a invoca, fica 

sempre a cargo do impugnante. 

 Desde que se completa o procedimento formativo, o ato adquire 

existência legal, tornando-se eficaz e vinculativo para a administração que o 

expediu, enquanto não for revogado. 

 Embora eficaz, o ato pode não ser exeqüível, por lhe faltar a 

verificação de uma condição suspensiva, chegada do termo, ou a prática de ato 

complementar. Assim, eficácia é, tão-somente, aptidão para atuar, enqaunto a 

exeqüibilidade é a disponibilidade do ato para produzir imediatamente os seus 

efeitos finais. 

 O atributo da exeqüibilidade é característico dos atos concluídos e 

perfeitos. 
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1.3.2  Imperatividade 

 Atributo do ato administrativo que impõe coercibilidade para seu 

cumprimento e execução. Este atributo não está presente em todos os atos, 

visto que alguns deles (enunciativos, negociais) o dispensam, por 

desnecessário à sua operatividade, pois os efeitos dependem do interesse do 

particular na sua utilização. 

 Os atos que consubstanciam provimento ou ordem administrativa 

(normativos, ordinatórios, punitivos) nascem sempre com imperatividade, força 

impositiva própria do poder público e que obriga o particular ao fiel 

cumprimento, sob pena de se sujeitar a execução forçada pela Administração 

(auto-executórios) ou Judiciário (não auto-executórios). 

 É capacidade de criar unilateralmente obrigações, sem a 

concorrência da vontade da outra parte. 

 

1.3.3 Auto-executoriedade 

 Consiste na possibilidade de certos atos administrativos 

ensejarem imediata e direta execução pela própria administração, 

independentemente de ordem judicial. 

 Cabe quando as circunstâncias indicam a necessidade premente 

da obtenção do fato ou da coisa. Torna possível obter, por coação absoluta, a 

própria prestação exigida pela administração, ou, na sua impossibilidade, outra 

equivalente. 

 Distinguem-se os atos próprios do poder administrativo, na 

execução dos quais é irrecusável a auto-executoriedade, dos que lhes são 

impróprios, e por isso, dependentes de outro poder, como a cobrança 

contenciosa de multa. 

 Prestações tipicamente administrativas, principalmente 

decorrentes do poder de polícia, podem ser exigidas e executadas diretamente, 

sem necessidade de mandado judicial (interdições, inutilização, demolições). 
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 A sua execução deve ser precedida de notificação e estar 

acompanhada de auto circunstanciado em que se comprove a legalidade da 

atuação. 

 Ao particular que se sentir ameaçado ou lesado pela execução do 

ato é que caberá pedir proteção judicial para obstar a atividade da 

administração, ou para haver da Fazenda Pública os eventuais prejuízos que 

tenha injustamente suportado. 

 

1.4 Classificação : Vinculação e discricionariedade 

 

1.4.1 Atos administrativos vinculados (vinculação) 

 Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei 

estabelece os requisitos e condições de sua realização. 

 As imposições legais absorvem, quase que por completo, a 

liberdade do administrador, uma vez que a ação fica adstrita aos 

pressupostos estabelecidos na norma legal para a validade da atividade 

administrativa. 

 Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato, 

tornando-se passível de anulação pela própria administração ou pelo 

Judiciário. 

 Tanto nos atos discricionários, quanto nos vinculados, o 

administrador terá de decidir sobre a conveniência de sua prática, escolhendo 

a melhor oportunidade e atendendo a todas as circunstâncias que conduzam à 

finalidade (interesse público). 

 Pode a administração atuar com liberdade, embora reduzida, nos 

limites da lei ou regulamento. 

 Nos atos vinculados, impõe-se o dever de motiva-los, no sentido 

de evidenciar a conformação de sua prática com as exigências e requisitos 

legais que constituem pressupostos necessários de sua existência e validade. 
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 Tais atos permitem ao Judiciário revê-los em todos os seus 

aspectos, porque em qualquer deles poderá revelar-se a infringência dos 

preceitos legais ou regulamentares que condicionam a sua prática. 

 Não é dado ao Judiciário sindicar a conveniência, oportunidade ou 

justiça (mérito administrativo) do ato. 

 

1.4.2 Atos administrativos discricionários (discricionariedade) 

 
 Existe em atos em que a administração pode praticar com 

liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, conveniência, 

oportunidade e modo de sua realização.  

 Discrição é a liberdade de ação dentro de limites legais, arbítrio é 

ação contrária ou excedente da lei. Ato arbitrário é sempre ilegítimo e inválido. 

 A discricionariedade é uma ação limitada a um fim determinado, 

para que o Poder Público aprecie as condições presentes quando administre o 

interesse social especificado pela norma legislativa. 

 A atividade discricionária não se exerce se a lei não a dispensa. 

É indispensável que a lei confira o poder ao administrador e lhe assinale os 

limites de sua liberdade de opção nos critérios postos à sua disposição para a 

prática do ato. 

 A atividade do administrador público – vinculada ou discricionária 

– há de estar sempre dirigida para o fim legal, que, em última análise, objetiva 

o bem comum. 

 Discricionários são só os meios e os modos de administrar, 

nunca os fins a atingir. Em tema de fins, não existe jamais poder discricionário. 

 O fim é sempre imposto pela lei ou regulamento, implícita ou 

explicitamente. 

 O ato, embora resultante do poder discricionário, não pode 

prescindir de certos requisitos, tais como a competência legal de quem o 
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pratica, a forma prescrita em lei ou em regulamento e o fim indicado no texto 

legal em que o administrador se apóia. 

 

1.5 Mérito administrativo 

 É a faculdade de valoração do motivo conforme a conveniência e 

a oportunidade. 

 O mérito do ato não se considera requisito do ato. Consubstancia-

se na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitos pela 

administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência e a oportunidade e justiça do ato a realizar. 

 Nos atos vinculados, onde não há faculdade de opção do 

administrador, mas unicamente a possibilidade de verificação dos pressupostos 

de direito e de fato, não há mérito, pois toda atuação se resume no 

atendimento de imposições legais. 

 Nos atos discricionários, além dos elementos sempre vinculados 

(competência, finalidade e forma), outros existem (motivo e objeto) em relação 

aos quais a administração decide livremente e sem possibilidade de correção 

judicial, salvo havendo desvio ou excesso de poder. 

 O mérito administrativo só abrange os elementos não vinculados 

do ato. 

 
 

2 - Revogação 

 

2.1 Conceito 

 

 Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e 

eficaz realizada pela Administração – e somente por ela – por não mais lhe 

convir a sua existência. 
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 Toda revogação pressupõe um ato legal e perfeito, mas 

inconveniente ao interesse público. A faculdade revogadora é implícita na 

função administrativa. 

 Se o ato for ilegal ou ilegítimo, não ensejará a sua revogação, 

mas a sua invalidação. 

 A revogação fundação no poder discricionário de que dispõe a 

Administração de rever sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente 

aos seus fins específicos. 

 Em princípio, todo ato administrativo é revogável.  

Os atos gerais ou regulamentares1 são, por natureza, revogáveis a 

qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias, desde que a Administração 

respeite seus efeitos produzidos até o momento da invalidação. Como têm 

missão normativa assemelhada à lei, não objetivam situações pessoais. 

Quanto aos atos especiais ou individuais são, também, em tese, 

revogáveis, desde que seus efeitos se revelem inconvenientes ou contrários ao 

interesse público, mas ocorre que estes atos podem se tornar operantes e 

irrevogáveis desde a sua origem ou adquirir esse caráter por circunstâncias 

supervenientes à sua emissão. E tais são os que geram direitos subjetivos 

para o destinatário, os que exaurem desde logo seus efeitos e os que 

transpõem os prazos dos recursos internos, levando a Administração a decair 

do poder de revogá-los. 

A revogação opera da data em diante (ex nunc). Os efeitos que a 

precederam se mantém. 

                                            
1São aqueles que contém um comando geral do Executivo, visando a 

correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é 

explicitar a norma legal a ser observada pela administração e pelos 

administrados. 

       Não são lei em sentido formal, mas somente no material. 

Por serem gerais e abstratas, têm a mesma normatividade da lei e a ela 

se equiparam para fim de controle judicial. 
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Desde que o administrador possa revogar o ato inconveniente – por não 

ter gerador direitos subjetivos para o destinatário ou por não ser definitivo ou 

por se tratar de ato precário – sua invalidação não obrigará o Poder Público a 

indenizar quaisquer prejuízos presentes ou futuros que a revogação 

ocasionalmente ocasione. 

Se um ato irrevogável, porque gerador de direitos subjetivos, for 

suprimido, caberá indenização completa dos prejuízos causados ao seu 

beneficiário. 

 
 
 
 
 
 

3– Invalidação 

 

3.1 Conceito 

 

O ato administrativo realizado em desacordo com o ordenamento 

jurídico é inválido. Sua extinção nada tem a ver com sua conveniência e 

oportunidade. A invalidação alcança o ato viciado no seu nascedouro. 

É a retirada retroativa, parcial ou total, de um ato administrativo, 

praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico por outro ato 

administrativo. 

O poder de anular não é absoluto. 

Para que a invalidação seja legal, o ato invalidando: 

- deve ser ilegal; 

- ter causado dano à Administração Pública ou a terceiro; 

- ser inconvalidável; 

- não ter servido de fundamento para a prática de ato em outro plano de 

competência (STJ). 
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          A invalidação, como regra, exige o devido procedimento 

administrativo e a garantia do beneficiário do ato invalidando o direito amplo de 

defesa. 

O ato administrativo sempre ofenderá, quando ilegal, um interesse 

público, sendo, portanto, nulo. Atenção, outros autores defendem teoria dos 

atos nulos e anuláveis; Hely, não (p. 194). 

  

3.2 Objeto, motivo, conteúdo e espécies 

 

O ato de invalidação incide sobre um ato administrativo inválido. A 

invalidação atinge os efeitos produzidos. 

Pode ser objeto também o ato administrativo ilegal e ineficaz, 

desfazendo-se somente o ato. 

O motivo é a invalidade ou a imprestabilidade jurídica do ato 

administrativo, pois ilegal. Esse motivo deve ser devidamente demonstrado 

pela Administração Pública, sob pena de ilegalidade da declaração 

invalidadora. 

Algumas leis exigem para a legalidade da invalidação que ao 

beneficiado pelo ato ou procedimento administrativo sejam assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, como é o caso do art. 49, §3º, da Lei 8666/93, e 

necessidade que tem sido reconhecida pelo Judiciário independentemente 

de qualquer exigência legal. 

O conteúdo é o desfazimento do ato inválido. 

Suas espécies são a invalidação total e parcial, conforme atinja todo o 

ato ou uma de suas partes. 

  

3.3 Natureza, fundamento e efeitos 

É constitutivo, predispondo-se a criar uma nova situação. 

Seu fundamento: 
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- praticado pela Administração Pública: é a obediência ao princípio da 

legalidade; 

- praticado pelo Poder Judiciário: funda-se na essência da função, dizer 

o direito aplicável. 

Os efeitos do ato de invalidação alcançam o ato administrativo no seu 

nascedouro, já que não há nulidade superveniente. São retroativos. Operam ex 

tunc e restaura-se a situação vigente anteriormente ao ato invalidado, 

resguardados unicamente os efeitos que atingiriam terceiros de boa-fé. 

Assim, são válidos os atos praticados por um funcionário que teve a sua 

nomeação invalidada. 

  

3.4 Competência invalidadora 

A competência para promover a retirada do ordenamento jurídico de um 

ato administrativo ilegal é tanto da Administração Pública como do Poder 

Judiciário. 

Por parte da Administração, é efetivada por outro ato administrativo, 

que há de ser da mesma natureza jurídica e força do ato invalidando 

(princípio do paralelismo). A competência é a atribuição do agente que 

praticou o ato inválido ou de autoridade superior ou, ainda, da maior autoridade 

dentro da administração pública considerada. 

No segundo caso, promovida pelo Judiciário, é efetivada por sentença 

que declara a sua imprestabilidade e o retira do mundo jurídico. 

O Judiciário age por provocação, e a Administração Pública, por vontade 

própria ou provocação. 

O exercício do poder de invalidar, ou de revogar, é obrigatório. Não 

cabe à Administração competente em face de um ato inválido (ou 

inconveniente ou inoportuno) qualquer faculdade ou discussão no sentido de 

validar ou não invalidar, isso por força do princípio da legalidade. Não pode 

conviver com atos ilegais. 
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3.5 Invalidação e indenização 

A invalidação ou anulação não outorga ao então beneficiário do ato 

extinto qualquer direito à indenização, desde que ocorra antes de qualquer 

investimento ou despesa. 

Diferente será se ocorrer algum investimento ou se alguma despesa foi 

realizada anterior ou para adquirir o direito prescrito pelo ato inválido ou 

posterior em razão dos efeitos do próprio ato inválido. Neste caso, há que se 

verificar se o beneficiário do ato estava ou não de boa-fé. Se estava, tem 

direito a indenização, caso contrário, não tem tal direito. 

A indenização também cabe aos terceiros de boa-fé. 

  
 

4 – Convalidação 

A convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos 

retroativos. 

Quando a convalidação promana da Administração, esta corrige o 

defeito do primeiro ato mediante um segundo ato, o qual reproduz de forma 

consonante com o direito com a particularidade de seu alcance específico 

consistir precisamente no efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao ato 

inválido para legitimar seus efeitos. 

Só pode haver convalidação quando o ato possa ser reproduzido 

validamente no presente. Só são convalidáveis os atos que poderiam ter sido 

validamente produzidos. 

A Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi 

impugnado, administrativa ou judicialmente. Excepciona-se o vício da 

motivação, que pode ser expedido tardiamente, após a impugnação do ato. A 

demonstração, mesmo atrasada, de que os motivos preexistiam e a lei exigia 

que, perante eles, o ato fosse praticado com igual conteúdo é bastante para a 

sua convalidação. 
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A convalidação não pode ter o efeito de expor aos administrados que 

no passado infringiram as disposições do ato viciado a sanções decorrentes da 

sua infringência. 

A convalidação pode provir de um ato do particular afetado, caso a sua 

manifestação fosse pressuposto legal para a expedição de ato anterior aditado 

com violação desta exigência, como o pedido de exoneração feito por um 

funcionário depois de ato administrativo que o exonera “a pedido” e 

manifestado com o propósito de legitimá-lo. 

• ratificação: convalidação que procede da mesma autoridade que 

emanou o ato viciado; 

• confirmação: precede de outra autoridade; 

• saneamento: resulta de ato do particular afetado. 

Não se confunde convalidação com conversão de atos nulos. Pela 

conversão, quando possível, o Poder Público trespassa, também, com efeitos 

retroativos, um ato de uma categoria na qual seria inválido para outra 

categoria, na qual é válido. 

  
 

5 – Prescrição administrativa 

 

O prazo para o exercício do direito de “reclamação administrativa”, se 

outro não estiver previsto em lei especial, é de um ano, a teor do art. 6º, do 

Decreto 20.910/32. 

Em termos de licitação e contratos, o prazo para interposição de 

recursos é de cinco dias (LLC, art. 109, I), ou de dois dias úteis se se tratar de 

insurgência contra procedimento licitatório na modalidade de convite (LLC, art. 

109, §6º). Na hipótese, trata-se de preclusão, pois são recursos interpostos no 

interior de um procedimento (processo) administrativo. 

Adverte-se que, mesmo preclusa ou prescrita na via administrativa a 

possibilidade de o administrado insurgir-se, a Administração não poderá ignorar 
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a sua manifestação se esta contende procedentemente o ato impugnado, 

salvo se já estiver prescrita na via judicial, pois estabilizada a situação 

jurídica. 

  

5.1 Prescrição das ações judiciais do administrado contra o Poder 

Público 

 

As ações judiciais do administrado contra o Poder Público, nos termos 

do art. 1º do D. 20.910/32, em regra prescrevem em cinco anos. 

Por força do Decreto-Lei 4.957/42 (art. 2º), a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Decreto 20.910/32 foi estendida às autarquias. 

Resulta do art. 3º do D. 20.910/32, quando o devido pelo Poder Público 

(ou suas autarquias) deva implementar-se em prestações periódicas, o que 

prescreve não é o débito, mas as parcelas vencidas e não exigidas no prazo de 

cinco anos. 

O STF fixou a respeito, em sua Súmula 443, o entendimento de que: “A 

prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, 

quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado 

ou a situação jurídica que dele resulta.” 

Também há expressa menção ao prazo de cinco anos para a 

propositura de ação objetivando indenização por dano causado por pessoa de 

Direito Público ou de Direito Privado prestadora de serviços públicos, no art. 1º-

C, da Lei 9.494/97. 

A ação popular prescreve igualmente em cinco anos. 

O art. 1º do D. 20.910/32 só se aplica às ações pessoais. Assim, é 

regra geral para ações desta natureza, isto é, ressalvadas disposições 

prescricionais específicas, será o prazo prescricional de cinco anos. 

Quanto a ações reais, no art. 205 do CC foi fixado que a “prescrição 

ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”, sem que 

haja distinção entre ações pessoais e reais.  
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Na ação por desapropriação indireta, o prazo, na conformidade da 

Súmula 119 do STJ, o prazo é de 20 anos, porque era este o prazo do 

usucapião extraordinária, a teor do art. 550 do CC/1916. 

Na vigência do CC/02, é lógica a adoção dos 15 anos (pois a hipótese 

de desapropriação indireta de boa-fé é remota); em abono dos 10 anos, 

contaria a realização de obras ou a utilização para fins públicos, similarmente 

ao previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC. 

A prescrição das ações contra o Poder Público pode ser suspensa nas 

hipóteses comuns de suspensão previstas na legislação civil, e notadamente 

pela interposição de recursos e reclamações administrativas. 

Pode também ser interrompida conforme previsto no art. 202 do CC. 

Quando se tratar da prescrição qüinqüenal (ações pessoais), obedece 

a regramento próprio, estabelecido no art. 3º do DL 4.597/42: a interrupção 

pode ser feita uma única vez e o prazo recomeça a correr pela metade (dois 

anos e meio) a contar da data da causa interruptiva. A Súmula 383 do STF 

deu-lhe interpretação segundo a qual “A prescrição em favor da Fazenda 

Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, 

mas não fica reduzida aquém dos cinco anos, embora o titular do direito a 

interrompa durante a primeira metade do prazo.” 

Há ainda previsões específicas como o prazo da Lei 7.144/83 que fixa o 

prazo de um ano para exercer o direito de ação contra atos relativos a 

concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal 

direta e suas autarquias, contados a partir da homologação do concurso. 

  

5.2. Pretensões da Administração contra o administrado 

 

5.2.1 “Prescrição” da possibilidade da Administração prover, ela própria, 

sobre certas situações 

A perda de tal possibilidade não se assemelha à prescrição. Não 

constitui o exercício intempestivo de uma via prevista para a defesa de um 

direito que se entenda ameaçado ou violado. 
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Trata-se de uma omissão do tempestivo exercício de ato material da 

administração. 

Nas hipóteses em que se trata de rever uma decisão anterior, caso não 

haja outro prazo estabelecido, que o prazo decadencial, jamais excederá 

àquele correspondente ao da prescrição da ação judicial de que se disporia. 

A Lei 9.783/99 fixa em “cinco anos a prescrição da ação punitiva da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de 

polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da 

prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em 

que tiver cessado”. 

Tratando-se de processo administrativo paralisado por mais de três 

anos, pendente de julgamento ou despacho, neste prazo incidirá a prescrição e 

os autos serão arquivados. 

Nos casos em que a conduta constituir crime, o prazo prescricional será 

o mesmo da ação penal. 

Conforme a Lei 9.783/99, constituem causas interruptivas da prescrição: 

a) citação do indiciado ou acusado, inclusive por edital; 

b) qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; 

c) decisão condenatória recorrível. 

Estabelece que ficará suspensa a prescrição na vigência de certos 

compromissos suscetíveis de celebração com o imputado, exs. Arts. 53 e 38 da 

Lei 8884/94 ou art. 11, §5º da Lei 6.385/76. 

  

O art. 54 da Lei 9.784/99 determina que decai em cinco anos o direito 

da Administração de anular ato do qual decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé. 
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5.2.2 Prescrição das ações judiciais contra o administrado 

       Não há regra fixando genericamente um prazo prescricional para as 

ações judiciais do Poder Público em face do administrado. 

       Entende Celso Antônio que, faltando regra específica que disponha 

de modo diverso, utiliza-se analogia com o D. 20.9190/32, L. 4.717/65 e 9.783 

e 9.784/99, e, ressalvada hipótese de comprovada má-fé em uma, ou em 

ambas as partes da relação jurídica que envolva atos ampliativos de direitos 

dos administrados, o prazo para a Administração proceder judicialmente contra 

eles é, como regra, de cinco anos, quer se tratem de atos nulos, quer se trate 

de atos anuláveis. Entretanto, dito prazo só começará a correr depois de findar-

se o período em que a autoridade, durante cuja gestão for praticado o ilícito, 

esteja no governo, similar ao que decorre do art. 23, I, da Lei 8.429/92. 

       Em havendo má-fé só se pode buscar analogia com o direito 

privado, e o prazo será de dez anos. 

       Por força do art. 37, §5º, são imprescritíveis as ações de 

ressarcimento por atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário. 
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CAPITULO III - PODERES ADMINISTRATIVOS: 

VINCULADO, DISCRICIONÁRIO, DISCIPLINAR, 

REGULAMENTAR E DE POLÍCIA. 

Os poderes administrativos são instrumentais, consentâneos e 

proporcionais aos encargos que são atribuídos à administração. 

Nascem com a administração e se apresentam diversificados segundo 

as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a 

que se dirigem. São inerentes à administração na proporção e limites de suas 

competências institucionais e podem ser usados isolada ou cumulativamente 

para a consecução do mesmo ato. 

 Os poderes políticos são estruturais e orgânicos, porque 

compõem a estrutura do Estado e integram a organização constitucional. 

  

1 – Poder vinculado 

              Ou regrado, é aquele em que a lei confere à administração para 

a prática do ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos 

necessários à sua formalização. 

              O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei em 

todas suas especificações; deixando de atender a qualquer dado expresso na 

lei, o ato é nulo. 

              O poder administrativo do agente restringe-se a praticar o ato e 

o desvio dos seus elementos causa a nulidade que pode ser reconhecida pela 

administração ou pelo Judiciário, se o interessado a este requerer. 

              STF – o Judiciário tem competência para analisar além da 

competência e das formalidades extrínsecas, os seus requisitos substanciais, 

motivos, pressupostos, desde que tais elementos estejam definidos em lei 

como vinculadores do ato administrativo. 

              Elementos vinculados serão sempre a competência, a finalidade 

e a forma, além de outros que a norma legal indicar. 
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2 – Poder discricionário 

              O direito concede à administração de modo explícito ou 

implícito para a prática de atos com liberdade na escolha de sua conveniência, 

oportunidade e conteúdo. 

              Discricionariedade é liberdade de atuação administrativa, dentro 

dos limites permitidos em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. 

              A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto 

à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao 

que a lei dispõe, como para qualquer ato vinculado. 

              A finalidade do ato administrativo é o interesse público. 

              O administrador executa a lei vinculadamente, quanto aos 

elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos que 

ela admite opção. 

              Mesmo quanto aos elementos discricionários existe limitação na 

moralidade administrativa. 

              Se o administrador se desviar desse roteiro, praticando ato que, 

embora discricionário, busque outro objetivo, incidirá em ilegalidade, por desvio 

de poder ou de finalidade, que poderá ser reconhecido e declarado pela própria 

administração ou pelo Poder Judiciário – apreciação do conteúdo discricionário 

pelo Poder Judiciário. 

 

 3 – Poder disciplinar 

              É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais 

dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 

administração.               

              O Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à 

Administração por relações de qualquer natureza. 

              Há responsabilização do subordinado pelas faltas cometidas. 
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              A administração o exerce como faculdade punitiva interna, pelo 

que só abrange as infrações relacionadas com o serviço; enquanto a punição 

criminal visa à repressão de crimes e contravenções. A diferença não é de 

grau, é de substância. 

              Outra característica do poder disciplinar é a discricionariedade, 

no sentido de que não está vinculado á prévia definição da lei sobre a infração 

funcional e a respectiva sanção. Não se aplica o princípio da pena específica: o 

administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os deveres do infrator 

em relação ao serviço e verificando a falta, aplicará a sanção que julgar 

cabível, oportuna e conveniente dentre as que estiverem enumeradas em lei ou 

regulamento para a generalidade das infrações administrativas. 

              Todo chefe tem o poder e o dever de punir o subordinado 

quando este der ensejo, ou, se lhe faltar competência para a aplicação da pena 

devida, fica na obrigação de levar o fato ao conhecimento da autoridade 

competente (CP, art. 320). 

              A enumeração das penas na Lei 8.112/90 em ordem crescente 

de gravidade não quer dizer que o superior tenha de começar pela mais branda 

para atingir a mais rigorosa; sem significar que o superior possa punir 

arbitrariamente ou sem se ater a critérios jurídicos. 

              A apuração regular da falta disciplinar é indispensável para a 

legalidade da punição interna da administração. Implica em meios legais 

compatíveis e oportunidade de defesa ao acusado. Sem estes caberá o 

mandado de segurança contra ato disciplinar (LMS, art. 5º, II). 

              A motivação da punição disciplinar é sempre imprescindível 

para a validade da pena. O discricionarismo circunscreve à escolha da 

penalidade dentre as várias possíveis, á graduação da pena, à oportunidade e 

a conveniência de sua imposição. Mas quanto a existência da falta e aos 

motivos em que a administração embasa a punição, ainda que resumida, não 

pode ser dispensada totalmente. 

              Não se exige as formalidades do processo judiciário. 
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              A motivação destina-se a evidenciar a conformação da pena 

com a falta e a permitir que se confiram a todo tempo a realidade e a 

legitimidade dos atos ou fato ensejadores da punição administrativa. Legaliza-

se a discricionariedade na aplicação da pena. 

 

4 - Poderes hierárquico e regulamentar 

4.1 Poder hierárquico 

 É o poder para distribuir e escalonar as funções dos órgãos e 

agentes e ordenar e rever a atuação destes, estabelecendo a relação de 

subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. 

 Não há hierarquia nas funções próprias do Judiciário. 

 Tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as 

atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. 

 A hierarquia impõe o dever de obediência. 

 Pela hierarquia se impõe ao subalterno a estrita obediência das 

ordens e instruções legais superiores e se define a responsabilidade de cada 

um. As determinações superiores devem ser cumpridas fielmente, sem 

ampliação ou restrição, ao menos que sejam manifestamente ilegais. O 

subordinado não pode ser compelido, pelo superior, a praticar ato 

evidentemente ilegal. Não é lícito ao subordinado discutir ou deixar de cumprir 

as ordens, senão quando se apresentarem manifestamente ilegais. 

 A apreciação da conveniência e oportunidade das determinações 

superiores refoge das atribuições meramente administrativas e, por isso, 

escapa da órbita de ação dos subalternos. 

 A submissão hierárquica retira do inferir a atuação política, 

permitindo-lhe, tão-somente, agir no estrito âmbito de suas atribuições 

específicas. Ao Chefe do órgão executivo é que incumbe tomar as resoluções 

políticas, no sentido da escolha do objeto, dos meios e das oportunidades mais 

convenientes à consecução dos fins governamentais. 
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 Do poder hierárquico decorrem faculdades implícitas para o 

superior, tais como a de dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, a de 

delegar e avocar atribuições e a de rever atos dos inferiores. 

 Não se admite a delegação de um poder a outro, mas não se 

veda a delegação entre órgãos. As delegações não podem ser recusadas pelo 

inferior ou a subdelegação sem autorização expressa do subdelegante. 

 Pela avocação substitui-se a competência do inferior pela do 

superior hierárquico, com todas as conseqüências dessa substituição, 

notadamente a deslocação do juízo ou da instância para ajusta-la ao da 

autoridade avocante no caso de demanda. Também desonera o inferior da 

responsabilidade pelo ato avocado pelo superior. 

 Não pode ser avocada atribuição que a lei expressamente confere 

a determinado órgão ou agente. 

 A revisão hierárquica é possível enquanto o ato não se tornou 

definitivo para a administração, ou não criou direito subjetivo para o particular. 

 A subordinação não se confunde com a vinculação administrativa 

(poder de supervisão ministerial). 

 

4.2 Poder regulamentar 

 Faculdade de que dispõem os Chefes do Poder Executivo de 

explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos 

sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei. 

 Poder inerente e privativo do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 

84, IV) e por isso é indelegável a qualquer subordinado. 

 O essencial é que o Executivo, ao expedir regulamento – 

autônomo ou de execução da lei -, não invada as chamadas “reservas de lei”, 

ou seja, aquelas matérias só disciplináveis por lei. 

 São regulamentos e outros atos de caráter geral e efeitos 

externos. 
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 Regulamento é ato administrativo geral e normativo, expedido 

privativamente pelo Chefe do Executivo, através de decreto, com o fim de 

explicar o modo e forma de execução da lei ou prover situações não 

disciplinadas em lei. Não pode contrariar, restringir ou ampliar as disposições 

da lei. 

 O Congresso Nacional tem competência para sustar atos 

normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar (CF, art. 49, V). 

 As leis que trazem a recomendação de serem regulamentadas 

não são exeqüíveis antes da expedição do decreto regulamenta. O 

regulamentar opera como condição suspensiva da execução da norma legal, 

deixando os seus efeitos pendentes até a expedição de ato do Executivo. 

 

4.3 Poder de Polícia 

 Conforme o poder de limitar a atuação dos particulares não 

submetidos a um regime especial administrativo. 

 A administração pública o exerce sobre todas as atividades e 

bens que afetam ou possam afetar a coletividade. 

 Para o seu exercício, há competências exclusivas e concorrentes 

das três esferas estatais, dada a descentralização político-administrativa 

decorrente do sistema constitucional. 

 Tem competência para policial a entidade que dispõe do poder de 

regular a matéria. 

 Se certas atividades interessam simultaneamente às três pessoas 

jurídicas de direito público, o poder de regular e policiar se difunde entre todas, 

provendo cada qual nos limites de sua competência territorial.  

 A regra é a exclusividade, a exceção é a concorrência. 

 O ato de polícia sujeita-se ao controle de legalidade pelo 

Judiciário. 
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4.3.1 Conceito 

 É a faculdade de que dispõe a administração pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos em benefício 

da coletividade e do próprio Estado. 

 Contém os abusos do direito individual. 

 Convém distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária e da 

polícia de manutenção da ordem pública: a polícia administrativa incide sobre 

os bens, direitos e atividades, ao passo que as outras atuam sobre as pessoas, 

individualmente ou indiscriminadamente. 

 A polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a 

Administração Pública, enquanto as demais são privativas de determinados 

órgãos e corporações. 

 O poder de polícia pode ser delegado no tocante aos atos de 

execução estando implícita a faculdade de aplicar sanções aos infratores, na 

forma regulamentar. 

 

4.3.2 Razão e fundamento 

 A razão do poder de polícia é o interesse social e o seu 

fundamento está na supremacia geral que o Estado exerce no seu território 

sobre todas as pessoas, bens e atividades. 

 A cada restrição de direito individual corresponde equivalente 

poder de polícia administrativa. Mas sob a invocação do poder de polícia não 

pode a autoridade anular as liberdades públicas ou aniquilar direitos 

fundamentais assegurados na constituição. 

 

4.3.3 Objeto e finalidade 

 O objeto do poder de polícia é todo bem, direito ou atividade 

individual que possa afetar a coletividade ou por em risco a segurança. Por 

esse motivo a administração pode condicionar o exercício de direito individuais, 



56 
 

delimitar a execução de atividades e condicionar o uso de bens que afetem a 

coletividade em geral ou contrariem a ordem pública. 

 Ninguém adquire direito contra o interesse público. 

 A finalidade do poder de polícia é a proteção ao interesse público. 

 

 

4.3.4 Extensão e limites 

 Onde houver interesse relevante da coletividade ou do próprio 

Estado haverá, correlatamente, igual poder de polícia administrativa para a 

proteção desses interesses. 

 Os limites do poder de polícia são demarcados pelo interesse 

social em conciliação com os direitos fundamentais do indivíduo assegurados 

na Constituição. 

 Tratando-se de um poder discricionário, a norma legal que a 

confere não minudeia o modo e as condições da prática do ato de polícia. Se a 

autoridade ultrapassar o permitido em lei incidirá o abuso de poder. 

 O ato de polícia, como ato administrativo, fica sempre sujeito a 

invalidação pelo Poder Judiciário quando praticado com desvio ou excesso de 

poder. 

  

4.3.5 Atributos 

 (a) discricionariedade: livre escolha, pela administração, de 

exercer o poder de polícia, a aplicar as sanções e empregar os meios 

conducentes a atingir o fim colimado. 

- arbitrariedade: se a autoridade é incompetente para a prática do ato, ou 

se interditou fora dos casos legais, sua conduta se torna arbitrária e poderá ser 

impedida ou invalidada pela Justiça. 

 Passará a ser vinculado se a norma legal que rege o ato 

estabelecer o modo e a forma de sua realização. 
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 (b) auto-executoriedade: faculdade de a Administração decidir e 

executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do 

Judiciário. 

 Se o particular se sentir agravado em seus direitos, poderá 

reclamar, pela via adequada, ao Poder Judiciário. 

 Não é necessário utilizar a via cominatória, que é posta à sua 

disposição em caráter facultativo. 

 Não se confundem com punição sumária e sem defesa. A 

administração só pode aplicar sanções desta forma nos casos urgentes que 

ponham em risco a segurança ou a saúde pública, ou quando se tratar de 

infração instantânea, surpreendida na sua flagrância, comprovada pelo auto de 

infração lavrado regularmente; nos demais casos, exige-se o processo 

administrativo correspondente. 

 Excluem-se da auto-executoriedade as multas, que só podem 

ser executadas por via judicial. 

 (c) coercibilidade: também independe de autorização judicial. É a 

imposição coativa das medidas adotadas pela administração. 

 Todo ato de polícia é imperativo admitindo até o emprego da força 

pública para o seu cumprimento, quando resistido pelo administrado. 

 Não há ato de polícia facultativo para o administrado e inclusive 

autoriza o emprego da força física, sem violência arbitrária. 

 

4.3.6 Meios de atuação 

 Age de preferência preventivamente através de ordens e 

proibições e, sobretudo, por meio de normas limitadoras e sancionadoras da 

conduta estabelecendo as limitações administrativas. 

 a) controle prévio – autorização: 
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alvará: é o instrumento da licença ou autorização para a prática de ato, 

realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento 

administrativo. Poder ser definitivo ou precário; 

licença: o alvará será definitivo e vinculante para a Administração 

quando expedido diante de um direito subjetivo do requerente; 

autorização: o alvará será precário e discricionário se a administração o 

concede por liberalidade, desde que não haja impedimento legal para a sua 

expedição. 

b) controle posterior – fiscalização: restringe-se à verificação da 

normalidade do uso do bem ou da atividade policiada, em conformidade com o 

alvará respectivo. 

 

4.3.7 Sanções 

 Principiam geralmente com a multa e se escalonam em 

penalidades mais graves. 

 Essas sanções, com a exceção da multa, em virtude do princípio 

da auto-executoriedade do ato, são impostas e executadas pela própria 

administração em procedimentos administrativos compatíveis, exigindo-se a 

legalidade da sanção e sua proporcionalidade. 

- prescrição (L. 9.783/99): 5 anos para a administração direta ou indireta 

apurar a infração (início do processo administrativo) no exercício do poder de 

polícia, contados da prática do atuo, ou no caso de infração permanente ou 

continuada, do dia em que tiver cessado. 

- prescrição intercorrente: 3 anos a partir da data da paralisação do 

processo. 

- prescrição: equivalerá ao prazo de prescrição penal quando a infração 

também for crime. 
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4.3.8 Condições de validade 

 São as mesmas do ato administrativo comum: 

 a) competência, finalidade e forma: são condições gerais de todo 

ato administrativo; 

 b) proporcionalidade: correspondência entre a infração cometida e 

a sanção aplicada. Desproporcional é também o ato de polícia que aniquila a 

propriedade ou a atividade a pretexto de condicionar o uso do bem ou de 

regular a profissão.  

 Não se autoriza a supressão total do direito, o que só poderá ser 

feito pela desapropriação. 

 c) legalidade dos meios: a escolha do modo de efetivar as 

medidas de polícia não compreende o poder de utilizar meios ilegais para a 

consecução, embora lícito e legal o fim pretendido. 

 Enquanto houver outros modos de realizar a medida de polícia, 

não se autorizam as sanções mais violentas. 
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CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PESSOAS 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ÓRGÃOS E 

AGENTES. 

 

1. A estrutura administrativa 

  

1.1 Conceito, elementos e poderes do Estado 

 

1.1.1 Conceito de Estado 

- sociológico: corporação territorial dotada de um poder de mando 

originário; 

- político: comunidade de homens fixada sobre um território, com 

potestade superior de ação, de mando e de coerção; 

- constitucional: pessoa jurídica territorial soberana. 

  

Como ente personalizado, o Estado pode atuar tanto no campo do 

direito público, como no de direito privado, mantendo sempre sua única 

personalidade de direito público. 

  

1.1.2 Elementos do Estado 

- povo: componente humano; 

- território: base física; 

- governo soberano: elemento condutor do Estado, que detém e exerce 

o poder absoluto de auto-determinação e auto-organização emanado do povo. 
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1.1.3 Poderes do Estado 

     São imanentes e estruturais do Estado (diversamente dos poderes 

administrativos que são incidentais e instrumentais da Administração), a cada 

um deles corresponde uma função que lhe é atribuída com precipuidade. 

     Todos os poderes têm necessidade de praticar atos administrativos, 

ainda que restritos à sua organização e ao seu funcionamento. 

  

1.2 Organização do Estado e da Administração 

  

1.2.1 Organização do Estado (Constituição) 

     A organização do Estado é matéria constitucional no que concerne à 

divisão política do território nacional, à estrutura dos Poderes, à forma de 

governo, ao modo de investidura dos governantes e aos direitos e garantias 

dos governados. 

     A divisão política compreende a União, os Estados-membros, o 

Distrito Federal e os Municípios. São entidades com autonomia política, 

administrativa e financeira. 

  

1.2.2 Organização da Administração (Lei) 

     Surge, através da legislação complementar e ordinária, com a 

ordenação das entidades estatais,de suas autarquias e empresas estatais 

instituídas para a execução desconcentrada e descentralizada de serviços 

públicos e outras atividades de interesse coletivo. 

     As pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se constituírem por 

lei ou são autarquias, ou são fundações, ou são empresas governamentais, ou 

são entidades paraestatais, constituindo a administração pública em sentido 

instrumental amplo. 

     Desempenham funções através de agentes públicos (pessoas 

físicas). 



62 
 

     Excepcionalmente a organização é feita por decreto e normas 

inferiores quando não existe a criação de cargos nem aumento de despesa 

pública. 

  

1.3 Governo e administração 

  

1.3.1 Governo 

     Em sentido formal é o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais. 

     Em sentido material é o complexo de funções estatais básicas. 

     Expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos 

do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. Atua mediante atos de 

soberania ou autonomia política na condução dos negócios públicos. 

  

1.3.2. Administração 

     Conjunto de órgãos constituídos para consecução dos objetivos do 

governo. Funções necessárias aos serviços públicos em geral. 

     Pratica atos de execução. 

  

Governo Administração 

- atividade política e 

discricionária  

- atividade neutra e vinculada à 

lei ou à norma técnica 

- conduta independente - conduta hierarquizada 

- responsabilidade constitucional 

e política 

- sem responsabilidade 

constitucional ou política, mas com 

responsabilidade técnica ou legal 
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1.4 Entidades políticas e administrativas 

     Entidade é a pessoa jurídica, pública ou privada. Classificam-se em 

estatais, autárquicas, fundacionais, empresariais e paraestatais. 

  

     a) estatais (política): pessoas jurídicas de direito público que integram 

a estrutura constitucional do Estado; 

  

     b) autárquicas: natureza administrativa. Direito público, criadas por lei 

específica para realizar obras, atividades, etc, descentralizadas da entidade 

estatal. Não possuem subordinação hierárquica, mas sofrem controle 

finalístico; 

  

     c) fundacionais: Direito público ou direito privado, devendo a lei definir 

a sua área de atuação. Se de direito público, a lei as cria; se de direito privado, 

a lei autoriza a sua criação; 

  

     d) empresariais: Direito privado. Prestam serviço que possa ser 

explorado de modo empresarial ou exercer atividade econômica de relevante 

interesse coletivo. A sua criação é autorizada por lei específica. 

  

     e) paraestatais: Direito privado. São autorizadas por lei a prestar 

serviços ou realizar atividades de interesse público ou coletivo, mas não 

exclusivos do Estado. 

  

1.5 Órgãos e agentes públicos 
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1.5.1. Órgãos públicos 

     Centros de competência para o desempenho de funções estatais, 

através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 

pertencem. 

     Adota-se a teoria do órgão. 

     Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas 

jurídicas. Não tem personalidade jurídica nem vontade própria, mas na área de 

suas atribuições e nos limites de sua competência funcional, expressam a 

vontade da entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos, 

manifestados através dos seus agentes. 

     Os órgãos podem ter prerrogativas funcionais próprias que, quando 

infringidas por outro órgão, admitem defesa até mesmo por mandado de 

segurança. Só os têm os órgãos independentes e autônomos. 

     Não há entre a entidade e seus órgãos relação de representação ou 

mandato, mas sim de imputação, porque a atividade dos órgãos identifica-se e 

confunde-se com a da pessoa jurídica. 

  

1.5.2 Classificação dos órgãos públicos 

a) independentes: representativos dos Poderes do Estado, só sujeitos ao 

controle constitucional de um Poder sobre o outro; 

b) autônomos: diretamente subordinados aos chefes dos órgãos 

independentes. Órgãos diretivos; 

c) superiores: sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico. 

Não gozam de autonomia financeira ou administrativa; 

d) subalternos 

e) colegiados ou pluripessoais: os votos vencedores da maioria fundem-

se unitariamente num ato simples e os votos vencidos ficam sem efeito jurídico; 

Os órgãos colegiados são representados por seus dirigentes, e não por 

seus membros. 
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1.5.3  Agentes públicos 

     Pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do 

exercício de alguma função estatal. Normalmente desempenham as funções do 

órgão distribuídas entre os cargos de que são titulares. 

     Excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. O cargo ou 

função pertence ao Estado, não ao agente que o exerce, pelo quê o Estado 

pode suprimir ou alterar cargos ou funções sem nenhuma ofensa aos direitos 

de seus titulares. 

     Toda função é atribuída e delimitada por norma legal, se o agente 

ultrapassa esse limite, atua com abuso ou excesso de poder. 

a) agentes políticos: exercício de atribuições constitucionais. Têm plena 

liberdade funcional, equiparável à independência dos juízes e ficam à salvo de 

responsabilização civil por eventuais erros de atuação, a menos que tenham 

agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. Nem todo agente público 

que recebe subsídio é agente político; 

b) agentes administrativos; 

c) agentes honoríficos; 

d) agentes delegados: particulares que recebem a incumbência da 

execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em 

nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob 

permanente fiscalização do delegante. 

Não são servidores públicos. 

Se lesam direito atuando no exercício da delegação devem responder 

civil e criminalmente sob as mesmas normas da administração de que são 

delegados, com responsabilidade objetiva. O Estado tem responsabilidade 

subsidiária pelos atos, desde que a vítima ou lesado comprove a insolvência 

do delegado. 



66 
 

O delegando não tem responsabilidade pelos atos contratuais do 

delegado em face à terceiros. 

  

1.5.4 Investidura administrativa 

     Em geral dá-se por nomeação, por decreto ou portaria, mas admite 

também, a admissão, a designação, a contratação e a eleição administrativa. 

- investidura política: por eleição ou nomeação. Os eleitos exercem 

mandato por tempo certo, e os nomeados, cargo em comissão, exoneráveis a 

qualquer tempo; 

- investidura originária ou derivada; 

- investidura vitalícia, efetiva e em comissão. 

  

2 - Autarquias 

2.1 Conceito 

São entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com 

personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e 

atribuições estatais específicas. 

As autarquias estão sujeitas ao controle (finalístico) da entidade estatal a 

que pertencem. 

É forma de descentralização administrativa, através da personificação de 

um serviço público típico retirado da administração centralizada, e não 

atividades industriais e econômicas, ainda que de interesse coletivo. 

Os privilégios administrativos se transmitem natural e 

institucionalmente às autarquias. Estes privilégios não beneficiam as outras 

entidades, senão quando atribuídos por lei especial. 

A personalidade da autarquia, por ser de direito público, nasce com a lei 

que a institui, independentemente de registro. 

São suas características: 
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- criação por lei específica com personalidade de direito público; 

- patrimônio próprio; 

- capacidade de auto-controle, sob controle (finalístico) estatal; 

- desempenho de atribuições públicas típicas. 

  

A autarquia não age por delegação (a atribuição lhe foi outorgada); age 

por direito próprio. 

Não há subordinação hierárquica para com a entidade estatal, mas de 

mera vinculação. 

Veda-se que se outorguem às autarquias (da União) serviços impróprios 

do poder público – atividades econômicas específicas da iniciativa privada – 

que só podem ser exploradas, suplementarmente, por empresas públicas e 

sociedades de economia mista (CF, art. 173). 

A autarquia pode ser criada por qualquer entidade estatal, desde que 

atendidos os requisitos constitutivos. 

  

2.2 Caracteres 

    Deve executar serviços próprios do Estado, em condições idênticas à 

do Estado, com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos 

mesmos controles dos seus atos administrativos. 

     A autarquia não é entidade estatal, mas desmembramento 

administrativo do Poder Público. 

  

2.3 Instituição 

     A instituição das autarquias faz-se por lei específica (CF, art. 37, 

XIX). 

     A sua organização se opera por decreto, que aprova o regulamento 

ou estatuto da entidade, independentemente de quaisquer registros públicos. 
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2.4 Patrimônio inicial 

     Formado pela transferência de bens móveis e imóveis da entidade-

matriz, os quais se incorporam ao ativo da nova pessoa jurídica. 

     Os imóveis são transferidos pela lei, caso em que se dispensa o 

registro, ou a lei autoriza a incorporação, que se efetivará por termo aditivo ou 

escritura pública. 

     Não se admite a transferência de bens imóveis por decreto ou outro 

ato unilateral. Os bens móveis não afetados são livremente alienáveis. 

  

2.5 Organização 

  

2.5.1 Bens e rendas 

     São considerados patrimônio público, com destinação especial e 

administração própria da entidade. 

     Podem ser utilizados, onerados e alienados, para os fins da 

instituição, independentemente de autorização legislativa especial, salvo para 

os bens imóveis (LLC, art. 17, I), porque a autorização está implícita na lei que 

os criou. 

     Os atos lesivos ao patrimônio autárquico são passíveis de anulação 

por ação popular (LAP, art. 1º). 

     Extinguindo-se a autarquia, sue patrimônio se reincorpora à entidade 

que a criou. 

     As autarquias, dispondo de patrimônio próprio, respondem 

individualmente por suas obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a que 

forem condenadas, sem responsabilidade das entidades estatais a que 

pertencem. Exaurindo os recursos autárquicos, incide responsabilidade 

subsidiária para o resgate dos débitos restantes pela Fazenda Pública. 
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2.5.2 Dirigentes 

     E inconstitucional a aprovação prévia dos nomes dos dirigentes pelo 

Legislativo. 

     Os atos dos dirigentes equiparam-se aos atos administrativos e, por 

isso, devem observar os respectivos requisitos para sua expedição. 

     Sujeitam-se os atos aos controles internos e ao exame da legalidade 

pelo Judiciário pelas vias comuns ou especiais (mandado de segurança ou 

ação popular). 

  

2.5.3 Controles 

     Os contratos estão sujeitos a licitação (LLC, art. 1º, p. ún. e CF, art. 

37, XXI), sendo nulos quando não a realizarem ou fraudarem o procedimento 

licitatório (LAP, arts. 1º e 4º, III, IV e V). 

  

2.5.4 Pessoal 

     O pessoal está sujeito ao regime jurídico previsto pela lei da 

entidade-matriz, podendo esta estabelecer o mesmo regime da administração 

direta ou regime próprio. 

     As proibições de acumulação remunerada de cargos, empregos ou 

funções atingem também os servidores das autarquias (CF, art. 37, XVI e XVII). 

     Para efeitos criminais, os servidores e dirigentes igualam-se a 

funcionários públicos. 

     Para as sanções decorrentes de improbidade administrativa, são 

agentes públicos (L. 8.429/92, art. 21). 

     Se, não obstante a sua natureza, a autarquia dedicar-se à exploração 

da atividade econômica, impõe-se (CF, art. 173, §1º), nas relações de trabalho 

com os empregados, o mesmo regime das empresas privadas. 
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2.5.6 Privilégios 

     As autarquias nascem com os privilégios administrativos (não 

políticos) da entidade que as institui. Aufere as vantagens tributárias e 

prerrogativas processuais da Fazenda Pública, além das que lhe forem 

outorgadas por lei especial. 

     São as seguintes: 

- imunidade de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços 

vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes (CF, art. 150, 

§2º); 

- prescrição qüinqüenal de suas dívidas passivas; 

- execução fiscal de seus créditos inscritos (CPC, art. 578); 

- ação regressiva contra seus servidores culpados por danos a terceiros 

(CF, art. 37, §6º); 

- impossibilidade de usucapião de seus bens (CC, art. 99, II e 100); 

- reexame necessário da sentença que julgar procedentes os embargos 

à execução de seus créditos fiscais acima do valor de 60 salários-mínimos; 

- prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer; 

- pagamento de custas ao final, se vencida; 

- ampliação do prazo para desocupação de prédio locado para seus 

serviços, quando decretado o despejo; 

- retomada de bens havidos ilicitamente por seus servidores (L. 

8429/92); 

- dispensa de exibição de instrumento de mandato em juízo, pelos 

procuradores de seu quadro, para os atos ad judicia. 

  

Os privilégios específicos de determinadas entidades ou órgãos 

estatais centralizados não se estendem às autarquias, como a elas não se 
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transferem as prerrogativas políticas e o poder normativo das autonomias 

territoriais. 

As autarquias não se igualam às entidades estatais, nem se sobrepõem 

a qualquer delas, ainda que pertençam a uma entidade político-administrativa 

de grau superior. 

Deve, entre autarquias, ser observado a precedência “federal, estadual e 

municipal” caso concorram interesses sobre o mesmo objeto. 

  

2.5.7 Controle 

     Controle autárquico é a vigilância, orientação e correção que a 

entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta dos dirigentes de suas 

autarquias. 

     É restrito aos atos de administração superior e limitado aos termos da 

lei que o estabelece. 

     As autarquias não se acham integradas na estrutura orgânica do 

Executivo (não é órgão), nem se encontram hierarquizadas a qualquer chefia, 

mas tão somente vinculadas à Administração direta, compondo a 

administração indireta. 

     Não se sujeitam, daí, a um controle hierárquico, e sim a um controle 

diverso, finalístico, atenuado, normalmente de legalidade e excepcionalmente 

de mérito, visando, unicamente a mantê-las dentro de suas finalidades 

institucionais. 

     O controle das autarquias realiza-se de forma tríplice: 

- político: normalmente pela nomeação de seus dirigentes pelo 

Executivo; 

- administrativo: se exerce pela supervisão ministerial ou órgão 

semelhante do Estado ou Município ou através de recursos administrativos 

externos ou internos, na forma regulamentar; 
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- financeiro: opera nos moldes da administração direta, inclusive com 

prestação de contas ao Tribunal competente (CF, art. 71, II). 

  

O afastamento dos dirigentes é admissível nos casos regulamentares 

ou, na omissão, quando sua conduta configurar ilícito administrativo tipificado, 

sendo precedido de processo adequado à apuração da responsabilidade. 

O poder de intervenção é vinculado aos pressupostos finalísticos do 

serviço autárquico, por que não se admite o controle substitutivo. 

  
 

3– Fundações 

  

3.1 Considerações gerais 

     E uma universalidade de bens personalizada, em atenção ao fim, 

que lhe dá unidade. 

     A EC 19/98 dá a entender que a fundação é entidade de direito 

privado, sendo colocado ao lado das empresas governamentais (de direito 

privado): a lei não cria, apenas autoriza a sua criação, devendo o Executivo 

tomar as providências necessárias para o registro determinante do nascimento 

da pessoa jurídica de direito privado. 

     Lei complementar deverá definir as áreas de atuação da fundação, 

não servindo para atuação em qualquer atividade. 

     Entende-se que a Administração pode criar, por lei, fundação com 

personalidade de direito público, e, neste caso, é uma espécie de autarquia; 

mas também pode determinar a criação de fundação com personalidade de 

direito privado. 

     No primeiro caso, a lei cria a fundação;no segundo, autoriza a sua 

criação. O poder público pode aplicar às fundações de direito privado regras 

especiais, exorbitantes do direito civil. 
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3.2 Caracteres 

     Prestam-se, principalmente, à realização de atividades não 

lucrativas e atípicas do poder público, mas de interesse coletivo, como a 

educação, cultura e pesquisa. 

     A instituição depende de autorização de lei específica (CF, art. 37, 

XIX) da entidade-matriz, cabendo ao Executivo os demais atos necessários à 

formação. A existência legal só se dá após o registro competente. 

     Os contratos celebrados pelas fundações públicas devem ser 

precedidos de licitação. 

     Os dirigentes são investidos na forma que a lei ou o estatuto 

estabelecer e seu pessoal fica sujeito ao regime estatutário ou celetista. 

     As proibições de acumulação remunerada de cargo, emprego ou 

função atingem os servidores das fundações. 

     Para fins criminais, mandado de segurança e ação popular são 

considerados funcionários públicos (CP, art. 327) e seus dirigentes, 

“autoridades”, no que concerne ao desempenho das funções delegadas. 

  
 

4 – Empresas estatais ou governamentais 

  

4.1 Conceito e caracteres 

     Na denominação genérica de empresas estatais incluem-se as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista. A elas a CF se refere 

ao estabelecer a proibição de acumular cargos, empregos e funções e ao exigir 

prestação de contas (CF, art. 71, II) e também ao estabelecer o estatuto 

jurídico, a ser criado por lei (CF, art. 173, §1º). 

     As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, cuja 

criação é autorizada por lei específica, com patrimônio público ou misto, para a 



74 
 

prestação de serviço público ou para a execução de atividade econômica de 

natureza privada. 

     São instrumentos do Estado para a consecução de seus fins, 

enquanto necessidades mais imediatas da população (serviços públicos) ou 

motivos de segurança nacional ou por relevante interesse coletivo (atividade 

econômica). 

     São consideradas integrantes da Administração indireta do Estado. 

  

4.2 Distinção quanto ao objeto da empresa 

     Poder ser (a) prestação de serviço público ou (b) execução de 

atividade econômica. 

     O exercício de qualquer atividade econômica independe de 

autorização do poder público, salvo nos casos previstos em lei (CF, art. 170). A 

exploração de atividade econômica pelo Estado, ressalvadas as hipóteses 

previstas na CF, só é admitida em caráter suplementar, quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (CF, art. 

171). 

     A regra é que não exista, entre as empresas estatais prestadoras de 

serviço público e a entidade estatal a que pertencem, a relação de concessão 

de serviço público (são outorgadas). Só há concessão quando a empresa 

governamental presta serviço de outra entidade estatal que não aquela a que 

pertence. 

  

4.3 Instituição de empresas estatais 

     Tanto a União, Estados-membros e Municípios têm competência para 

instituir empresas estatais. 

     A criação de empresa pública ou de sociedade de economia mista 

depende de lei específica autorizadora, cabendo ao Executivo as providências 

necessárias para a sua instituição. 
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     As sociedades com participação acionária do Estado, mas cuja 

instituição não tenha sido autorizada por lei não constituem sociedade de 

economia mista. 

     O patrimônio é constituído com recursos públicos (empresa pública) 

ou públicos e particulares (sociedade de economia mista). Ainda quando 

voltados para o serviço público, admitem lucro. 

     O lucro, porém, não é o objetivo principal, mesmo quando explore 

atividade econômica. 

     Quando aos bens públicos recebidos para a formação do patrimônio 

ou adquiridos com o produto da atividade, formam uma categoria de bens 

(públicos) com destinação especial, sob administração particular da empresa 

a que foram incorporados, para a consecução de seus fins estatutários. 

     Podem ser utilizados, onerados ou alienados, sempre na forma do 

estatuto e independentemente de autorização legislativa especial, pois a 

autorização está implícita na lei que autorizou a criação. 

     Todo seu patrimônio serve para garantir empréstimos e obrigações 

resultantes de suas atividades, sujeitando-se à execução pelos débitos da 

empresa. 

     As empresas prestadoras de serviços públicos apresentam situação 

diferente. Os bens vinculados ao serviço não podem ser onerados, 

penhorados ou alienados (salvo autorização por lei específica), em face do 

princípio da continuidade do serviço. 

     Na extinção, deduzida a parte dos particulares nas empresas de 

capital misto, reincorpora-se o bem à entidade-matriz. 

  

4.4 Falência 

     Deve-se distinguir as empresas prestadoras de serviço público das 

exploradoras de atividade econômica. 
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     A empresa que explora atividade econômica, quer seja empresa pública, 

quer seja sociedade de economia mista, ficam sujeitas à falência, pois se submetem 

ao regime próprio das empresas privadas (CF, art. 173, §1º, II). Não responde a 

entidade criadora, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da falida. 

     A elas não se aplica o art. 242 da LSA. 

     Com relação às empresas prestadoras de serviço público, à sociedades 

de economia mista aplica-se o art. 242 da LSA: não estão sujeitas à falência e a 

pessoa jurídica controladora responderá subsidiariamente pelas suas obrigações. 

     Os bens vinculados ao serviços não podem sofrer penhora, tendo sido 

admitida a penhora de rendas para pagamento dos débitos. 

     As mesmas regras devem ser aplicadas à empresa pública prestadora de 

serviço público.  

  

4.5 Licitações e contratos 

     Quanto à contratação de obras, serviços e compras, assim como à 

alienação de bens, as empresas prestadoras de serviços públicos ficam 

sujeitas à licitação, admitindo-se regulamento próprio (LLC, art. 119). 

     Os contratos por elas celebrados são contratos administrativos. 

     Com relação às empresas que exploram a atividade econômica, 

ficarão sujeitas aos princípios da Administração Pública, nos termos de seu 

futuro estatuto jurídico (CF, art. 173, §1º, III), não se impondo as mesmas 

restrições previstas para as prestadoras de serviços, pois devem ter regime 

assemelhado ao das empresas privadas (CF, art. 173, §1º, II). 

  

4.6 Dirigentes 

     São investidos nos seus cargos na forma que a lei ou seus estatutos 

determinarem. 

     Ficam sujeitos ao mandado de segurança quando exercem as 

funções delegadas do Poder Público, à ação popular por lesão ao patrimônio 
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público, à ação de improbidade administrativa e à responsabilidade criminal na 

condição de funcionários públicos. 

  

4.7  Regime de pessoal 

     O regime de pessoal das empresas estatais é o previsto na legislação 

trabalhista e nas normas acidentárias. 

     Os dissídios decorrentes da relação de trabalho são julgados pela 

Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I). 

     Os empregados ficam sujeitos a concurso público quando a 

empresa prestar serviço público e, quando explorarem atividade econômica, 

dependerá do estatuto, mas sempre qualificado por processo seletivo 

adequado. 

     Os salários são sempre fixados e alterados pela diretoria, na forma 

do contrato de trabalho, condicionados a restrições constitucionais e 

orçamentárias. 

  

4.8 Controle 

     Em princípio, as empresas públicas e sociedades têm autonomia 

administrativa e financeira, sendo apenas supervisionadas pelo Ministério a 

que estiverem vinculadas (não subordinadas). 

     A EC 19/98 restringiu as despesas com pessoal, determinando teto 

salarial as empresas que recebam recursos do Poder Público (CF, art. 37, XI e 

§9º). 

       

4.9 Espécies e forma jurídica 

     A sociedade de economia mista deve ser estruturada sob a forma de 

sociedade anônima, sujeita aos preceitos da Lei 6.404/76. 

     A empresa pública deve ser estruturada sob qualquer forma de 

empresa admitida. 
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4.9.1 Empresas públicas 

     São pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo Poder 

Público, mediante autorização de lei específica, com capital exclusivamente 

público, para a prestação de serviço público ou a relação de atividade 

econômica de relevante interesse coletivo, nos moldes da iniciativa particular. 

     O que as caracteriza é o capital exclusivamente público. Sua 

personalidade é de direito privado e suas atividades se regem pelos preceitos 

comerciais. 

     Exige que não seja colocada sob a autoridade hierárquica de órgãos 

ou agentes do Estado. 

     Qualquer entidade estatal pode criar empresas públicas, desde que o 

faça em caráter supletivo da iniciativa particular, nivelando-se às empresas 

privadas em direitos e obrigações, e se sujeite ao regime trabalhista e aos 

tributos devidos em suas operações. 

     Admite-se que o capital não seja exclusivo de um ente estatal, 

podendo ser misto entre União, Estado e Município, desde que 

exclusivamente público. 

     A criação das empresas é ato de direito administrativo, e não de 

direito privado. 

     As empresas públicas não possuem qualquer privilégio 

administrativo, tributário ou processual, só auferindo aqueles que a lei 

autorizadora ou norma especial expressamente lhe conceder. 

     A CF indica a Justiça Federal como competente para causas em que 

as empresas públicas da União forem interessadas (CF, art. 109), e a Justiça 

do Trabalho para seus litígios trabalhistas (CF, art. 114). 
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4.9.2 Sociedades de economia mista 

     São pessoas jurídicas de direito privado, com participação do Poder 

Público e de particulares no seu capital e na sua administração, para a 

realização de atividade econômica ou serviço público outorgado pelo Estado. 

     Admitem lucro e regem-se pelas normas das sociedades mercantis. 

     Deve realizar, em seu nome, por sua conta e risco, serviços públicos 

de natureza industrial, ou atividade econômica de produção ou comercialização 

de bens, suscetíveis de produzir renda e lucro, que o Estado relevante 

interesse coletivo ou indispensável à segurança nacional. 

     Nem toda participação estatal converte o empreendimento particular 

em sociedade de economia mista. Pode o Estado subscrever o capital de uma 

sociedade sem lhe atribuir o caráter de empresa governamental. O que define 

a sociedade de economia mista é a participação ativa do Poder Público. 

     Não importa se o Estado sócio majoritário ou minoritário; e sim que 

se lhe reserve, por lei ou convenção, o poder de atuar nos negócios sociais. 

     A CF só permite a criação dessa sociedade mediante autorização por 

lei especial, o mesmo ocorrendo com suas subsidiárias ou participação em 

outras companhias (CF, art. 37, XIX e XX). 

     As sociedades de economia mista devem obedecer aos preceitos da 

L. 6.404/76, não podendo Estados e Municípios estabelecer outra forma de 

organização, já que não têm competência para legislar sobre Direito Civil e 

Comercial. 

     Os preceitos administrativos para alcançar os fins estatutários e para 

o controle finalístico devem ser estabelecidos na lei que autoriza a criação da 

sociedade, sendo fixados pela entidade estatal instituidora. 

     O objeto tanto pode ser serviço público quanto a exploração de 

atividade econômica. 

     Não possuem qualquer privilégio estatal, só auferindo as 

prerrogativas administrativas, tributárias e processuais que lhes forem 
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concedidas especificamente na lei criadora ou em dispositivos especiais 

pertinentes. 

  

 

CAPITULO V - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO. INEXECUÇÃO, 

REVISÃO E RESCISÃO. 

 

1 – Considerações gerais 

 

1.1 Idéia geral sobre contrato 

 A instituição do contrato é utilizada pela administração pública na 

sua pureza originária (contratos privados realizados pela administração) ou 

com as adaptações necessárias aos negócios públicos (contratos 

administrativos propriamente ditos). Daí por que a teoria geral dos contratos é a 

mesma tanto para os contratos privados como para os contratos públicos, de 

que são espécies os contratos administrativos e os acordos internacionais. 

 No direito público a administração está sujeita a limitações de 

conteúdo e a requisitos formais rígidos, mas dispõe sempre dos privilégios 

administrativos para a fixação e alteração das cláusulas de interesse público 

e até mento para por fim ao contrato em meio de sua execução. 

 

1.2 Conceito, peculiaridades e interpretação do contrato 

administrativo 

 

1.2.1. Conceito 

 Contrato administrativo é o ajuste que a Administração, agindo 

nessa qualidade, firma com o particular ou outra entidade administrativa para 

a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas 

pela própria administração. 
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 Enquadram-se os agentes da administração direta e indireta. 

 É sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo e 

realizado intuitu personae. Deve ser executado pelo próprio contratado, 

vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do 

ajuste. 

 Outra característica que lhe é própria, embora externa, a 

existência de prévia licitação, só dispensável nos casos expressamente 

previstos em lei. 

 O que realmente o tipifica e distingue do contrato privado é a 

participação da administração com supremacia de poder para fixar as 

condições iniciais do ajuste. 

 Desse privilégio na relação contratual decorrer a faculdade de 

impor as chamadas “cláusulas exorbitantes do direito comum”. 

 Não é, portanto, o objeto, nem a finalidade pública ou o interesse 

público, que caracterizam o contrato administrativo. O objeto é normalmente 

idêntico ao do direito privado e a finalidade e o interesse público estão sempre 

presentes em quaisquer contratos da administração, sejam públicos ou 

privados. 

 O que tipifica o contrato administrativo é a participação da 

Administração, derrogando normas de direito privado (cláusulas exorbitantes) e 

agindo sob a égide do direito público. 

 A administração pode realizar contratos sob normas 

predominantes do direito privado em posição de igualdade com o particular 

contratante, como pode faze-lo com supremacia do poder público. 

 • contrato de colaboração: é todo aquele em que o particular se 

obriga a prestar ou realizar algo para a administração; 

 • contrato de atribuição: a administração confere determinadas 

vantagens ou certos direitos ao particular, tal como o uso especial de bem 
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público. É firmado no interesse do particular, desde que não contrarie o 

interesse público. 

 

1.2.2 Peculiariedades do contrato administrativo 

 Sua característica essencial é a participação da administração 

com supremacia de poder e desta resultam particularidades que constituem 

genericamente as chamadas cláusulas exorbitantes, explícitas ou implícitas em 

todo contrato administrativo. 

 Cláusulas exorbitantes são as que excedem do direito comum 

para consignar uma vantagem ou restrição à administração ou ao contratado. A 

cláusula não seria lícita em um contrato privado, porque desigualaria as partes 

na execução do avençado, mas é absolutamente válida no contrato 

administrativo, desde que decorrente de lei ou dos princípios que regem a 

atividade administrativa. 

 As principais são as que caracterizam a possibilidade de alteração 

e rescisão unilateral do contrato, no equilíbrio econômico e financeiro; na 

revisão de preços e tarifas; na inoponibilidade de exceção de contrato não 

cumprido; no controle do contrato; na ocupação provisória e na aplicação das 

penalidades contratuais. 

 

1.2.2.1. Alteração e rescisão unilaterais 

 O poder é inerente à administração, pelo quê podem ser feitas a 

alteração e a rescisão ainda que não previstas expressamente em lei ou 

consignadas em cláusula contratual. 

 Nenhum particular, ao contratar com a administração, adquire 

direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às 

suas vantagens em espécie. 

 Constitui preceito de ordem pública, não podendo a 

administração renunciar previamente á faculdade de faze-lo. 
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 A alteração só pode atingir as cláusulas regulamentares ou de 

serviço, isto é, aquelas que dispõem sobre o objeto do contrato e o seu modo 

de execução. 

 O poder de rescisão decorre do princípio da continuidade do 

serviço público, podendo ocorrer tanto por inadimplência do contratado, como 

por interesse público na cessação da normal execução do contrato. 

 Em ambos os casos exige (para a rescisão) justa causa, 

contraditório e ampla defesa. 

 Não é ato discricionário, mas vinculado aos motivos que a norma 

ou as cláusulas contratuais consignam como ensejadoras desse excepcional 

distrato. 

 Pode ocorrer mesmo sem culpa do contratado, sendo  seu direito 

restrito à composição dos prejuízos que a rescisão ou alteração unilateral lhe 

causar. 

 O contrato administrativo ilegal pode ser extinto por anulação, 

sempre com oportunidade de defesa. 

 Somente o contrato tipicamente administrativo é passível de 

anulação unilateral, não o sendo o contrato de direito privado, que só pode ser 

extinto por acordo ou por via judicial. 

 Mesmo nos contratos anulados, o que foi realizado com proveito 

para a administração deve ser pago (LLC, art. 59, p. ún.). 

  

1.2.2.2. Equilíbrio econômico-financeiro 

 Relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do 

objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante 

toda a execução do contrato. 

 Ao usar do seu direito de alterar unilateralmente as cláusulas 

regulamentares do contrato administrativo, a administração não pode violar o 
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direito do contratado de ver mantida a equação financeira original (LLC, art. 57, 

§1º, 58, I e §§ 1º e 2º e 65, II, ‘d’ e §6º). 

  

1.2.2.3. Reajustamento de preços e tarifas 

 É a medida convencionada entre as partes contratantes para 

evitar que alterações do mercado venham a romper o equilíbrio financeiro do 

ajuste. Deve ocorrer em conformidade com os critérios expressamente 

estabelecidos no ajuste. 

 O reajuste é conduta autorizada por lei. Não é decorrência da 

imprevisão das partes, ao contrário, é previsão de uma realidade existente 

(LLC, arts. 55, III e  65, §8º). 

  

1.2.2.4. Exceção do contrato não cumprido 

 Não se aplica, em princípio, aos contratos administrativos quando 

a falta é da administração. Esta, todavia, sempre pode argüir a exceção em 

seu favor, diante da inadimplência do particular contratado. 

 Nos ajustes de direito público, o particular não pode cessar a 

execução quando a outra parte não cumpre a sua obrigação. Impede-o o 

princípio da continuidade do serviço público, mesmo diante da omissão ou 

atraso da administração em cumprir as prestações a seu cargo. 

 Excepciona-se o rigor quando a inadimplência do poder público 

cria para o contratado um encargo extraordinário e insuportável, como, por 

exemplo, o atraso prolongado dos pagamentos (LLC, art. 78, XV). 

  

1.2.2.5. Controle do contrato 

 É um dos poderes inerentes à administração e, por isso mesmo, 

implícito em toda contratação pública, dispensando cláusula expressa. É a 

prerrogativa de a administração controlar seus contratos e de adequá-los às 

exigências do momento, supervisionando, acompanhando e fiscalizando a sua 

execução ou nela intervindo. 
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 A intervenção é cabível sempre que, por incúria da empresa ou 

pela ocorrência de eventos estranhos ao contratante, sobrevém retardamento 

ou paralisação da execução ou perigo de desvirtuamento ou perecimento do 

objeto do ajuste. É lícito à administração assumir provisória ou definitivamente 

a execução do contrato, com utilização dos materiais, pessoa e equipamento 

do contratado a serem posteriormente indenizados (LLC, art. 58, V e 80, II). 

 O poder de controle não retira a autonomia da execução, nem lhe 

absorve responsabilidades técnicas e econômicas do empreendimento. 

 

1.2.2.6. Aplicação das penalidades contratuais 

 É prerrogativa correlata à do controle do contrato. Resulta do 

princípio da auto-executoriedade dos atos administrativos, extensivo 

também aos contratos administrativos. 

 Ao contratar, a administração reserva-se implicitamente a 

faculdade de aplicar as penalidades contratuais e legais, ainda que não 

expressamente previstas no contrato, independentemente de prévia 

intervenção do Poder Judiciário, salvo para as cobranças resistidas pelo 

contratante. 

 Poder correlato é o de relevar penalidades motivadamente e 

quando conveniente. 

 As penalidades estão nos arts. 86 a 88. 

 

1.2.3. Interpretação do contrato administrativo 

 As normas que o regem são as do direito público, 

suplementadas pelos princípios da teoria geral dos contratos e do direito 

privado (LLC, art. 54). 

 O objeto da contratação é sempre o atendimento do interesse 

público. Não se pode interpretar suas cláusulas contra a coletividade, para só 

atender aos interesses individuais do particular contratado. 
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 Entre outros princípios, são importantes a vinculação da 

administração ao interesse público, a presunção de legitimidade das cláusulas 

contratuais, a alterabilidade das cláusulas regulamentares e a 

excepcionalidade dos contratos de atribuição. 

 Qualquer cláusula que contrarie o interesse público ou 

consubstancie renúncia a direitos e poderes da administração deve ser 

considerada não escrita, salvo se autorizada por lei. 

 As cláusulas dos contratos de direito público equivalem a atos 

administrativos, gozando, portanto, da presunção de legitimidade, só elidível 

por prova bastante em contrário. 

 As cláusulas econômicas são estabelecidas em favor do 

particular contratado, as quais são, em princípio, imutáveis. 

 As cláusulas do contrato de atribuição devem ser sempre 

interpretadas restritivamente quanto as vantagens outorgadas ao particular. 

 

2 – Formalização do contrato 

  

2.1. Instrumento e conteúdo do contrato administrativo 

  

2.1.1. Instrumento 

É, em regra, termo, em livro próprio da repartição contratante, ou 

escritura pública, nos casos exigidos em lei (os relativos a direitos reais sobre 

imóveis, por exemplo). 

O contrato verbal constitui exceção. A ausência de contrato escrito, a 

falta de requisitos essenciais ou de outros defeitos de forma podem viciar a 

manifestação de vontade das partes e comprometer irremediavelmente o 

conteúdo do ajuste. Igualmente nulo é o contrato administrativo omisso em 

pontos fundamentais, ou firmado sem licitação, quando exigida, ou ainda, 

resultante de licitação irregular ou fraudada no seu julgamento. 
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A forma, em direito administrativo, é exigência inarredável. Outros 

documentos hábeis, além do termo de contrato, são a carta-contrato, a nota de 

empenho de despesa, a autorização de compra e ordem de serviço. 

A publicação resumida do contrato e de seus aditamentos é, agora, 

obrigatória, sendo condição indispensável para sua eficácia. Deve ser feita na 

imprensa oficial, no prazo do art. 61, p. ún. da LLC.  

Os contratos sigilosos não podem ser publicados, nem mesmo em 

resumo, por expressa vedação legal (L. 8.159/91). 

Regularmente publicado, dispensa testemunhas e registro em cartório, 

pois, como todo ato administrativo, traz em si a presunção de legitimidade e 

vale contra terceiros desde a sua publicação. 

  

2.1.2 Conteúdo 

É a vontade das partes expressa no momento de sua formalização. O 

objeto deve ser fixado com fidelidade, em conformidade com o edital e a 

proposta vencedora. 

No caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o conteúdo do 

contrato deve ater-se ao despacho que autorizou sua realização e a proposta 

escolhida (LLC, art. 61). Embora esta vinculação, o contrato pode conter 

outras vantagens para o serviço público, obtidas em discussão com o vencedor 

da licitação. O que não se admite são cláusulas que concedam maiores 

vantagens ao contratado, do que as originalmente previstas. 

  

2.2 Cláusulas essenciais ou necessárias 

Todo contrato administrativo possui cláusulas essenciais ou necessárias 

e cláusulas acessórias ou secundárias. Aquelas fixam o objeto do ajuste e 

estabelecem as condições fundamentais para sua execução; não podem faltar 

no contrato sob pena de nulidade. Estão no art. 55, I a XIII. 

As acessórias complementam e esclarecem a vontade das partes. 
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Outras cláusulas poderão erigir-se em essenciais em face da 

peculiaridade do ajuste. Essencial, portanto, será toda cláusula cuja omissão 

impeça ou dificulte a execução do contrato, quer pela indefinição de seu objeto, 

quer pela falta de outras condições necessárias e não esclarecidas. 

  • cláusulas implícitas: por serem da própria natureza dos ajustes 

públicos, consideram-se existentes mesmo que não escritas: 

- rescisão unilateral por interesse público; 

- alteração unilateral por conveniência do serviço; 

- redução e ampliação do objeto do contrato; 

- assunção dos trabalhos paralisados. 

  

 

 

2.3 Garantias para a execução do contrato 

Faculta-se à administração a exigência de garantia a fim de assegurar a 

execução do contrato. Só pode ser pedida do licitante vencedor. 

A escolha da garantia fica a critério do contratado, dentre as 

modalidades enumeradas na lei. 

Quando pretendida pela Administração, deverá constar do edital ou 

convite e ser liberada após a execução integral do contrato e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

  

• perda da garantia: quando o ofertante faltar com o prometido à 

administração, nos termos do edital ou do contrato, ou em conseqüência do 

desconto de débitos ou de multas em que o contratado incidir e não recolher no 

tempo devido. 
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Reduzida ou perdida a garantia inicial, é lícito à administração exigir sua 

recomposição para prosseguimento do contrato, sob pena de rescisão 

unilateral por inadimplência do contratado. 

  

2.3.1 Modalidades de garantia 

As garantias são alternativas, mas pode ser pedido concomitantemente 

o seguro de pessoas e bens. 

 

a) caução: é toda garantia em dinheiro ou em títulos da dívida pública 

(caução real). É uma reserva de numerário que a administração pode utilizar 

sempre que o contratado faltar com seus compromissos; 

 

b) seguro-garantia: garantia oferecida por uma companhia seguradora 

para assegurar a plena execução do contrato. Na apólice do seguro-garantia, a 

seguradora obriga-se a completar à sua custa o objeto do contrato ou a pagar à 

administração o necessário para que esta o transfira a terceiro ou o realize 

diretamente; 

   

c) fiança bancária: garantia fidejussória fornecida por um banco que se 

responsabiliza perante a administração pelo cumprimento das obrigações do 

contratado. É de natureza comercial, obriga o banco solidariamente até o 

limite da responsabilidade afiançada, sem lhe permitir o benefício de ordem, 

que é privativo da fiança civil; 

   

d) seguro de pessoas ou bens: pode ser exigido nos contratos 

administrativos cuja execução seja particularmente perigosa. Garantia de 

terceiros contra danos materiais ou pessoais, de responsabilidade conjunta e 

solidária da administração e do empreiteiro, nas obras e serviços públicos, 

indenizáveis independentemente de culpa do executor; 
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e) compromisso de entrega de material: nos contratos que exigem 

grandes e contínuos fornecimentos. Apresentação, pelo contratado, de 

documento firmado pelo fabricante, produtor ou fornecedor autorizado 

obrigando-se a fornecer e manter o fornecimento durante a execução do ajuste. 

  

 

3 - A execução do contrato administrativo 

 
 Refere-se não só à realização do objeto do contrato como, 

também, à perfeição técnica dos trabalhos, aos prazos contratuais, às 

condições de pagamento e aos demais encargos. 

 

3.1 Direitos e obrigações das partes 

 

3.1.1 Direitos 

 O principal direito da administração é o de exercer suas 

prerrogativas diretamente, isto é, sem a intervenção do Judiciário, ao qual 

cabe ao contratado recorrer sempre que não concordar com as pretensões da 

administração e não houver composição amigável. 

 Já para o contratado, é o de receber o preço, nos contratos de 

colaboração na forma e no prazo convencionados; e a prestação devida pela 

administração, nos contratos de atribuição. Direito de manutenção do equilíbrio 

financeiro, em havendo alteração contratual e o de exigir o cumprimento de 

suas obrigações. 

 O descumprimento das obrigações exigidas da direito ao 

particular de postular a rescisão judicial do contrato, com a devida 

indenização por perdas e danos. 
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3.1.2 Obrigações 

 As obrigações da administração reduzem-se, geralmente, ao 

pagamento do preço ajustado. Deve também entregar o local da obra, nesse 

encargo compreendem-se as desapropriações necessárias, as servidões 

administrativas, as interdições de trânsito e demais atos de autoridade que só o 

poder público pode praticar. 

 Quanto ao particular, mesmo que não consignadas no contrato, 

existem as obrigações da LLC: 

observância das normas técnicas adequadas; 

emprego de material adequado; 

sujeição aos acréscimos ou supressões nos limites legais; 

execução pessoal do objeto do contrato; 

atendimento aos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 

comerciais    (LLC, art. 71, §2º); 

manutenção no loca da obra de preposto em condições de tratar com a 

administração; 

reparar às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verifiquem vícios ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados. 

 

a) variações de quantidade: são acréscimos ou supressões legais, 

admissíveis nos ajustes administrativos, sem modificação dos preços unitários 

e sem necessidade de nova licitação, bastando o respectivo aditamento, 

quando se verificar aumento ou a simples ordem escrita de supressão, 

havendo redução. 

O contratado deve executar os acréscimos, nas mesmas condições do 

contrato inicial e a administração não fica obrigada a compor perdas e danos 

quando determina as reduções permitidas. 
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 Tratando-se de supressão superior ao permitido, o contrato 

poderá ser rescindido, com as compensações devidas. 

obras, serviços e compras ==> ± 25% 

reforma de edifício ou equipamento ==> ± 50% 

 

b) execução pessoal: o contratado deve executar pessoalmente o objeto 

do contrato, ou seja, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas (LLC, art. 72); 

 

c) encargos da execução: independentemente de cláusula contratual, o 

contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução. 

A inadimplência do contratado, não transfere a responsabilidade à 

administração e nem onera o objeto do contrato ou restringe o uso e 

regularização das obras, salvo quanto aos encargos previdenciários (LLC, art. 

71, §§1º e 2º). 

 

3.2 Acompanhamento da execução do contrato e recebimento do 

seu objeto 

 

3.2.1 Acompanhamento da execução do contrato 

 É direito e dever da administração e nele se compreendem a 

fiscalização, orientação, interdição e a aplicação das penalidades contratuais. 

 A fiscalização não atenua nem retira as responsabilidades 

técnicas e os encargos próprios do contratado, salvo se expressamente 

ressalvados pela administração, quando emite ordem diversa do contrato ou 

determina a execução de trabalho em oposição a norma técnica ou a preceito 

ético profissional. 
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 A interdição é ato escrito pelo qual a administração determina a 

paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento que venha sendo feito em 

desconformidade com o avençado. É aplicação dos princípios da auto-tutela e 

da auto-executoriedade; de modo que ao contratado inconformado só cabe 

usar dos recursos hierárquicos ou das vias judiciais cabíveis. 

 Na intervenção, o contratado se revela incapaz de dar fiel 

cumprimento ao avençado, ou há iminência ou efetiva paralisação dos 

trabalhos com prejuízos potenciais ou reais para o serviço público. 

 A administração assume a direção da execução, controlando o 

pessoal, material, equipamentos e operações até sua normalização ou 

subseqüente rescisão do contrato. 

 A aplicação de penalidades contratuais, garantida a defesa prévia, 

é medida auto-executória quando o objeto vem sendo descumprido. A única 

exceção à auto-executoriedade ocorre quando o punido resiste e há 

necessidade de cobrança de quantia em dinheiro ou execução de seus bens, 

caso em que se impõe a utilização do procedimento judicial adequado. 

 A omissão na aplicação das penalidades contratuais acarreta 

responsabilidade para a autoridade omissa. 

 

3.2.2 Recebimento do objeto do contrato (LLC, arts. 73 a 76) 

 a) recebimento provisório: em caráter experimental, dentro de um 

período determinado, para a verificação da perfeição do objeto. As falhas e 

imperfeições verificadas durante o período de recebimento provisório correm 

todas por conta do contratado. 

 O recebimento provisório deve ser expressamente previsto no 

edital ou no contrato e ressalvado no termo próprio (LLC, art. 73, I, a e II, a). 

 Durante o período, ficam retidas as garantias oferecidas à 

execução. 
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 b) recebimento definitivo: exonera o contratado dos encargos 

contratuais, mas não da responsabilidade pela solidez e segurança da obra, 

por cinco anos (CC, art. 618), nem das sanções penais cabíveis em razão de 

morte ou lesão corporal causada a terceiro e a ele imputável por dolo ou culpa 

na execução imperfeita. 

 O recebimento definitivo deve constar de termo e não poderá 

mais a administração impugnar a execução, continuar retendo as garantias 

contratuais ou aplicar multas retroativamente ao contratante. 

 São recebíveis sempre em caráter definitivo, salvo o art.74. Na 

prática, os objetos do art. 74 da LLC são sempre recebidos, mas pode 

administração determinar o recebimento provisório. 

 

 Se a obra, o serviço ou o objeto da compra estiver com defeito 

pode a administração enjeitá-la ou exigir abatimento do preço (LLC, art. 76). 

 

3.3 Extinção, prorrogação e renovação do contrato 

 

3.3.1 Extinção do contrato 

 É a cessão do vínculo entre as partes pelo cumprimento ou 

rompimento através da rescisão ou anulação. 

 

 a) conclusão do objeto: é a regra, quando as partes cumprem 

integralmente suas prestações contratuais – a realização do objeto do ajuste 

por uma delas e o pagamento do preço pela outra. O recebimento definitivo 

importa o reconhecimento da conclusão do objeto do contrato, operando sua 

extinção. 
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 b) término do prazo: é a regra nos ajustes por tempo determinado. 

Uma vez expirado, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de 

execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público. 

 O prazo deve ficar adstrito à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quando contemplados nas metas do Plano Plurianual e 

desde que haja previsão no ato convocatório. 

prestação de serviços continuados: 60 meses; 

aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática: 

48 meses. 

 

A expiração do prazo, sem prorrogação, opera de pleno direito a 

extinção. O contrato extinto não se prorroga nem se renova, exigindo novo 

ajuste. 

 

c) rescisão: é forma excepcional (administrativa, judicial, amigável ou de 

pleno direito), por importar a prematura cessação do ajuste, em meio à sua 

execução. 

 

d) anulação: só pode ser declarada quando se verificar ilegalidade na 

formalização ou em cláusula essencial do contrato. A nulidade da licitação 

induz à do contrato. 

 Sempre se realiza procedimento regular e com oportunidade de 

defesa. Só é admissível nos contratos tipicamente administrativo, não o 

sendo nos de direito privado, cuja nulidade só pode ser declarada por via 

judicial em que se demonstre o vício que os invalida. 

O contrato nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a 

nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os 

contratantes, só subsistindo conseqüências em relação a terceiros de boa-fé. 
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 Mesmo na invalidade é devido o pagamento dos trabalhos 

realizados para a administração (LLC, art. 59, p. ún.). 

 A anulação é ato declaratório de invalidade preexistente, pelo 

que opera efeitos ex tunc, retroagindo às suas origens. 

 Pela administração, é feito decreto, despacho ou termo 

circunstanciado que apontem os motivos da invalidade. Sem a indicação da 

ilegalidade, faltará justa causa, porque esta não se presume. 

 Só a ilegalidade autoriza a anulação do contrato administrativo 

pelo Poder Judiciário, através das vias judiciais comuns (ações anulatórias) ou 

especiais (mandado de segurança e ação popular), conforme a natureza do 

direito a ser protegido. 

 Inexiste revogação de contrato, porque só se revoga ato 

unilateral. Mas os mesmos motivos que autorizariam a revogação, podem 

autorizar a rescisão unilateral ou administrativa, com a composição dos 

prejuízos suportados. 

 

3.3.2 Prorrogação do contrato 

 Prolongamento da vigência além do termo final, com o mesmo 

contratado e nas mesmas condições. É feita mediante termo aditivo, 

independentemente de nova licitação. 

 A prorrogação do contrato não se confunde com a prorrogação 

dos prazos para execução. 

 

3.3.3 Renovação do contrato 

 Inovação no todo ou em parte do ajuste, mantido seu objeto 

inicial. Objetiva a manutenção da continuidade do serviço público. Admite 

recontratação direta do atual contratado, desde que as circunstâncias a 

justifiquem e permitam o seu enquadramento em uma das hipóteses de 

inexigibilidade de licitação. 
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 Normalmente, a renovação do contrato é feita através de nova 

licitação. É vedado o estabelecimento de cláusulas que favoreçam o atual 

contratado. 

 
 

4 – Inexecução, revisão e rescisão do contrato 

 

4.1 Inexecução do contrato 

 Inexecução ou inadimplência do contrato é o descumprimento de 

suas cláusulas, no todo ou em parte. Pode ocorrer por ação ou omissão, 

culposa ou sem culpa, caracterizando o retardamento ou o descumprimento 

integral. 

 

4.1.1 Inexecução culposa 

 Decorre de negligência, imprudência, imprevidência ou imperícia. 

O conceito de culpa é o mesmo do direito civil: violação de um dever 

preexistente consistente na diligência para o cumprimento da prestação 

prometida. 

 Tanto pode referir-se aos prazos, como ao modo de realização, 

como à própria consecução, ensejando, em qualquer caso, a aplicação das 

sanções legais ou contratuais, desde multas até a rescisão do contrato, com a 

cobrança de perdas e danos e, finalmente, a suspensão provisória e a 

declaração de inidoneidade para contratar com a administração (LLC, art. 87). 

 

4.2 Inexecução sem culpa 

 Decorre de atos ou fato estranhos à conduta da parte, retardando 

ou impedindo totalmente a execução do contrato. Embora ocorra a 

inadimplência e possa haver a rescisão do contrato, não haverá 

responsabilidade alguma para os contratantes, porque os eventos atuam 

como causas justificadoras. 
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4.3 Causas justificadoras da inexecução do contrato 

 Eventos extraordinários, imprevistos e imprevisíveis. A parte 

atingida fica liberada dos encargos originários e o ajuste há que ser revisto ou 

rescindido, pela aplicação da teoria da imprevisão, provinda da cláusula rebus 

sic stantibus, nos seus desdobramentos de força maior, caso fortuito, fato do 

príncipe, fato da administração e interferências imprevistas. 

 Os eventos não podem ser imputáveis às partes. Somente a álea 

econômica extraordinária e extracontratual, desequilibrando totalmente a 

equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus. 

 Não se confunde com o reajustamento contratual de preços, 

que se faz em atendimento a condição do próprio contrato. 

 

4.3.1 Força maior (LLC, art. 78, XVII) 

 É o evento humano que, por sua imprevisibilidade, cria para o  

contratado a impossibilidade de continuar a execução do contrato, exemplo, 

greve. 

 Poderá deixar de ser causa justificadora se não afetar totalmente 

o cumprimento do ajuste, ou se o contratado contar com outros meios para 

contornar a incidência de seus efeitos no contrato. 

 

4.3.2 Caso fortuito (LLC, art. 78, XVII) 

 É o evento da natureza que cria a impossibilidade 

intransponível, por exemplo, tufão destruidor. 

  

 O que caracteriza ambos (caso fortuito e força maior) são a 

imprevisibilidade (não a imprevisão), a inevitabilidade e o impedimento absoluto 

que veda a regular execução do contrato. 

 A maior onerosidade de que não resulte prejuízo extraordinário 

não autoriza, pois se encontra dentro da álea do negócio. 
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 Todavia, o caso fortuito e força maior só são invocáveis quando 

não tiver havido culpa da parte, quando não tiver contribuído para colocar-se 

em situação de ser colhida pelo evento. Se quando a causa sobrevém, a parte 

já está em mora, deve provar também que o dano ocorreria mesmo que 

estivesse com suas obrigações em dia. 

 

4.3.3 Fato do príncipe 

 Toda determinação estatal geral, imprevista e imprevisível, 

intolerável e impeditiva da execução do ajuste, obriga o poder público a 

compensar integralmente os prejuízos suportados pela outra parte, a fim de 

possibilitar o prosseguimento da execução, e, se esta for impossível, autoriza a 

rescisão com as respectivas indenizações. 

 O fundamento é de que a administração não pode causar danos 

aos administrados. 

 

4.3.4 Fato da administração 

 Toda ação ou omissão do poder público que incidindo direta e 

especificamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução. 

 Equipara-se à força maior e produz os mesmos efeitos 

excludentes da responsabilidade do particular pela inexecução (LLC, art. 78, 

XIV a XVI). 

 Em todos os casos legais, o contratado pode pleitear a rescisão, 

amigável ou judicial, por culpa da administração. 

 Não se lhe permite a paralisação sumária dos trabalhos pela 

invocação da exceção do contrato não cumprido, salvo se o atraso for superior 

a noventa dias (LLC, art. 78, XV). 

 

Fato da administração = Fato culposo 
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4.4 Conseqüências da inexecução 

 A inexecução do contrato administrativo propicia sua rescisão e 

pode acarretar para o inadimplente, conseqüências de ordem civil e 

administrativa. 

 

4.4.1 Responsabilidade civil  

 Interessa a que provém da inexecução do contrato 

(responsabilidade civil contratual). 

 Só se excepciona a regra da obrigação de o inadimplente 

indenizar o prejuízo causado pelo descumprimento pela ocorrência de causas 

justificadoras, porquanto o fundamento normal é a culpa. 

 A responsabilidade civil decorrente do contrato administrativo 

rege-se pelas normas pertinentes do direito privado, observado o que as 

partes pactuaram para o caso de inexecução e atendidas previamente as 

especificidades do direito administrativo. 

 É independente de qualquer outra. 

 Abrange as efetivas perdas e danos, como as multas moratórias e 

compensatórias. 

 Nela podem incidir tanto o contratado como a própria 

administração. 

 

4.4.2. Responsabilidade administrativa 

 Resulta da infringência de norma da administração estabelecida 

em lei ou no próprio contrato. 

 Independe das demais responsabilidades. 

 A sanção nem sempre é de execução personalíssima, caso em 

que pode transmitir-se aos sucessores do contratado pessoa física ou jurídica, 

como ocorre com as multas e encargos tributários. 
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 São aplicáveis diretamente pela administração, mediante 

processo interno que faculte defesa ao infrator: 

- advertência; 

- multa; 

- interdição de atividades; 

- suspensão provisória; 

- declaração de inidoneidade. 

 

4.4.3 Suspensão provisória ou temporária 

 É sanção administrativa com que se punem os contratados que 

culposamente prejudicarem a licitação ou a execução do contrato e recai 

sobre o direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

administração 

 Pode-se restringir ao órgão que a decretou ou até mesmo a uma 

determinada licitação ou a um tipo de contrato. 

 
 
 
 

4.4.4 Declaração de inidoneidade 

 É a penalidade aplicável a faltas graves para impedir que 

continue contratando com a administração. Inclui também os casos de dolo do 

administrado. 

 Constituindo uma restrição a direito, só opera efeitos 

relativamente à administração que a impõe. A norma legal que a consigna 

atribui a competência para a aplicação dessa sanção, em regra, 

exclusivamente aos Ministros de Estado e Secretários. 

 Exige oportunidade de defesa e admite o cancelamento, desde 

que afastada a diretoria, a equipe técnica ou o profissional responsável pelas 

falhas contratuais ou técnicas. 
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 Mesmo a pessoa física poderá reabilitar-se demonstrando bom 

desempenho em outros contratos. 

 A reabilitação pode ser requerida após dois anos de sua 

aplicação (LLC, art. 87, §3º). 

 

4.5 Revisão do contrato 

 A revisão, ou seja, a modificação das condições de sua 

execução, pode ocorrer no interesse da própria administração ou pela 

superveniência de fatos novos que tornem inexeqüível o ajuste inicial. 

 Quando o contrato é passível de revisão, deve ocorrer a 

recomposição de preços. Não se trata de reajustamento de preço constante no 

contrato, mas revisão da cláusula econômico-financeira. 

 Na categoria de atos e fatos ensejadores da revisão do contrato 

entram as chamadas interferências imprevistas, além do caso fortuito, da força 

maior, do fato do príncipe e da administração. Todas essas causas são 

conseqüência da teoria da imprevisão. 

 É obrigatória a recomposição dos preços quando as alterações do 

projeto ou do cronograma de sua execução, impostas pela administração, 

aumentam os custos ou agravam os encargos do particular contratado, ou 

quando atos gerais de Governo ou dificuldades materiais específicas passem a 

onerar extraordinariamente o cumprimento do contrato (LLC, art. 65, §6º).  

 A recomposição é admitida pelo aditamento, desde que a 

Administração a admita e indique a justa causa ensejadora da revisão. 

 Permanece com o particular o direito de ser cobrada, 

administrativa ou judicialmente, após a entrega do objeto contratado, desde 

que reclamada durante a execução. 
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4.6 Rescisão do contrato 

 Autoriza a rescisão a inadimplência de uma das partes, pela 

superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 

prosseguimento do ajuste ou pela ocorrência de fatos que acarretem seu 

rompimento de pleno direito. 

 Ressalvada a hipótese de interesse público, que é implícita (na 

verdade, LLC, art. 78, XII), a lei, as normas regulamentares e o contrato devem 

indicar expressamente os casos permissivos de rompimento do ajuste, fora dos 

quais não se justifica. 

 Efetiva-se por: 

 a) ato unilateral da administração (rescisão administrativa); 

 b) acordo entre as partes (rescisão amigável); 

 c) decisão judicial (rescisão judicial); 

 d) declaração de ocorrência de fato previsto como extintivo do 

contrato (rescisão de pleno direito). 

 

4.6.1 Rescisão administrativa 

 Efetiva-se por ato próprio e unilateral da administração, por 

inadimplência do contratado ou por interesse do serviço público. 

 Na inadimplência, pode ou não haver culpa do contratado. No 

interesse do serviço, essa é sempre inexistente. 

 Dá-se independentemente de ordens ou autorização judicial, pois 

essa é uma das prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos. 

 Em qualquer caso, exige-se oportunidade de defesa e justa 

causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada a 

motivos ensejadores. Assim, por ser vinculado, o contratado pode se voltar 

contra a rescisão. 
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 O Judiciário não poderá valorar o mérito da rescisão, mas deverá 

sempre verificar a existência dos motivos e a sua adequação às normas legais 

e às cláusulas contratuais pertinentes. 

 O ato rescisório, expresso em decreto ou despacho, deverá ser 

consubstanciado em termo, no qual se descreva o estado em que se encontra 

o objeto do contrato e indique os motivos que embasam a decisão. 

 Os efeitos do termo operam a partir da data de sua publicação 

ou ciência oficial do interessado (ex nunc). 

 

 a) rescisão administrativa por inadimplência do contratado: ocorre 

quando este descumpre cláusula essencial do contrato e, em conseqüência, 

paralisa ou retarda a execução ou desvirtua o objeto. 

 • culposa: resultante da negligência, imprudência ou imperícia do 

contratado; a rescisão, além de visar a continuidade do serviço público, obriga 

o contratado à reparação do dano e autorizando a administração a utilizar as 

garantias e a reter os créditos do inadimplente para ressarcir-se dos prejuízos, 

bem como lhe aplicar outras sanções. 

 • sem culpa: atribuível a força maior, caso fortuito, fato do príncipe 

ou fato da administração – que são causas justificadoras da inexecução. 

Nenhuma indenização será devida pelo contratado, nem é lícito à 

administração reter as garantias oferecidas ou os pagamentos que o 

contratado tem direito pela execução já realizada. 

fato da administração: se o contratado, ao invés de pleitear, 

administrativa ou judicialmente, a rescisão, paralisar a sua execução, coloca-se 

na condição de inadimplente culposo. 

 

Em qualquer caso, a rescisão administrativa visa assegurar a 

continuidade do serviço público, podendo assumir o objeto do contrato ou 

recorrer ao instituto da ocupação provisória (LLC, art. 80, I e II). 
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b) rescisão administrativa por interesse público ou conveniência da 

administração: o fundamento é a variação do interesse público que autoriza a 

rescisão quando o objeto se tornou inútil ou prejudicial ao interesse público. 

 Ao rescindir, a administração poderá fixar o valor da indenização 

cabível. 

 O contratado não poderá opor-se à medida, mas se não 

concordar com o valor da indenização, poderá questiona-la judicialmente.  

 

4.6.2. Rescisão amigável 

 Por mútuo acordo dos contratantes. Normalmente em caso de 

inadimplência sem culpa e nos que autorizam a rescisão por interesse público. 

Deve atender a forma e requisitos  legais exigidos para a contratação: se por 

escritura pública o contrato, por escritura pública o distrato; a autoridade 

signatária deverá ter competência igual ou superior à contratante; se o contrato 

dependeu de autorização legislativa, para a rescisão também dependerá. 

 Opera efeitos a partir da data em que foi firmado (ex nunc), 

embora possam ser fixados direitos e obrigações dos distratantes com eficácia 

retroativa ou posterior. 

 

4.6.3. Rescisão judicial 

 Tanto pode ser obtida pelo particular como pela própria 

administração, sendo obrigatória para este e opcional para esta – que pode 

valer-se da rescisão administrativa. 

 São cinco casos admitidos pela lei (LLC, art. 78, XIII a XVII): 

 a) supressão de obras, serviços ou compras, causando alteração 

do valor além do limite legal; 

 b) suspensão da execução, por ordem escrita, superior a 120 

dias; 
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 c) atraso dos pagamentos superior a 90 dias; 

 d) não liberação da área ou do objeto do contrato, pela 

administração, nos prazos ajustados; 

 e) caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

 A ação é de rito ordinário e competente é o juízo privativo da 

administração, que é improrrogável. 

 

 • ação popular: cabível, como forma de rescisão judicial indireta 

para anulação de ato inválido e lesivo ao patrimônio público (L. 4717/65). A 

invalidação extingue o contrato, com todos os consectários da anulação e 

condenação judicial. 

 • mandado de segurança: anulação de ato ilegal e abusivo, 

conduzindo indiretamente à anulação do contrato (rec. cessação dos efeitos do 

contrato). 

 

4.6.4. Rescisão de pleno direito 

 Verifica-se independentemente da vontade das partes, diante da 

só ocorrência de fato extintivo do contrato previsto na lei, no regulamento ou no 

próprio texto do ajuste. 

 Não há necessidade de ato formal de rescisão, nem de 

decretação judicial; qualquer reconhecimento dessa situação é meramente 

declaratória e, por isso, os seus efeitos retroagem à data do evento rescisório 

(ex tunc). 

 Pode ser com ou sem indenização, conforme previsto na norma 

regulamentadora ou convencionado no contrato. 

 Não cabe opção sequer para a administração mantê-lo ou 

rescindi-lo. 
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5. Suspensão do contrato 

 Também está incluído entre as prerrogativas da administração. 

 A suspensão pode ser motivada pelas mesmas razões de 

rescisão por interesse público, quando a situação concreta prescinde medida 

extrema, não exigindo desde logo a rescisão. 

 O que importa é que a administração justifique o seu ato, 

demonstrando as razões de interesse público e as vantagens decorrentes da 

suspensão. 
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CAPITULO VI - RESTRICOES AO DIREITO DE 

PROPRIEDADE: DESAPROPRIACAO DIRETA E 

INDIRETA. RETROCESSAO. SERVIDAO 

ADMINISTRATIVA. REQUISICAO ADMINISTRATIVA. 

TOMBAMENTO E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS 

1 - Desapropriação direta e indireta. Retrocessão. 

1.1 Conceito 

 É a transferência compulsória da propriedade particular (ou 

pública de entidade de grau inferior para superior) para o poder Público ou 

seus delgados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse 

social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, salvo as exceções 

constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão 

autorizada pelo Senado Federal (CF, art. 182, §4º, III e Lei 1.0257/01, art. 8º - 

área urbana não-edificada) e de pagamentos em títulos da dívida agrária, na 

reforma agrária por interesse social. 

 

1.2 Características 

 a) a desapropriação é forma originária de aquisição da 

propriedade: 

 porque não provém de título anterior e, por isso, o bem torna-se 

insuscetível de reivindicação e liberação de quaisquer ônus que sobre ele 

incidissem, ficando os credores sub-rogados no preço (DLD, arts. 31 e 35). 

  

 b) a desapropriação é um procedimento administrativo: 

 realiza-se em duas fases, a primeira, de natureza declaratória, 

consubstanciado na indicação da necessidade ou utilidade publica ou do 

interesse social. 
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 A segunda, de caráter executória, compreendendo a estimativa 

da justa indenização e a transferência do bem expropriado para o domínio do 

expropriante. 

 

 c) desapropriação indireta: 

 toda desapropriação deve ser precedida de declaração 

expropriatória regular, na qual se indique o bem a ser desapropriado e se 

especifique sua destinação pública ou interesse social (DLD, arts. 2º e 8º). 

 A desapropriação indireta não passa de esbulho e não encontra 

apoio na lei. A ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos 

possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados ao Poder 

Público, tornam-se insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao 

particular a indenização correspondente. 

 

 d) todos os bens e direitos patrimoniais prestam-se à 

desapropriação: 

 inclui-se o espaço aéreo e o subsolo (DLD, art. 2º, §1º). 

 Excluem-se os direitos personalíssimos e a moeda corrente, por 

se tratar do próprio meio de pagamento da indenização. 

  

 e) desapropriação da propriedade é a regra: 

 mas a posse legítima ou de boa-fé também é expropriável (STF), 

pois tem valor econômico. 

 

 f) desapropriação de ações, quotas e direitos de qualquer 

sociedade: 
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 vem sendo admitida, embora condicionada à autorização do 

Presidente da República, quando o funcionamento da empresa depende de 

aquiescência do Governo Federal (DLD, art. 2º, §3º). Nos demais casos, a 

desapropriação é livre. 

 

 g) bens públicos: 

 são passíveis de desapropriação pelas entidades estatais 

superiores, desde que haja autorização legislativa para o ato expropriatório. 

Admite-se, assim, a expropriação na ordem descendente; os Municípios não 

podem desapropriar os bens de nenhuma entidade pública. 

 

 h) bens de autarquias, fundações públicas, empresas estatais e 

demais delegados do serviço público: 

 são expropriáveis, independentemente de autorização 

legislativa. 

 Mas a desapropriação de bens vinculados ao serviço público, 

pelo princípio da continuidade, dependerá sempre de autorização da entidade 

superior que os instituiu ou delegou, sob pena de supressão do serviço. 

 

 i) destinatários dos bens expropriados: 

 são, em princípio, o Poder Público e seus delegados. Há casos 

em que o bem público pode ser passado a particulares por ter sido essa a 

finalidade expropriatória. 

desapropriação por zona (DLD, art. 4º): é a ampliação da 

desapropriação a áreas que se valorizem extraordinariamente em 

conseqüência da obra ou serviço. Essas áreas podem ser vendidas a terceiros, 

para obtenção de recursos. A declaração de utilidade pública deverá indicar 
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expressamente qual a área necessária às obras  ou serviços a realizar e qual a 

zona excedente a ser abrangida pela desapropriação, para futura alienação. 

Desapropriação para urbanização ou reurbanização (DLD, art. 5º, i): 

uma vez realizada na conformidade dos planos urbanísticos correspondentes, 

permite a alienação das áreas e edificações excedentes das necessidades 

públicas e particulares, dando-se preferência aos desapropriados. 

 

j) desapropriação por interesse social: 

 decreta-se para promover a justa distribuição da propriedade ou 

para condicionar o seu uso ao bem-estar social (L. 4.132/62, art. 1º). A primeira 

hipótese é privativa da União e específica da reforma agrária; a segunda é 

permitida a todas as entidades constitucionais. 

 Portanto, cada entidade estatal pode desapropriar por interesse 

social, desde que o objeto da expropriação e sua destinação se contenham na 

alçada da administração competente. 

 Interesse social não é interesse da administração, daí porque os 

bens, na maioria das vezes, são desapropriados para trespasse aos 

particulares. 

 

k) interesse social ou finalidade pública: 

são exigências constitucionais para legitimar a desapropriação. Não 

pode haver desapropriação por interesse privado de pessoa física ou 

organização particular. 

 Quando o interesse for do poder público, o fundamento da 

desapropriação será necessidade ou utilidade pública; quando for da 

coletividade, será interesse social. 

culturas ilegais de psicotrópicos: a CF/88 denomina desapropriação a 

tomada de glebas onde forem localizadas culturas ilegais de psicotrópicos, sem 
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qualquer indenização ao proprietário (CF, art. 243). Na verdade, é confisco, 

porque insuscetível de pagamento. 

 

1.3 Requisitos constitucionais 

 Resumem-se na ocorrência de necessidade ou utilidade pública 

ou de interesse social e no pagamento de justa e prévia indenização em 

dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), ou em títulos especiais da dívida pública 

(inobservância do plano diretor) ou da dívida agrária (fins de reforma agrária). 

 

 a) necessidade pública: surge ante situações de emergência que, 

para sua solução satisfatória, exigem a transferência urgente de bens de 

terceiro para o domínio público e uso imediato. 

 

 b) utilidade pública: apresenta-se quando a transferência dos 

bens é conveniente, embora não seja imprescindível. 

 

 c) interesse social: ocorre quando as circunstâncias impõem a 

distribuição ou o condicionamento da propriedade para seu melhor 

aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade 

merecedora do ampara específico do poder público (L 4.132/62). 

 Os bens não se destinam à Administração ou a seus delegados, 

mas sim à coletividade ou mesmo a certos beneficiários. 

 

 d) justa e prévia indenização 

 

1.4 Casos de desapropriação 

 Às entidades estatais menores só cabe declarar a necessidade ou 

a utilidade pública ou o interesse social do bem e promover, diretamente ou por 
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seus delegados, a respectiva desapropriação, sem expedir qualquer norma de 

natureza substantiva ou adjetiva sobre o instituto, os casos de desapropriação 

ou o processo expropriatório, porque isto é da alçada exclusiva da lei federal 

(CF, art. 22, II). 

 Os casos ensejadores de desapropriação acham-se 

taxativamente relacionados, por lei, em dois grupos: 

- necessidade ou utilidade pública; 

- interesse social 

Todos, porém, definidos pelas leis federais que os enumeram e sem 

possibilidade de ampliação por norma estadual ou municipal. 

 
 

1.4.1 Casos de utilidade pública 

 Enumerados no art. 5º do DLD. 

 

1.4.2 Casos de interesse social 

 - Lei 4.132/62, art. 2º: a mesma lei autoriza a venda dos bens 

expropriados, ou a sua locação, a quem estiver em condições de dar-lhes 

destinação social prevista no ato expropriatório. 

 - Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra): para fins de reforma agrária. A 

desapropriação, nestes casos, só se aplica a imóveis rurais (CF, art. 184), 

sendo que o ato expropriatório deve ser expedido pelo Presidente da 

República ou autoridade para quem tenham sido delegados poderes especiais 

para praticá-lo. 

 

1.5 Declaração expropriatória 

 A declaração expropriatória pode ser feita por lei ou decreto 

(DLD, arts. 6º e 8º) em que se identifique o bem, se indique seu destino e se 

aponte o dispositivo legal que a autorize. 
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 A atribuição da declaração ao Legislativo é uma anomalia. A lei 

que declara a utilidade pública de um bem não é normativa, é específica e de 

caráter individual. É lei de efeito concreto, equiparável a ato administrativo, 

pelo que pode ser atacada e invalidada pelo Poder Judiciário, através de 

mandado de segurança. 

 Pode atingir qualquer  bem necessário ou conveniente ao serviço 

público ou à coletividade. 

 O STF entendeu que sociedade de economia mista federal não 

pode ter bem desapropriado pelo Estado. 

 Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com 

os da desapropriação em si mesma. A declaração é ato-condição que prece à 

efetivação da transferência do domínio. Só se considera iniciada a 

desapropriação com o acordo administrativo (DLD, art. 10º) ou com a citação 

acompanhada da oferta (DLD, art. 13 c/c art. 16). 

 Até então a declaração não tem qualquer efeito sobre o direito de 

propriedade, nem pode impedir a normal utilização bem ou sua 

disponibilidade. Enquanto não realizada concretamente a desapropriação, é 

ilegal limitar o direito de propriedade. 

 Desde a declaração expropriatória ficam as autoridades 

autorizadas a ingressar nos prédios atingidos, podendo recorrer, se 

necessário, ao auxílio da força policial (DLD, art. 7º). 

 Não equivale à imissão na posse, que só se dará por ordem 

judicial (DLD, art. 15) após o pagamento ou depósito (DLD, art. 15, §1º). 

 Essa possibilidade de ingressar limita-se ao trânsito pelos 

imóveis, necessário aos levantamentos topográficos, atos avaliatórios, etc, 

desde que não prejudiquem a utilização normal. Se esse trânsito causar 

dano, fica a administração responsável e seu agente pode ser 

responsabilizado em ação penal. 
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caducidade: a caducidade da declaração ocorre ao fim de cinco anos 

na utilidade ou necessidade pública ou de dois anos no interesse social, só 

podendo ser renovada, em qualquer das hipóteses, depois de um ano da 

decadência. 

 

1.6 Processo expropriatório 

 A desapropriação poderá ser efetivada por via administrativa ou 

por processo judicial. 

 

1.6.1 Via administrativa 

 Realiza-se por acordo entre as partes, quanto ao preço, 

reduzindo a termo para transferência, o qual, se imóvel o bem, exige escritura 

pública. 

 

1.6.2 Processo judicial 

 Segue o rito especial do DLD. 

 Foro competente é o do bem a ser desapropriado. 

 O poder Judiciário limitar-se-á ao exame extrínseco e formal do 

ato expropriatório e, se conforme a lei, dará prosseguimento para (a) admitir o 

depósito provisório dentro dos critérios legais (DLD, art. 15), (b) conceder a 

imissão de posse quando for o caso (DLD, art. 15, §1º e STF, 652) e (c) fixar a 

justa indenização e adjudicar o bem. 

 É vedado ao juiz indagar a utilidade, necessidade ou interesse 

social ou decidir questões sobre domínio ou posse (DLD, arts. 9º, 20 e 34, p. 

ún.). 

  

1.7 Imissão na posse 

 A garantia de indenização justa, prevista na CF, não difere das 

constituições anteriores, prevalecendo o entendimento de que só a perda da 

propriedade, ao final da ação de desapropriação – e não a imissão provisória 
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na posse – está compreendida na garantia de justa e prévia indenização (STF, 

652). 

 Feito o depósito provisório, o expropriado poderá levantar 80% do 

seu montante, ainda que discorde do preço ofertado ou arbitrado (DLD, art. 33, 

§2º), condicionado à prova da propriedade, quitação de dívidas fiscais e 

publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros 

(DLD, art. 34). 

 A imissão definitiva na posse só se dará após o integral 

pagamento do preço, conforme fixado no acordo ou decisão judicial (DLD, art. 

29). 

 Desde a imissão provisória a expropriante aufere as vantagens do 

bem e cessa para o expropriado a sua fruição, devendo cessar os encargos 

correspondentes, notadamente os tributos reais. 

 

1.7.1 Alegação de urgência 

 Para fins de imissão provisória, pode ser feita no ato 

expropriatório ou subseqüentemente, mas a imissão deve ser requerida 120 

dias da alegação, sob pena de caducidade, com impossibilidade de renovação 

(DLD, art. 15, §2º). 

 

1.7.2 Direito de extensão 

 É o que assiste ao proprietário de exigir que na desapropriação se 

inclua a parte restante do bem expropriado, que se tornou inútil ou de difícil 

utilização. 

 

1.8 Indenização 

 Deve ser justa, prévia e em dinheiro. 

 São exceções (a) imóveis rurais sujeitos a reforma agrária, (b) 

urbanos que não atendam o plano diretor e (c) glebas em que se cultivem 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas. 
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1.8.1 Indenização justa 

 É a que cobra não só o valor real e atual dos bens expropriados, à 

data do pagamento, como também os danos emergentes e os lucros 

cessantes do proprietário. 

 Se não se realizar, admite o pedido posterior, por ação direta. 

Inclui valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, juros 

compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e 

correção monetária. 

 

juros compensatórios: na base de 12% ao ano, são devidos desde a 

ocupação do bem (imissão na posse ou desapropriação indireta); se não 

comprovada a data da ocupação, a partir da citação (STF, 618 e STJ, 113 e 

114). Destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente 

sofrida entre o desapossamento e a desapropriação, tanto é que não são 

devidos se a propriedade possuir grau de utilização ou eficiência igual a zero 

(DLD, art. 15-A). 

Se houver diferença entre o valor depositado e o fixado na sentença, os 

juros compensatórios incidirão somente sobre esta diferença. 

 

juros moratórios: limitam-se a 6% ao ano (DLD, art. 15-B) e são devidos 

desde que haja atraso no pagamento da condenação, destinam-se a recompor 

a perda decorrente do atraso da indenização fixada, e são devidos a partir de 

1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito. 

 

Esses juros são acumuláveis, porque se destinam a indenizações 

diferentes. 
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benfeitorias: serão sempre indenizadas as necessárias, feitas após a 

desapropriação, e as úteis, se realizadas com autorização do expropriante 

(DLD, art. 26, §1º). Enquanto não iniciada a desapropriação por atos de 

execução do decreto expropriatório, lícito é ao proprietário construir e fazer as 

benfeitorias que deseja, ficando o expropriante obrigado a indeniza-las quando 

efetivamente desapropriar. 

 

1.8.2 Indenização prévia 

 Significa que o expropriante deverá pagar ou depositar o preço 

antes de o expropriado perder a posse do imóvel.  

 

1.8.3. Indenização em dinheiro 

 O expropriante há de pagar o expropriado em dinheiro. Por 

acordo, pode-se estabelecer qualquer outro modo ou forma de pagamento. 

 
 
 

1.9 Pagamento da indenização 

 O pagamento da indenização expropriatória faz-se na forma do 

acordo ou nos termos do julgado em execução. 

 Nesta última hipótese, a Constituição determina que o pagamento 

há que ser feito na ordem de apresentação da requisição (precatório) e à 

conta dos créditos respectivos. 

 

1.10 Desvio de finalidade 

 A finalidade pública (necessidade ou utilidade ou interesse social) 

é o fundamento legitimador da desapropriação. Não pode haver 

desapropriação no interesse de pessoa física ou de entidade particular sem 

utilidade pública ou interesse social. 
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 O desvio de finalidade está conceituado na LAP, art. 2º, p. ún. ‘e’, 

como causa de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, através da 

ação popular. 

   

Tresdestinação: é o desvio de finalidade na desapropriação, quando o 

bem expropriado para um fim é empregado noutro sem finalidade pública. A 

finalidade pública é sempre genérica, e, por isso, o bem desapropriado para 

um fim público pode ser utilizado em outro fim público sem que haja desvio de 

finalidade. 

 

1.11 Anulação da desapropriação 

 É obtida por “ação direta” nas mesmas condições em que o 

Judiciário invalida os demais atos do poder público. 

 O art. 20 do DLD refere a ação direta em sentido amplo, 

abrangendo qualquer espécie de ação de via judicial comum ou especial. 

 A ilegalidade tanto pode ser formal quanto substancial, pois em 

certos casos resulta da incompetência da autoridade ou falta de forma do ato, e 

noutros provém de desvio de finalidade ou da ausência de utilidade pública ou 

interesse social. 

 Se a desapropriação se revela lesiva ao patrimônio público, 

qualquer cidadão poderá promover sua anulação por meio da ação popular. 

 A ação anulatória prescreve em 5 anos, mas, se ajuizado em 

tempo, vier a ser julgada após a incorporação do bem ao patrimônio público, 

resolve-se em perdas e danos (DLD, art. 35). 

 

1.12 Retrocessão 

 É a obrigação que se impõe ao expropriante de oferecer o bem ao 

expropriado, mediante a devolução do valor da indenização, quando não se lhe 

der o destino declarado no ato expropriatório (CC, art. 519). 
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 Se não houver a oferta, o direito do expropriado resolve-se em 

perdas e danos, uma vez que os bens incorporados ao patrimônio público não 

são objeto de reivindicação (DLD, art. 35). 

 

1.13 Desistência da desapropriação 

 É possível até a incorporação do bem ao patrimônio do 

expropriante, isto é, a tradição, em sendo bem móvel ou o trânsito em julgado 

ou o registro do título, conforme tenha se dado por sentença ou acordo. 

 Daí por diante só pode ocorrer retrocessão. 

 Em princípio, não poderá o expropriado opor-se à desistência, 

mas poderá exigir o ressarcimento dos prejuízos suportados com a 

expropriação iniciada e não concluída. 

 Se houve alteração no bem é inadmissível a desistência da 

desapropriação. 

 

2 - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

2.1 Conceito 

     É ônus real de uso imposto pela administração à propriedade 

particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços 

públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos 

efetivamente suportados pelo proprietário. 

 Características: 

- ônus real; 

- bem particular; 

- permitir utilização pública. 
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2.2 Servidão administrativa e institutos afins 

     A servidão administrativa não se confunde com as servidões civis de 

direito privado, nem com as limitações administrativas ou com a 

desapropriação. 

  

2.2.1 Servidão administrativa e servidão civil 

     a) servidão civil: é o direito real de um prédio particular sobre outro, 

com finalidade de serventia privada uti singuli (para uso individual); 

  

     b) servidão administrativa: é ônus real do Poder Público sobre a 

propriedade particular, com a finalidade de serventia pública. 

  

2.2.2 Servidão administrativa e limitação administrativa 

     a) limitação administrativa: é uma restrição pessoal, geral e gratuita, 

imposta genericamente pelo Poder Público ao exercício de direitos individuais, 

em benefício da coletividade; ex.: restrição à edificação além de determinada 

altura. 

     Em geral, impõe uma obrigação de não-fazer e incide sobre o 

proprietário (direito obrigacional). 

  

     b) servidão administrativa: é ônus real de uso, imposto 

especificamente a determinados imóveis particulares para a realização de 

obras ou serviços públicos: ex: passagem de fios de energia elétrica, como 

serviço público. 

     Impõe um dever de tolerar e incide sobre a propriedade (direito real). 

  

2.2.3 Servidão administrativa e desapropriação 

     a) desapropriação: retira a propriedade do particular e, por isso 

mesmo, é indenizada sempre. 
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     Impõe-se quando há necessidade de retirar a propriedade do 

particular, para a realização de obra ou serviço público, ou para uma 

destinação de interesse social, ex.: instalar-se uma estação de tratamento de 

água. 

  

     b) servidão administrativa: o particular conserva a propriedade, mas 

lhe é imposto um ônus de suportar o uso público. Em razão disso (ausência da 

perda da propriedade e instituição de ônus), indeniza-se o prejuízo que este 

uso, pelo Poder Público venha a causar ao titular do domínio privado. Se este 

uso público acarretar dano à propriedade servente, indeniza-se este dano, se 

não acarretar, nada há que se indenizar. 

  

     A servidão justifica-se quando as obras ou serviços públicos ou 

atividade de interesse social possa ser feita sem se retirar a propriedade do 

particular; ex: passagem de aqueduto. 

  

3. Instituição 

     Faz-se por acordo administrativo ou por sentença judicial precedida 

sempre de ato declaratório da servidão, à semelhança do decreto de utilidade 

pública para a desapropriação. 

     Como todo ônus real, a servidão administrativa só se efetiva com o 

registro competente, para conhecimento e validade erga omnes. 

     Podem ser instituídas em benefício de quaisquer obras ou serviços 

públicos federais, estaduais ou municipais, bem como de suas autarquias, 

fundações públicas, empresas estatais e concessionários de serviços de 

utilidade pública. 

  



123 
 

4. Indenização 

     Faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Se a 

servidão não prejudica o imóvel, não há o que indenizar; se causa, pode 

mesmo transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da 

propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal. 
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CAPÍTULO VII- SERVIDORES PÚBLICOS. ASPECTOS 

CONSTITUCIONAIS. REGIME JURÍDICO. 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS, 

DEVERES E RESPONSABILIDADE. PROCESSO 

DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 

 

1 - aspectos constitucionais 

1.1 Acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas 

 A Constituição assegura aos brasileiros, natos e naturalizados, e 

aos estrangeiros, na forma da lei, salvo as exceções constitucionais do art. 12, 

§3º, o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicos. 

 Condiciona-se esse acesso ao preenchimento dos requisitos 

previstos em lei. 

 Ficam as administrações autorizadas a prescrever em lei 

exigências quanto à capacidade que entenderem convenientes. 

 Mas a lei específica, local, não pode dispensar condições 

estabelecidas em lei de caráter nacional para a investidura, como pelas leis 

eleitorais, do serviço militar, ou para o exercício de determinadas profissões. 

 Deverão respeitar as garantias asseguradas no art. 5º da CF. 

 Tratando-se de concurso público, este será realizado de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei (CF, 

art. 37, II). 

 As limitações impostas por lei só podem ser admitidas quando 

forem razoáveis, isto é, a razoabilidade deverá ser aferida em razão da 

natureza das atribuições do cargo a preencher. 
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1.2 Concurso 

 A obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos e 

os empregos com essa natureza, refere-se à investidura em cargo ou 

emprego público, isolado ou inicial da carreira na Administração direta e 

indireta. 

 Seus requisitos são fixados de acordo com a natureza e 

complexidade do cargo. 

 Os concursos públicos só podem ser de provas ou provas e 

títulos. 

 Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado integrante da 

administração indireta admite-se que o certame seja feito sem essa 

complexidade, sendo essencial que se assegure o princípio da isonomia. 

 Como atos administrativos, os concursos devem ser realizados 

através de bancas e comissões, regularmente constituídas com elementos 

capazes e idôneos dos quadros do funcionalismo ou não. 

 Os concursados remanescentes, enquanto não esgotado o prazo 

de validade do concurso realizado, têm prioridade sobre os novos 

concursados (CF, art. 37, IV). 

 A reserva de percentual de cargos para os portadores de 

deficiência, prevista no art. 37, VIII da CF, não afasta a exigência de caráter 

geral relativa ao concurso público. 

 A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e 

os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 

candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições 

requisitos de admissão 

 Os candidatos, mesmo que inscritos, não adquirem direito à 

realização do concurso na época e nas condições inicialmente estabelecidas. 

Mesma a aprovação no concurso não gera direito absoluto à nomeação ou à 

admissão, pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito à 

investidura; o que não se admite é a preterição do direito à nomeação. 
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 O concurso tem validade de dois anos, contados da 

homologação, prorrogável por uma vez, por igual período (CF, art. 37, III). 

 Tratando-se de cargo público, após o concurso segue-se o 

provimento do cargo, através da nomeação do candidato aprovado. A 

nomeação é ato de provimento de cargo, que se completa com a posse e o 

exercício. 

 A investidura do servidor no cargo ocorre com a posse. Sem 

posse, o provimento não se completa, nem pode haver exercício da função 

pública. É a posse que marca o início dos direitos e deveres funcionais. Por 

isso, a nomeação regular só pode ser desfeita antes da posse. 

 Todavia, a anulação do concurso, com a exoneração do 

nomeado, após a posse, só pode ser feita com observância do devido processo 

legal e garantia de ampla defesa. 

 Sem exercício não há direito ao recebimento de vencimentos. 

 LC 11792 – o exercício do cargo, na classe inicial, dar-se-á no 

prazo de 30 dias, contados da data da posse. 

 É o exercício que marca o momento em que o funcionário passa a 

desempenhar legalmente as suas funções. 

 A posse e o exercício ficam condicionados à apresentação de 

declaração de bens e valores. 

 A exigência de prévia aprovação em concurso é para os cargos 

de provimento efetivo, isto é, não temporário, não condicionado a uma relação 

de confiança entre o nomeado e seus superiores hierárquicos. 

 Além dos servidores públicos concursados ou nomeados em 

comissão, a CF permite que a União, Estados e Municípios, editem leis que 

estabeleçam “os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público” (CF, art. 37, IX). 
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1.3 Desinvestidura de cargo ou emprego público 

a) demissão: é a punição por falta grave; 

 

b) exoneração: é a desinvestidura: 

 

• a pedido do interessado: neste caso, desde que não esteja sendo processado 

criminal ou administrativamente. 

• de ofício, livremente (ad nutum), nos cargos em comissão; 

• motivada, nas seguintes hipóteses; 

•do servidor não estável – aqueles admitidos na administração direta, 

autárquica e fundacional sem concurso público após o dia 05 de outubro de 

1983 (EC 19, art. 33) – para os fins previstos no art. 169, §4º, II da CF: 

cumprimento do limite de despesa com pessoal; 

• durante o estágio probatório (CF, art. 41, §4º); 

• do servidor estável, por insuficiência de desempenho (CF, art. 41, §1º, 

III) ou para observar o limite máximo de despesa com pessoal ativo e inativo 

(CF, art. 169, §4º). 

 

c) dispensa: ocorre em relação ao admitido pelo regime da CLT. Deve 

ser motivado, sob pena de ilegalidade. 

 

1.4 Paridade de vencimentos 

 Os vencimentos dos servidores do Legislativo e do Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo (CF, art. 37, XII). 

 Estes poderes, conforme sua disponibilidade orçamentária, 

podem estabelecer retribuição a seus servidores em bases idênticas ou 

inferiores à do Executivo. 
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 Os cargos são aqueles que possuem atribuições iguais ou 

assemelhadas. 

 Esse teto não corresponde ao teto geral de subsídio e 

remuneração (CF, art. 37, XI). 

 

1.5 Vedação de equiparações e vinculações 

 Vedam-se as equiparações e vinculações de quaisquer espécies 

remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público (CF, 

art. 37, XIII). 

 A CF proíbe o tratamento jurídico paralelo de cargos com funções 

desiguais (equiparação) e a subordinação de um cargo a outro, dentro ou fora 

do mesmo Poder, ou a qualquer fator que funcione como índice de 

reajustamento automático (ex. salário mínimo). 

 A norma é de eficácia plena. 

 A própria CF em alguns casos, prevê e admite a equiparação e 

a vinculação, como ocorre com os Ministros dos Tribunais de Contas (CF, art. 

73, §3º) e a vinculação dos subsídios dos magistrados (CF, art. 93, V). 

 
 

1.6 Estabilidade 

 É a garantia constitucional de permanência no serviço outorgada 

ao servidor que, nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de 

concurso público, tenha transposto o estágio probatório de três anos, após ser 

submetido a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para 

essa finalidade (CF, art. 41). 

 A EC 19 exige a motivação e assegura a ampla defesa em cada 

caso de exoneração por avaliação de desempenho (CF, art. 41, §1º), ou só 

motivação, tratando-se de atendimento aos limites das despesas com pessoal 

(CF, art. 169). 
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 a) nomeação para cargo de provimento efetivo: a efetividade é um 

atributo do cargo, não do servidor, pois um servidor pode ocupar 

transitoriamente um cargo de provimento efetivo, sem que essa qualidade se 

transmita ao seu ocupante eventual. 

 

 b) nomeação em virtude de concurso público: por essa razão, os 

nomeados em comissão e os admitidos na forma do art. 37, IX da CF, cujos 

vínculos são transitórios, jamais adquirirão estabilidade. 

 

 c) estágio probatório de três anos: período durante o qual é 

observado e apurada pela administração a conveniência ou não da 

permanência no serviço público, mediante a verificação dos requisitos 

estabelecidos em lei para aquisição da estabilidade. 

 Só se considera o tempo de nomeação na mesma administração, 

não sendo computável o tempo de serviço prestado em outra entidade estatal. 

 

 d) avaliação especial de desempenho por comissão instituída 

para essa finalidade (CF, art. 41, §4º): se o desempenho for suficiente, a 

estabilidade não pode ser declarada. Pode ser exonerado justificadamente 

pelos dados colhidos no serviço, independentemente de inquérito 

administrativo, porque não se trata de punição. 

 Essa exoneração não é penalidade, é simples dispensa do 

servidor por não convir à administração a sua permanência pelo seu 

desempenho insatisfatório. 

 

 A estabilidade é um atributo pessoal do servidor, enquanto a 

efetividade é uma característica de provimento de certos cargos. Decorre que a 

estabilidade não é no cargo, é no serviço público. 
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 O servidor estável pode ser removido ou transferido pela 

administração, sendo as conveniências do serviço, sem qualquer ofensa à sua 

efetividade e estabilidade. 

 Extinguindo-se o cargo em que se encontrava o servidor estável 

ou declarada a sua desnecessidade, ficará ele em disponibilidade remunerada 

proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 

de natureza e vencimentos compatíveis ao que ocupava (CF, art. 41, § ). 

 Diversamente ocorre com o vitalício inamovível, que não é 

obrigado a aceitar outro cargo, embora idêntico ao seu que fora extinto. 

 Se a extinção ocorrer ainda durante o estágio, poderá o 

estagiário ser exonerado de ofício, uma vez que ainda não tem estabilidade. 

 A alteração da denominação do cargo ou de suas atribuições não 

afeta o ocupante estável, que tem direito à continuação do exercício. 

 O servidor estável não pode ser exonerado “ad nutum”, nem 

demitido sem se apurar a infração em processo administrativo ou judicial que 

sirva de base à pena demissória (CF, art. 41, §1º). 

 A CF garante ainda ao servidor estável o direito de se reintegrara 

no mesmo cargo quando invalidada por sentença judicial a demissão¸ e o 

eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, 

sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade com remuneração proporcional (CF, art. 41, §2º). 

 

 O estável pode perder o cargo por demissão ou por exoneração 

(CF, art. 41, §1º e incisos e art. 169, §4º). 

• demissão: é motivada por falta funcional e pode ocorrer em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado ou em virtude de ato punitivo resultante 

de processo administrativo em que ao servidor tenha sido assegurada ampla 

defesa (CF, art. 41, §1º, I e II). 

A demissão enquanto pena pode ser aplicada ao estável e ao instável. 
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• exoneração: pode ocorrer, quanto ao estável, por iniciativa do próprio 

servidor (a pedido) ou por iniciativa da administração por insuficiência de 

desempenho ou para observância do limite de despesa com pessoal (CF, art. 

169). 

A exoneração por insuficiência ocorre mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar e 

assegurada a ampla defesa (CF, art. 41, §1º, III). Não tem natureza punitiva. 

A segunda hipótese de perda do cargo, também de natureza não 

punitiva ocorre no art. 169, §4º quando o ente federativo, mesmo após adotar 

medidas de contenção de despesas consistentes em (a) redução em pelo 

menos 20% de despesas com cargos em comissão e funções de confiança e 

(b) exoneração dos não-estáveis, não assegurarem o cumprimento de despesa 

com pessoal ativo e inativo estabelecidos na LRF. 

Esse ato administrativo deve ser motivado. 

A título de indenização, o servidor estável exonerado em razão de 

redução de despesa fará jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço (CF, art. 169, §5º). 

O cargo do servidor estável será declarado extinto, vedada a criação de 

cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo 

de quatro anos (CF, art. 169, §6º). 

 

1.7 Previdência social 

São regras de previdência diferenciadas para os servidores titulares de 

cargo vitalício, de cargo efetivo, cargo em comissão ou de outro cargo 

temporário e de emprego público da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas de direito 

público. 

Para o servidor vitalício efetivo, assegura-se um regime de previdência 

peculiar (CF, arts. 40, caput; 73, §3º; 93, VI e 129, §4º). 



132 
 

Para o servidor em comissão ou outro cargo temporário (CF, art. 37, IX) 

e servidor empregado público aplica-se o regime geral de previdência (CF, art. 

40, §13º) previsto no art. 201 da CF, não se permitindo ao Estado adotar outro.  

Os dois regimes são de caráter contributivo e devem observar critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O regime peculiar (CF, art. 40) 

é solidário, com contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas. 

A lei não poderá estabelecer qualquer forma de tempo de contribuição 

fictício (CF, art. 40, §10º). 

Veda-se a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

concedidos aos titulares de cargo vitalício ou efetivo com a remuneração de 

outro cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, 

os cargos eletivos e os cargos em comissão. 

O teto geral é o do art. 40, §11º. 

 

1.8 Exercício de mandatos eletivos 

O exercício de mandato eletivo por servidor público não é vedado na 

Constituição Federal (CF, art. 38).  

As duas principais regras são: 

a) o servidor público pode exercer cargo eletivo federal, estadual ou 

municipal, sem perder o cargo, emprego ou função, devendo afastar-se, com 

prejuízo da remuneração; 

b) o tempo de serviço do servidor afastado para exercer mandato eletivo 

será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por 

merecimento. 

  

A regra do prejuízo dos vencimentos admite duas exceções aos 

mandatos de Prefeito e Vereador: 
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-  o servidor que se afastar do cargo para exercer o mandato de 

Prefeito poderá optar entre as remunerações (CF, art. 38, II); 

-     se o mandato for de Vereador e houver compatibilidade de 

horários, não se afastará, passando a receber cumulativamente a remuneração 

e os subsídios (CF, art. 38, III), podendo inclusive ser promovido por 

merecimento, pois a vedação constitucional (CF, art. 38, IV) não lhe atinge. 

Neste caso (Vereador), se não houver compatibilidade, afastar-se-á, 

podendo optar pela sua remuneração ou a do cargo eletivo. 

 

 É expressamente vedado ao Vereador o exercício de cargo em 

comissão ou exonerável ad nutum nos casos previstos na CF para os 

Deputados Federais e Senadores (CF, art. 29, IX c/c art. 54, I, ‘b’ e II, ‘b’). 

 

1.9 Demissão de vitalícios e estáveis 

 A demissão dos vitalícios e dos estáveis depende, em qualquer 

caso, de sentença judicial, ou, tratando-se de estável, de processo 

administrativo em que se lhe assegure a ampla defesa. 

 Os vitalícios não podem ser exonerados de ofício e somente 

perdem os respectivos cargos quando se exonerarem a pedido ou forem 

punidos com a pena de demissão. 

 O estável, além da demissão judicial ou administrativa, pode ser 

exonerado em razão de seu desempenho funcional, mediante procedimento 

de avaliação periódica, assegurada a ampla defesa. 

 Excepcionalmente, pode, ainda, ser exonerado com base no art. 

169, §4º da CF. 

 Para a demissão do vitalício, o único meio é o processo judicial, 

geralmente o penal, como efeito da condenação quando:  
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 a) condenado por crime cometido com abuso de poder ou 

violação de dever para com a administração, quando a pena for igual ou 

superior a um ano; 

 b) nos demais casos, a pena for superior a quatro anos (CP, art. 

92, I, ‘a’ e ‘b’). 

 

 Tanto para o vitalício quanto para o estável pode ocorrer, ainda a 

perda da função pública como pena resultante da condenação judicial civil por 

improbidade administrativa (L. 8429/92, art. 12), que só será efetivada com o 

seu trânsito em julgado. 

 

1.10 Reintegração, recondução, reversão, readmissão e 

aproveitamento 

 a) reintegração: 

 é o retorno do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, 

com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que 

esteve afastado. 

 Conforme o art. 42, §2º da CF, o servidor que ocupava a vaga, se 

estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço. 

 Não sendo estável, a sua situação funcional fica a cargo da 

administração. De qualquer forma dará sempre lugar ao reintegrado. 

 

 b) recondução: 

 o servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado em 

decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de 

reintegração do anterior ocupante. 
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 c) reversão: 

 ocorre o retorno do inativo (aposentado) ao mesmo cargo ou ao 

cargo resultado de sua transformação ou ao serviço, em disponibilidade, 

quando verificada, por junta médica oficial, a insubsistência dos motivos 

determinantes da aposentadoria. 

 LC 11795/02 – far-se-á em vaga preenchível por merecimento, na 

classe a que pertencia o servidor aposentado. 

 

 d) aproveitamento: 

 retorno obrigatório à atividade de servidor em disponibilidade, em 

cargo de atribuições e remuneração compatíveis com o anteriormente 

ocupado. 

 

1.11 Sistema remuneratório 

 O sistema remuneratório da administração direta e indireta para 

os servidores da ativa compreende: 

 a) subsídio: constituído de parcela única e pertinente, em regra, 

aos agentes políticos e categorias específicas; 

 b) remuneração: dividida em 

vencimentos: que correspondem ao vencimento e às vantagens 

pessoais, e que são os componentes do sistema remuneratório do servidor 

público titular de cargo público na administração direta, autárquica e 

fundacional; 

salário: pago aos empregados públicos da administração direta ou 

indireta regidos pela CLT, titulares de empregos públicos. 
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O subsídio (salvo o dos Deputados e Senadores, do Presidente, Vice-

Presidente e Ministros, CF, art. 49, VII e VIII – fixados por força de decreto 

legislativo) e os vencimentos estão sujeitos ao princípio da reserva legal 

específica, pelo que somente podem ser fixados ou alterados por lei 

específica. 

 É assegurada revisão geral anual dos subsídios e vencimentos, 

sempre na mesma data e sem distinção de índices (CF, art.  37, X). 

 O teto geral e obrigatório da administração direta, autárquica e 

fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, estas que 

recebam recursos públicos para pagamento de pessoal e custeio em geral (CF, 

art. 37, XI e §9º) é limitado ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

STF. 

 Os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário não 

podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

 Se as empresas públicas e sociedades de economia mista 

tiverem vida financeira própria no que diz respeito às despesas de custeio em 

geral e de pessoal, não estão submetidas ao comando do art. 37, XI da CF. 

 Pode ser estabelecido, pela União, Estados e Municípios, uma 

relação entre o maior e menor salários (CF, art. 39, §5º). 

 Os direitos assegurados pelo art. 39, §3º não estão incluídos no 

teto geral. 

 

1.11.1 Subsídio 

 È uma modalidade de remuneração, fixada em parcela única, 

pago obrigatoriamente aos detentores de mandato eletivo e aos demais 

agentes políticos. 

 Os servidores integrantes das carreiras relativas à Advocacia-

Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, das Procuradorias dos 

Estados, da Defensoria Pública, bem como os servidores das Polícias Federal, 

Ferroviária Federal, Civil, Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CF, art. 
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135 e 144, §9º) embora não sejam agentes políticos, também serão 

obrigatoriamente remunerados por subsídios. 

 Servidores públicos organizados em carreira poderão, por lei da 

pessoa jurídica competente, ter a remuneração fixada por subsídio. 

 

 Veda-se que o subsídio seja acrescido de qualquer gratificação 

adicional, abono, etc (CF, art. 39, §4º). O pagamento de indenizações não se 

inclui nessa vedação (CF, art. 57, §7º). 

 

1.11.2 Vencimentos 

 Vencimentos, no plural, é espécie de remuneração e corresponde 

à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição 

pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. 

 Vencimento, no singular, corresponde ao padrão do cargo 

público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do 

cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema 

remuneratório. 

 Os vencimentos – padrão e vantagens – só por lei específica 

podem ser fixados ou alterados (CF, art. 37, X). 

 A percepção de vencimentos pelo exercício do cargo é a regra da 

Administração, que desconhece cargo sem retribuição pecuniária. 

 Pode haver função gratuita, como são as honoríficas e as de 

suplência, mas cargo gratuito é inadmissível. 

 Disto resulta que todo aquele que for investido num cargo e o 

exercer como titular ou substituto, tem direito ao vencimento respectivo. 

 A nova redação do art. 39, §1º, mesmo suprimindo o princípio da 

isonomia, deixou a questão regulada pelo princípio geral da igualdade (CF, art. 

5º). 
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Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver 

diferenças específicas em função de tempo de serviço, de condições de 

trabalho, de habilitação profissional, que desigualem os genericamente 

desiguais. 

 

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos dos servidores públicos sob fundamento da isonomia (STF, 339). 

 

O desconto em folha de pagamento pode ser feito em diversas 

hipóteses e é legítimo quando realizado na forma e limites previstos no 

estatuto respectivo e não houver dúvida sobre a quantia a ser reposta. 

 Se houver divergência sobre quanto a descontar ou sobre a 

legalidade do ato que determinou a restituição, já não poderá a administração 

efetivar os descontos a que se opõe o servidor. Em tal hipótese, somente após 

a solução definitiva da controvérsia é que se iniciará o desconto em folha. 

Os vencimentos ou vantagens percebidos em virtude de medida liminar 

obtida em mandado de segurança ficam sujeitos à reposição, desde que a 

liminar seja cassada ou a segurança denegada em definitivo. 

 

A prescrição de vencimentos e vantagens consuma-se após cinco 

anos (D. 20910/32) e sua interrupção só poderá ser feita uma vez, 

recomeçando a correr pela metade. 

Suspende-se a prescrição enquanto a administração permanecer 

estudado o recurso ou a reclamação do servidor. 
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2 - Regime jurídico 

2.1 Considerações gerais 

Os servidores públicos constituem subespécie dos agentes públicos 

administrativos, categoria que abrange a grande massa de prestadores de 

serviços à Administração e a ela vinculados por relações profissionais, em 

razão de investidura em cargos, funções a título de emprego e com retribuição 

pecuniária. 

A lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão, de acordo com 

a natureza ou complexidade do cargo ou emprego. 

  

2.2 Classificação na Constituição 

Servidores públicos em sentido amplo são todos os agentes públicos 

que se vinculam à administração, direta e indireta, sob regime jurídico: 

- estatutário regular geral ou peculiar; 

- administrativo especial; 

- celetista. 

  

a) agentes políticos: constituem categoria de agente público. Todos os 

cargos vitalícios são ocupados por agentes políticos, porém estes também 

podem ocupar cargos em comissão. Normalmente, deverão ser regidos pelo 

regime estatutário, contudo alguns estão submetidos a regime de natureza 

peculiar, como a Magistratura e o Ministério Público. 

       

b) servidores públicos em sentido estrito ou estatutários: são os titulares 

de cargo público efetivo e em comissão, com regime jurídico estatutário geral 

ou peculiar e integrantes da administração direta e pessoas de direito público. 

Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares podem adquirir estabilidade. 

  



140 
 

c) empregados públicos: são todos os titulares de emprego público da 

administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT. Não 

ocupando cargo público, não têm condições de adquirir estabilidade 

constitucional (CF, art. 41), nem podem ser submetidos ao regime de 

previdência peculiar, como os titulares de cargos efetivos e os agentes 

políticos. 

     São enquadrados no regime geral de previdência social. 

     Devem ser admitidos mediante concurso ou processo seletivo 

público. 

       

d) contratados por tempo determinado: servidores públicos submetidos 

ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX da CF. 

Submetem-se ao RGPS. A contratação só pode ser por tempo determinado e 

com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

  

2.3 Regime jurídico 

O regime jurídico dos servidores pode ser estatutário, celetista e o 

administrativo especial. 

Em razão de suas autonomias políticas, a União, os Estados, o DF e 

Municípios podem estabelecer regime jurídico não contratual para os titulares 

de cargo público, sempre através de lei geral ou de leis específicas para 

determinadas categorias profissionais. 

 

3 - Organização do serviço público 

              As entidades estatais são livres para organizar o seu pessoal 

para melhor atendimento de seus encargos, mas há três regras fundamentais 

que não podem postergar: 

a) que esta organização se faça por lei; 



141 
 

b) a competência exclusiva da entidade ou Poder interessado; 

c) observância de normas constitucionais federais pertinentes aos servidores 

públicos e das leis federais de caráter nacional. 

  

3.1 Organização legal 

     A organização legal do serviço público é exigida pela Constituição, ao 

permitir o acesso aos cargos, empregos e funções públicas a todos os 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei (CF, art. 37, I). 

     Todo cargo público só pode ser criado ou modificado por uma norma 

legal aprovada pelo Legislativo. 

     O Executivo pode, por ato próprio, extinguir cargos públicos, quando 

vagos, na forma da lei, competindo-lhe, ainda, provê-los e regulamentar seu 

exercício, bem como praticar os atos relativos aos servidores (nomeação, 

demissão, promoção, etc.). 

  
 

3.1.1 Cargos e funções 

Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com 

denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio 

correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma 

estabelecida em lei. 

Função é a atribuição ou o conjunto de atribuições que a Administração 

comete a cada categoria profissional ou individualmente a determinados 

servidores para a execução de serviços eventuais, sendo comumente 

remunerada através de pro labore. 

As funções de confiança, que só podem ser exercidas por servidores 

ocupantes de cargo efetivo e destinam-se apenas às funções de direção, 

chefia e assessoramento. 
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Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. As funções 

autônomas são provisórias, dada a transitoriedade do serviço que visam 

atender. 

As funções permanentes só podem ser desempenhadas pelos titulares 

de cargos efetivos (concursados). 

As transitórias por servidores designados, admitidos ou contratados 

precariamente. Os servidores podem estabilizar-se nos cargos, não nas 

funções. 

  

a) classe: é o agrupamento de cargos da mesma profissão e 

coincidentes atribuições, responsabilidades e vencimentos. 

LC 11795, art. 4º - “os cargos da classe inicial da carreira de Defensor 

Público do Estado serão providos...” e art. 2º, §1º - “a carreira dos membros da 

Defensoria Pública do Estado é constituída de quatro classes: inicial, 

intermediária, final e especial”. 

  

b) carreira: é o agrupamento de classes da mesma profissão ou 

atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo 

dos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. 

  

c) quadro: é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções 

gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou Poder. Pode ser permanente ou 

provisório, mas sempre estanque, não admitindo promoção ou acesso de um 

para o outro. 

  

d) cargos: 

- cargo de carreira : é aquele pertencente a uma carreira que se 

escalona em classes; 



143 
 

- cargo isolado: não integra uma carreira, por ser o único de sua 

categoria; constituem exceção no funcionalismo; 

- cargo técnico ou científico: exigem conhecimentos profissionais 

especializados para o seu desempenho, podendo ser acumulados com um 

cargo de professor (CF, art. 37, XVI, ‘b’); 

- cargo em comissão (≠ função de confiança): admite provimento em 

caráter provisório. São declarados de livre nomeação (sem concurso público) 

e exoneração (CF, art. 37, II, 2ª parte), destinando-se apenas às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V), sendo que uma parcela 

dessas atribuições deverá ser preenchida por servidores de carreira. 

A instituição desses cargos é permanente, mas o seu desempenho é 

sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na 

função. 

  

e) lotação: é o número de servidores que devem ter exercício em cada 

repartição ou serviço. A lotação é ato administrativo típico. Por se instituem os 

cargos e funções; por decreto se movimentam os servidores, segundo as 

necessidades do serviço. 

A lotação e relotação constituem prerrogativas do Executivo, contra as 

quais não podem se opor os servidores, se feitas na forma estatutária.      

Na omissão da lei, entende-se amplo e discricionário o poder de 

movimentação dos servidores, por ato administrativo, no interesse do serviço, 

dentro do quadro a que pertencem. 

  

3.1.2 Criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos 

Quando do Poder Executivo, exige lei de iniciativa privativa do seu 

Chefe, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional (CF, art. 

61, §1º, II, ‘a’). 
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A transformação de cargos, funções e empregos do Executivo é 

admissível desde que realizado por lei de sua iniciativa. Pela transformação 

extinguem-se os cargos anteriores e se criam novos, que serão providos por 

concurso ou por simples enquadramento dos servidores já integrantes da 

administração. 

Desta forma a investidura nos cargos transformados pode ser originária 

ou derivada. 

No Poder Executivo, a extinção de cargos, funções ou empregos só 

pode ser feita por lei de sua iniciativa (quando o cargo estiver provido) ou por 

ato próprio (se vago). 

Se o servidor for estável, extinto o cargo, será ele colocado em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 

adequado aproveitamento (CF, art. 41, §3º). 

Estas leis, ainda que de iniciativa do Poder competente, podem sofrer 

emendas do Legislativo, desde que não ultrapassem os limites qualitativos 

(natureza ou espécie) ou quantitativos da proposta, nem desfigurem o projeto 

original. Daí por que a CF veda expressamente emendas que aumentem a 

despesa na proposta de iniciativa exclusiva dos Poderes (CF, art. 63). 

No Poder Legislativo, a criação, transformação e extinção cabe à 

Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras 

de Vereadores. Esses atos ocorrem por resolução (CF, art. 48, c/c arts. 51 e 

52). Todavia, a fixação ou a alteração dos vencimentos dos servidores só pode 

ser realizada mediante lei específica, observada a competência privativa em 

cada caso. 

  

3.1.3 Provimento de cargos 

Provimento é o ato pelo qual se efetua o preenchimento de cargo 

público, com a designação do seu titular. 
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Provimento inicial é o que se faz através de nomeação, que pressupõe 

a existência de vinculação entre a situação de serviço anterior do nomeado e o 

preenchimento do cargo. 

Já o provimento derivado se faz por transferência, promoção, remoção, 

etc., é sempre uma alteração na situação do servidor público. 

Em qualquer hipótese, o provimento de cargos do Executivo é de 

competência exclusiva do Chefe deste Poder. A lei só poderá estabelecer a 

forma de provimento e desprovimento, não poderá concretizar investiduras ou 

indicar pessoas a serem nomeadas. 

No âmbito do Legislativo, Judiciário, TCs e MP, o provimento e demais 

atos pertinentes devem ser de competência do respectivo Presidente ou chefe. 

LC 11795/02, art. 4º - “os cargos da classe inicial da carreira de 

Defensor Público do Estado serão providos por nomeação do Governador do 

Estado”. 

  

 3.1.4 Direitos do titular do cargo 

  Restringem-se ao seu exercício, às prerrogativas da função e aos 

subsídios ou vencimentos e vantagens decorrentes da investidura. O cargo em 

si é inapropriável pelo servidor. 

A administração pode suprimir, transformar os cargos, sem aquiescência 

do ocupante, pois não há direito adquirido à imutabilidade de suas atribuições. 

A lei posterior pode modificar/suprimir cargos e funções de quaisquer 

titulares – vitalícios, estáveis ou instáveis. 

  

3.1.5 Acesso a informações privilegiadas 

A lei disporá sobre requisitos e restrições ao ocupante do cargo ou 

emprego que possibilite o acesso a informações privilegiadas (CF, art. 37, §7º). 
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Pode ser estabelecida durante ou após o exercício, inclusive com a 

restrição ao exercício de determinadas atividades após as da administração 

pública. 

  

3.2 Competência para organizar o serviço público      

A competência para organizar o serviço público é da entidade estatal a 

que pertence o respectivo serviço. As competências são estanques e 

incomunicáveis. As normas estatutárias de um não interferem nas dos 

demais. 

Cada entidade estatal é autônoma, atendidos os princípios 

constitucionais e os preceitos de leis nacionais de caráter complementar (CF, 

art. 169). 

  

3.2.1 Competência da União 

A competência da União encontra limite na Constituição e na legislação 

complementar e outras que tenha natureza de leis nacionais. 

  

3.2.2 Competência do Estado-membro 

A competência é ampla, mas fica adstrita não só às normas pertinentes 

da Constituição e aos preceitos da leis de caráter nacional, também aos 

ditames especiais da Constituição Estadual. 

O estatuto dos servidores federais e normas regulamentares da União não se 

lhe aplicam. 

  

3.2.3 Competência do Município 

É consectário da autonomia administrativa de que dispõe, podendo 

organizar o seu funcionalismo segundo suas conveniências locais. 

É inadmissível a extensão do estatuto federal ou estadual, se a própria 

lei municipal não determinar a aplicação. 
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Nem mesmo a Constituição Estadual poderá estabelecer direitos, 

encargos ou vantagens ao servidor municipal e nenhuma vantagem se aplica 

automaticamente aos servidores municipais. 

  

3.3 Observância das normas constitucionais 

Não pode a Administração – federal, estadual ou municipal – ampliar o 

prazo de três anos de estágio probatório (CF, art. 41, caput), pois estaria 

restringindo direito do servidor; mas também não pode diminuí-lo ou estende-lo 

a outros servidores que não os efetivos nomeados em concurso. 

Os Estados e Municípios podem deferir aos servidores outras garantias 

além dos conferidos pela CF, mas não é possível amplia-los e nem estende-los 

a outros funcionários que não os por ela favorecidos. 

Não pode o Estado conceder a outras as prerrogativas de vitaliciedade, 

de inamovibilidade ou de irredutibilidade de vencimentos que a CF outorgou a 

determinadas categorias de agentes públicos e que não são exigidos pelos 

interesses administrativos. 

Não quer dizer que a administração esteja impedida de conceder outros 

direitos e vantagens através de normas legais. Os regimes jurídicos, além de 

encampar as garantias outorgadas constitucionalmente aos servidores (CF, art. 

39, §3º), costumam dispor sobre outros direitos e vantagens, os quais são 

legítimos desde que se conformem aos interesses do serviço público. 

 

4- Direitos, deveres e responsabilidade 

4.1 Direitos 

 Gozam os servidores públicos dos seguintes direitos assegurados 

aos trabalhadores do setor privado: 

• salário-mínimo; 

• garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

perceberem remuneração variável; 

• décimo terceiro salário; 
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• remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

• jornada de trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais; 

• repouso semanal remunerado; 

• remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinqüenta por cento à do normal; 

• gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal; 

• licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com 

duração de cento e vinte dias; 

• licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

• proteção ao mercado de trabalho da mulher; 

• redução dos riscos inerentes ao trabalho; 

• proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 

civil. 

 

Admite-se também o direito de greve do servidor, que será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei específica e garante-se o direito à 

sindicalização (CF, art. 37, VI e VII). 

 

4.2 Deveres 

 São requisitos para o bom desempenho dos encargos do servidor 

e regular funcionamento dos serviços públicos. 

 A LIA diz que constitui ato de improbidade que atenta contra os 

princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 10). 

 Para serem punidas, pressupõem que o agente as pratique 

dolosamente. 
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4.2.1 Dever de lealdade (fidelidade) 

 Exige de todo o servidor a maior dedicação ao serviço e o integral 

respeito às leis e às instituições constitucionais. 

 O dever impede que o servidor atente contra os fins e os 

objetivos legítimos da Administração, pois, assim agindo incorreria em 

infidelidade funcional, ensejadora de demissão. 

 

4.2.2. Dever de obediência 

 Impõe ao servidor o acatamento das ordens legais de seus 

superiores e sua fiel execução. 

 O dever resulta da subordinação hierárquica e se assenta no 

princípio disciplinar que informa toda organização administrativa. 

 Por ordens legais entendem-se aquelas emanadas da autoridade 

competente, em forma adequada e com objetivos lícitos. Tanto o 

cumprimento de ordem manifestamente ilegal como o descumprimento de 

ordem legal acarretam para o servidor responsabilidade disciplinar e criminal 

(CP, art. 22). 

 

4.2.3 Dever de conduta ética 

 Decorre do princípio constitucional da moralidade administrativa 

e impõe ao servidor público a obrigação de jamais desprezar o elemento ético 

na sua conduta. 

 

4.2.4 Outros deveres 

 Muitas vezes os deveres não resultam diretamente das normas 

estatutárias, mas de outras, hierarquicamente superiores, que exigem dos 

servidores em geral determinada conduta, positiva ou negativa, decorrente das 

chamadas restrições funcionais. 
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 Dentre as restrições destacam-se a de se sujeitarem aos 

impedimentos estabelecidos para o desempenho do cargo, permitindo-se à 

administração: 

 - impedir contratos de seus servidores com a Administração; 

 - estabelecer incompatibilidades entre o exercício do cargo ou da 

função e certas atividades públicas e particulares; 

 - impor exigências de residência no local de trabalho; 

 - quaisquer outros requisitos de eficiência e moralidade no serviço 

público. 

 

4.3 Responsabilidade 

              A responsabilidade dos servidores públicos é dever genérico da 

Administração e específico de todo chefe, em relação aos seus subordinados. 

É obrigação legal e, inclusive, crime funcional, quando relegado ao superior 

hierárquico, assumindo a forma de condescendência criminosa (CP, art. 

320). 

  
 
 
 

4.3.1 Responsabilidade administrativa 

  É a que resulta da violação de normas internas da Administração 

pelo servidor sujeito ao estatuto e disposições regulamentares estabelecidas 

em lei, decreto ou qualquer outro provimento regulamentar da função 

pública. 

A falta funcional gera o ilícito administrativo e dá enseja à aplicação de 

pena disciplinar, pelo superior hierárquico, através do devido processo legal. 

Não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o 

servidor pela mesma falta, nem obriga a administração a aguardar o desfecho 

dos demais processos. 
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Pode ser aplicada ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo 

fato. 

A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar provado, na 

ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi o seu autor. 

A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar provado, na 

ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi o seu autor. 

Na motivação da penalidade, a autoridade administrativa competente 

para a sua aplicação deve justificar a punição imposta, alinhando os atos 

irregulares praticados pelo servidor, apontando os dispositivos legais ou 

regulamentares violados e a cominação prevista. 

Deve demonstrar a legalidade da punição, pois ao Judiciário só é 

autorizado examina-la, não podendo entrar nos motivos de conveniência, 

oportunidade e justiça. 

A extinção da pena dá-se normalmente pelo seu cumprimento, e, 

excepcionalmente, pela prescrição e pelo perdão. 

O perdão da pena é ato de clemência da administração e só por ela 

pode ser concedido em caráter geral ou em cada caso, sempre com atuação 

do Executivo que aplicou a sanção. Não pode o Legislativo concede-lo por lei 

de sua iniciativa, porque isso importaria em cancelamento de ato do Executivo 

por norma legislativa. 

A demissão é insuscetível de extinção, porque todos os seus efeitos se 

consumam no ato de sua imposição, fazendo cessar o vínculo com a 

administração. 

  

4.3.2 Responsabilidade civil 

É a obrigação que se impõe ao servidor de reparar o dano causado à 

Administração por culpa ou dolo no desempenho de suas funções. Não há, 

para o servidor, responsabilidade sem culpa. 
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A responsabilidade civil independe das demais e se apura na Justiça 

comum. 

A administração não pode isentar de responsabilidade civil o seu 

servidor, porque não possui disponibilidade sobre o patrimônio público. Daí 

porque a parte final do §6º do art. 37 da CF impõe a responsabilidade do 

agente causador do dano quando agir com dolo ou culpa. 

A condenação criminal implica no reconhecimento automático das 

outras responsabilidades; mas a absolvição no crime nem sempre isenta o 

servidor dessas responsabilidades. 

Essencial para a existência da responsabilidade civil é que o ato culposo 

do servidor cause dano patrimonial à administração, sem o dano patrimonial, 

não há fundamento para a responsabilidade. 

A comprovação do dano e da culpa é comumente feita através de 

processo administrativo. 

  

4.3.3  Responsabilidade criminal 

Resulta do cometimento de crimes funcionais. 

O conceito de servidor público para fins penais está no art. 327 do CP. 

O processo dos crimes funcionais obedece ao rito estabelecido nos arts. 

513 a 518 do CPP. 

Além dos crimes funcionais comuns, nos quais pode incidir qualquer 

servidor público, há, ainda, os crimes de responsabilidade dos agentes 

políticos (L. 1079/50). 

Todos os crimes funcionais e de responsabilidade são crimes de ação 

pública. 

5– Procedimento disciplinar 
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5.1 Meios de punição 

A responsabilização do servidor público faz-se por meios internos e 

externos. 

Os meios internos compreendem o processo administrativo disciplinar e 

os meios sumários, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. 

Os meios externos compreendem os processos judiciais, civis e 

criminais. 

 

Conforme a gravidade da infração a apurar e da pena a aplicar, pode-se 

utilizar desde o processo administrativo disciplinar até a simples sindicância, 

em qualquer hipótese com garantia de defesa (CF, art. 5, LV). 

 

Para a demissão dos vitalícios, o único meio possível é o processo 

judicial. 

Para os estáveis, poderá ser utilizado o processo administrativo 

disciplinar. 

Para os instáveis, bastará a sindicância, despida de maiores 

formalidades, desde que apta a demonstrar a falta ensejadora da pena 

demissória. 

 

Não se exigem para a punição disciplinar os rigores do processo penal, 

mas é necessário que se conceda ao acusado oportunidade de elidir a 

acusação. 
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CAPÍTULO VIII – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS 

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E DAS 

PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. 

DIREITO DE REGRESSO. 

 

1 – Considerações gerais 

 
 Responsabilidade civil da Administração é a que impõe à Fazenda 

Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes 

públicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. 

 É distinta da responsabilidade contratual e da legal. 

 

1.1 Teoria da culpa administrativa 

 Leva em conta a falta do serviço para dela inferir a 

responsabilidade da Administração. Não se indaga a culpa subjetiva do agente 

administrativo, mas perquire-se da falta objetiva do serviço em si mesmo, 

como fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado a terceiro. Exige-

se uma culpa especial da Administração, a que se convencionou chamar de 

culpa administrativa. 

 A vítima fica no dever de comprovar a falta do serviço para obter 

a indenização. A falta do serviço pode apresentar-se sob três modalidades: 

 - inexistência do serviço; 

 - mau-funcionamento do serviço; 

 - retardamento do serviço. 

 Ocorrendo qualquer destas hipóteses, presume-se a culpa 

administrativa e surge a obrigação de indenizar. 
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1.2 Teoria do risco administrativo 

 Faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e 

injusto causado à vítima pela Administração. 

 Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de 

seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. 

 Exige-se, apenas, o fato do serviço. Baseia-se no risco que a 

atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar 

dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado 

pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela 

própria administração, todos os outros componentes da coletividade devem 

concorrer para a reparação do dano, através do erário. O risco e a 

solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina. 

 Embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que 

o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a 

indenização. Isso porque o risco administrativo não se confunde com o risco 

integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva 

indenizar sempre e em qualquer caso o dano causado ao particular; somente a 

vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração. 

 Mas a “responsabilidade do Estado somente seria objetiva no 

caso de a vítima ser terceiro desvinculado da Administração Pública, nos 

termos do art. 37, §6º, da CF.” (TJRS, AC 70012247516). 

 

1.3 Teoria do risco integral 

 A administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano 

suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. 

 

1.4 Fundamento 

 No caso dos atos lícitos, o fundamento da responsabilidade 

patrimonial do Estado é o princípio da distribuição igualitária dos ônus e 

encargos a que estão sujeitos os administrados. Se o serviço ou obra são do 
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interesse público, mas, mesmo assim, causam dano a outrem, toda a 

comunidade deve responder por ele. 

 Tratando-se de atos ilícitos (descumprimento da lei), o 

fundamento é a própria violação da legalidade. 

 A diferenciação tem sentido na medida em que o agente público 

autor do ato ou comportamento ilícito é obrigado a recompor, à custa do seu, o 

patrimônio público desfalcado, com o ressarcimento dos prejuízos causados à 

vítima. 

 
 

2 – A responsabilidade civil da administração no direito 

brasileiro 

 

2.1 O §6º do art. 37 da Constituição 

 O §6º do art. 37 da Constituição manteve a responsabilidade civil 

objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. O 

constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus 

desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado 

a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa no 

cometimento da lesão. 

 A transferência da execução de uma obra ou de um serviço 

originariamente público não descaracteriza sua natureza intrínseca estatal e 

não libera o executor privado das responsabilidades que teria o Poder Público 

se o executasse diretamente, criando maiores ônus ao lesado. 

 O vocábulo agente abrange todas as pessoas incumbidas da 

realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. 

 O abuso no exercício das funções por parte do servidor não 

exclui a responsabilidade objetiva da Administração. 

 Na substituição da responsabilidade individual do servidor pela 

responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da ação ou 
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omissão é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da 

Administração, pela só ocorrência da falta está na área dos riscos assumidos 

pela Administração para a consecução de seus fins. 

 Por esta razão, incide a responsabilidade civil quando a 

Administração assume o compromisso de velar pela integridade física da 

pessoa e esta vem a sofrer dano decorrente da omissão do agente público na 

vigilância – salvo se ficar provada causa excludente da responsabilidade 

estatal. 

 O art. 37, §6º, só atribui responsabilidade objetiva pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Não se 

responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de 

terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos a particulares. 

Nestas hipóteses, observa-se o princípio geral da culpa civil; por isso se tem 

exigido a prova da culpa nos casos de depredação por multidões e enchentes 

e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos 

aos particulares. 

Também “responsabilidade do Estado somente seria objetiva no caso de 

a vítima ser terceiro desvinculado da Administração Pública, nos termos do art. 

37, §6º, da CF.” (TJRS, AC 70012247516), o que implica que os danos 

causados aos seus próprios agentes, quando desenvolvam atividades 

vinculadas à sua função, não lhe são objetivamente imputáveis, imprescindindo 

da demonstração de culpa. 

 

 O dano causado por obra pública gera para a Administração a 

mesma responsabilidade objetiva estabelecida para os serviços públicos. 

Mesmo que a obra seja confiada a empreiteiros particulares, a 

responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da obra é sempre do Poder 

Público que determinou a sua realização. O construtor particular só responde 

por atos lesivos resultantes de sua imprudência, imperícia ou negligência na 

condução dos trabalhos que lhe são confiados. 
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 As lesões ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua 

natureza, localização, extensão ou duração prejudicial ao particular, a 

Administração que a planejou responde objetivamente. 

 
 

3 – Responsabilidade por atos legislativos e judiciais 

 
 A Fazenda Pública só responde mediante a comprovação de 

culpa manifesta na sua expedição, de maneira ilegítima e lesiva. 

 

3.1 Ato legislativo 

 
 O ato legislativo típico, que é a lei, dificilmente poderá causar 

prejuízo indenizável ao particular, porque, como norma abstrata e geral, atua 

sobre toda a coletividade, em nome da Soberania. 

 Só excepcionalmente poderá uma lei inconstitucional atingir o 

particular uti singuli, causando-lhe dano injusto e irreparável. Torna-se 

necessária a demonstração cabal da culpa do Estado, através de seus agentes 

políticos. Em regime democrático, não se encontra fundamento para a hipótese 

de responsabilidade pela lei em abstrato, mas já se admitiu por ato baseado 

em decreto posteriormente declarado inconstitucional. 

 

2- Ato judicial 

 O ato judicial típico (sentença) enseja a responsabilidade da 

Fazenda Pública, como dispõe o art. 5º, LXXV, da CF: 

 - condenado por erro judiciário; 

 - prisão além do tempo fixado na sentença. 

 

 O juiz pode ficar individual ou civilmente responsável por dolo, 

fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu 
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ofício (CPC, art. 133), cujo ressarcimento do que foi pago pelo Poder Público 

deve ser cobrado em ação regressiva contra o magistrado culpado. 

 

 Quanto aos atos administrativos praticados por órgãos dos 

Poderes Judiciário e Legislativo, equiparam-se aos demais atos da 

Administração e, se lesivos, empenham a responsabilidade objetiva da 

Administração. 

 
 

3 – Reparação do dano 

 
 Obtém-se: 

 - amigavelmente; 

 - por meio de ação de indenização. 

  

 Uma vez indenizada a vítima, fica a entidade pública com o direito 

de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o despendido, através 

da ação regressiva, autorizada pelo art. 37, §6º, da CF. 

 

3.1 Ação de indenização 

 Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda 

Pública e demonstre: 

 - nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo); 

 - dano e seu montante. 

 

 Cabe à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com 

culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não provada a culpabilidade da 

vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. 
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3.2 Ação regressiva 

 Exigem-se dois requisitos: 

 a) que a Administração tenha sido condenada a indenizar a vítima 

do dano sofrido; 

 b) que se comprove a culpa do funcionário pelo dano sofrido. 

  

 Enquanto para a Administração a responsabilidade independe da 

culpa, para o servidor, a responsabilidade só pode ser atribuída a título de 

negligência, imprudência ou imperícia. 

 Como ação civil, a reparação patrimonial decorrente da ação 

regressiva transmite-se aos herdeiros e sucessores do servidor culpado, 

podendo ser instaurada mesmo após a cessação do exercício do cargo ou 

função, por disponibilidade, aposentadoria, exoneração ou demissão. 

 

 No caso de julgamento penal pelo fato: 

 a) condenação: produz efeito também nos processos civil e 

administrativo, sujeito o agente à reparação do dano e às punições 

administrativas (CP, art. 92, I e CPP, arts. 63 e 64); 

 b) absolvição por negativa de autoria ou do fato: também produz 

efeito cível e administrativo, para impedir que se responsabilize ou se aplique 

punição ao funcionário apontado como causador do dano; 

 c) absolvição por ausência de culpabilidade: não produz efeitos 

nos demais âmbitos. Embora o réu seja absolvido no processo criminal, a 

Administração pode mover-lhe ação regressiva de indenização e perquirir, 

ainda, sua culpa administrativa, para efeito de punição funcional. 

 A sentença que exclui a responsabilidade criminal apenas declara 

que não há ilícito penal a punir. 
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 Se excluída a ilicitude, exclui-se também a responsabilidade civil 

e administrativa, exceto na legítima defesa agressiva ou no erro sobre 

discriminante putativa. 

 d) absolvição por insuficiência de provas ou por outros motivos: 

também não produz outros efeitos, pois a insuficiência de provas na ação penal 

não impede que se demonstrem, por outras, as culpas civil e administrativa 

(CPP, arts. 66 e 67). 

 

 A Lei 4.898/65 passou a regular o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso 

de autoridade. Criou-se regime especial de responsabilização, facultando-se à 

vítima promover ação civil antes mesmo da condenação da Fazenda Pública 

pelo dano causado ao agente (art. 9º). Trata-se de ação direta do ofendido 

contra a autoridade que o lesou. 
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CAPÍTULO IX – LICITAÇÃO. ABRANGÊNCIA, 

PRINCÍPIOS E MODALIDADES. PREGÃO. DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE.  FASES DE PROCEDIMENTOS. 

ADJUDICAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

1 - abrangência, princípios e modalidades 

 

1.1 Abrangência 

 

1.1.1 Conceito 

 Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a 

administração seleciona a proposta mais vantajosa para contrato de seu 

interesse. 

 Como procedimento desenvolve-se através de uma sucessão 

ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes. 

  

1.1.2 Finalidades 

 Possui dupla finalidade: 

• obtenção do contrato mais vantajoso; 

• resguardo de direitos de possíveis contratados. 

 

1.2 Princípios da licitação 

 Os princípios que regem a licitação regulam todas as suas 

modalidades. 
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1.2.1 Procedimento formal 
 Impõe a vinculação da licitação às prescrições legais que a regem 

em todos os seus atos e fases. Essas prescrições decorrem da lei, do 
regulamento, do caderno de obrigações e até do próprio edital ou convite (LLC, 
art. 4º). 

 Não se anula o procedimento diante de meras omissões ou 

irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, por 

sua irrelevância, não causem prejuízo à administração e aos licitantes. 

 Permite-se a qualquer cidadão acompanhar o procedimento, 

desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos. 

 

1.2.2 Publicidade de seus atos 

 Abrange desde os avisos de sua abertura até o conhecimento do 

edital e seus anexos, o exame da documentação e propostas pelos 

interessados (após a abertura). 

 A abertura dos envelopes da documentação e proposta é feita em 

público e é obrigatória a publicação oficial das decisões dos órgãos julgadores 

e do respectivo contrato, ainda que resumidamente (LLC, art. 3º, §3º e 43, §1º). 

 O julgamento pode ser feito em recinto fechado e sem a presença 

dos interessados. O essencial é a divulgação do resultado do julgamento. 

 

1.2.3 Igualdade entre os licitantes 

 Princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do 

certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns 

em detrimento de outros (LLC, art. 3º, §1º). 

 Não configura atentado ao princípio da igualdade o 

estabelecimento de requisitos mínimos de participação no edital ou convite, 

porque a administração pode e deve fixa-los sempre que necessários à 

garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição da obra ou serviço. 
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1.2.4 Sigilo na apresentação das propostas 

 Consectário da igualdade entre os participantes. O sigilo deverá 

ser guardado relativamente a todas as propostas, até a data designada para a 

abertura dos envelopes, após a habilitação dos preponentes (LLC, art. 3º, §3º e 

43, §1º). 

 A abertura da documentação ou das propostas ou a revelação do 

seu conteúdo antecipadamente, além de ensejar a anulação do procedimento, 

constitui também ilícito penal (LLC, art. 94). 

 

1.2.5 Vinculação ao edital 

 O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus 

termos tanto os licitantes como a administração (LLC, art. 41). 

 Estabelecidas as regras, tornam-se inalteráveis para aquela 

licitação, durante todo o procedimento. 

 Se no decorrer da licitação, verificar-se a sua inviabilidade, é 

cabível a revogação e a reabertura nos novos moldes. Já se revelando falho ou 

inadequado aos propósitos da administração, o edital ou convite poderá ser 

corrigido a tempo, através de aditamento ou expedição de um novo, sempre 

com republicação e reabertura de prazo, desde que a alteração afete o 

conteúdo das propostas. 

 

1.2.6 Julgamento objetivo 

 É o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos 

específicos das propostas. Visa afastar o discricionarismo, obrigando os 

julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela administração. 

 

1.2.7 Probidade administrativa 

 Dever de todo administrador público, mas também inserido dentre 

os princípios específicos (LLC, art. 3º). Também é princípio constitucional (CF, 

art. 37, §4º). 
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1.2.8 Adjudicação compulsória 

 Impede que a Administração, concluído o procedimento licitatório, 

atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor (LLC, arts. 50 e 64). 

 A adjudicação é obrigatória, salvo se o vencedor desistir 

expressamente do contrato ou não o firmar no prazo prefixado. 

 A compulsoriedade veda também que se abra nova licitação 

enquanto válida a anterior. 

 O direito do vencedor limita-se à adjudicação, ou seja, a atribuição 

a ele do objeto, e não ao contrato imediato. 

 

 

 

1.3 Modalidades 

 

1.3.1 Concorrência 

 
 Modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, 

em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou 

não, que satisfaçam as condições do edital, convocados com a antecedência 

mínima prevista em lei, com ampla publicidade pelo órgão oficial e imprensa 

particular. 

 É obrigatória para a contratação de obras, serviços e compras nos 

limites de valor. 

 É também obrigatória, independentemente de valor do contrato, 

na compra e alienação de bens imóveis e na concessão do direito real de uso 

(LLC, art. 17, I, ‘f’). 

 São requisitos peculiares a universalidade, a ampla publicidade, 

a habilitação preliminar e o julgamento por comissão. 
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1.3.1.1 Universalidade 

 É a possibilidade que se oferece à participação de quaisquer 

interessados, independentemente de registro cadastral. Diferencia-se da 

tomada de preços porque nesta restringe-se aos interessados previamente 

cadastrados, observada a habilitação. 

 Além dos comprovantes de capacitação jurídica, técnica, 

financeira e de regularidade fiscal, é inadmissível a exigência de quaisquer 

outros documentos. 

 

1.3.1.2 Ampla publicidade 

 O que a lei exige é a divulgação da abertura da concorrência com 

a maior amplitude possível, tendo em vista o vulto e complexidade do objeto. 

 

1.3.1.3 Habilitação preliminar 

 Constitui fase inicial, realizada após a abertura. Na tomada de 

preços e no convite, a habilitação é anterior ao edital. 

 

1.3.1.4 Julgamento por comissão 

 Formada por no mínimo três membros, integrada, ao menos, por 

dois servidores qualificados da entidade licitante, podendo o terceiro ser 

estranho à administração (LLC, art. 51). Pode ser permanente ou especial para 

cada caso. 

 Nenhuma autoridade, ainda que mais graduada, pode substituí-la 

na sua função decisória. Se ocorrer irregularidade ou erro no julgamento, a 

autoridade poderá apenas anular a decisão, através de recurso ou de ofício, 

determinando que a comissão corrija o erro ou proceda a julgamento regular. A 

decisão final será sempre da comissão. 

 O membro da comissão responde solidariamente por todos os 

atos praticados pela mesma, salvo se fez constar na ata sua posição 

divergente, devidamente fundamentada (LLC, art. 51, §3º). 
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1.3.1.5 Concorrência internacional 

 Aquela em que se permite a participação de firmas nacionais e 

estrangeiras, isoladamente ou em consórcio com empresas nacionais. 

 O procedimento é o mesmo de qualquer concorrência. 

 Os preceitos da LLC podem ser especificamente afastados, para 

aplicação das normas de agência oficial de cooperação estrangeira ou 

organismo financeiro internacional. Tal circunstância deve ser cumpridamente 

justificada pelo órgão executor do contrato, com aprovação da autoridade 

superior (LLC, art. 42, §5º). 

 Para participar de concorrência internacional as firmas 

estrangeiras deverão comprovar que estão autorizadas a funcionar ou operar 

no Brasil e a regularidade de sua constituição no país de origem e a plenitude 

da sua capacidade jurídica. 

 

1.3.1.6 Consórcio de empresas 

 É a associação de dois ou mais interessados na concorrência. 

Não é uma nova pessoa jurídica, mas uma simples reunião operativa de 

firmas, mantendo cada qual sua personalidade jurídica própria, sob a liderança 

de uma delas que, no caso de consórcios internacionais, será sempre 

brasileira. 

 A firma-líder apenas representa o consórcio perante o Poder 

Público, responsabilizando-se pelas demais sob o tríplice aspecto econômico, 

técnico e administrativo, inclusive quanto a multas, pelas quais as consorciadas 

responderão solidariamente (LLC, art. 33, V). 

 Para participar da licitação como consórcio, basta apresentar o 

compromisso de consórcio, por instrumento público ou particular subscrito 

pelos interessados. Somente o licitante vencedor é obrigado a promover o 

registro do consórcio para assinatura do contrato (LLC, art. 33, I e §2º). 
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 Veda-se a participação de mais de uma empresa ou profissional 

em mais de um consórcio. 

 

1.3.2 Tomada de preços 

 É a licitação realizada entre interessados previamente 

cadastrados, observada a necessária habilitação, convocados com 

antecedência mínima, por aviso publicado na imprensa oficial e em jornal 

particular. 

 Exige-se a publicação do aviso e o cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas (LLC, art. 21 e 22, §2º). 

 O procedimento da tomada de preços, inclusive quanto ao 

julgamento por comissão de três membros, é o mesmo da concorrência. O 

que os distingue é a habilitação prévia através dos registros cadastrais 

(LLC, arts. 34 e ss.), de modo que a habilitação preliminar se resume na 

verificação dos dados constantes nos certificados de registro. 

 

1.3.3 Convite 

 Modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações 

de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita pelo menos três 

interessados do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas 

propostas no prazo mínimo (LLC, art. 21, §2º, IV). 

 Cópia do instrumento convocatório deve ser afixada em local 

apropriado, estendendo-se automaticamente aos demais interessados. 

 A cada novo convite deve ser convidado pelo menos outro 

fornecedor que não participou da licitação anterior, enquanto houver 

cadastrados não convidados (LLC, art. 22, §6º). 

 Dispensa a apresentação de documentos, mas estes podem ser 

exigidos, sendo entregues na mesma forma que das demais modalidades. 

 Pode ser julgada a proposta por servidor formalmente designado 

para esse fim   (LLC, art. 51, §1º). 
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 Formaliza-se a adjudicação por simples ordem de execução de 

serviço, nota de empenho, autorização de compra ou carta-contrato. 

 

1.3.4 Concurso 

 Destinada à escolha de trabalho técnico ou artístico, 

predominantemente de criação intelectual. 

 Normalmente há a atribuição de prêmio, mas a lei admite 

também a oferta de remuneração (LLC, art. 22, §4º). 

 Sujeita aos princípios da publicidade e da igualdade, objetivando 

a escolha do melhor trabalho, dispensa as formalidades específicas da 

concorrência. 

 Anuncia-se através de edital, com ampla divulgação e no prazo 

mínimo de 45 dias. 

 Exaure-se com a classificação dos trabalhos e o pagamento dos 

prêmios, não conferindo direito a contrato com a administração. A execução, 

quando a administração julgar conveniente em se tratando de projeto (LLC, art. 

52, §2º), será autorizada pelo vencedor e objeto de nova licitação. 

 

1.3.5 Leilão 

 Utilizável para a venda de bens móveis e semoventes (LLC, arts. 

22, §5º e 53) e, em casos especiais, também de imóveis (LLC, art. 19, III). 

 São os móveis inservíveis ou produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados (LLC, art. 22, §5º) ou bens imóveis cuja aquisição haja derivado de 

procedimentos judiciais ou de dação em pagamento (LLC, art. 19, III), a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

 Todo bem leiloado será previamente avaliado para fixação de 

preço mínimo (LLC, art. 53, §1º). 

 É ato negocial instantâneo, não se presta às alienações que 

dependam de contrato formal. 
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 Não há necessidade de habilitação prévia, mas não se dispensa 

a ampla publicidade (LLC, art. 53, §4º). 

 

1.3.6 Pregão 

 

1.3.6.1 Âmbito de incidência 

 A L. 10.520/02 expressa que a instituição do pregão pode dar-se 

no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

1.3.6.2 Facultatividade na adoção 

 O pregão não é modalidade de uso obrigatório pelos órgãos 

públicos. Trata-se de atuação discricionária, na qual a Administração terá a 

faculdade de adotar o pregão (nas hipóteses cabíveis) ou alguma das 

modalidades previstas na LLC (art. 1º). 

 

1.3.6.3 Característica básica e modalidades 

 A particularidade especial da modalidade de pregão consiste na 

adoção parcial do princípio da oralidade, não se formalizando as propostas 

sempre por documentos escritos, podendo ser oferecidas verbalmente na 

sessão pública destinada à escolha. 

 Adota, ainda, o princípio do informalismo, sem significar que o 

sistema é absolutamente informal, pois não poderia sê-lo, por se tratar de 

atividade administrativa. 

 Duas são as modalidades de pregão: 

- pregão presencial (ou comum) 

- pregão eletrônico 
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1.3.6.4 Objeto da contratação 

 Destina-se apenas à aquisição de bens e à contratação de 

serviços comuns (art. 1º). Estão fora, portanto, as hipóteses de contratação de 

obras públicas e de bens e serviços não qualificados como comuns. 

 A lei os conceitua como aqueles “cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado” (p. ún.) 

 Conforme o D. 3555/00, onde há sua enumeração, os bens 

comuns dividem-se em : 

 - bens de consumo; 

 - bens permanentes; 

 - serviços comuns: apoio administrativo, hospitalares, 

conservação e limpeza, vigilância, transporte, eventos, assinatura de 

periódicos, serviços gráficos, etc. 

 

 Não há qualquer restrição quanto ao valor do futuro contrato, 

não existindo critério semelhante ao da LLC. Isto é, ressalvada a hipótese de 

dispensa ou inexigibilidade, a contratação de bens e serviços comuns pode ser 

precedida de pregão, independentemente do seu custo. 

 

 A Lei passou a permitir o uso do pregão, inclusive por meio 

eletrônico, nas licitações de registro de preços destinadas à contratação na 

área da saúde, quanto a bens e serviços comuns, entendidos esses como os 

necessários ao atendimento dos órgãos que integram o SUS e que ostentam 

padrões de qualidade e desempenho objetivamente definidos. 

 

1.3.6.5 Fase interna 

 São os atos de caráter preparatório a cargo do órgão 

administrativo. Deve a autoridade competente: 
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 - justificar a necessidade da contratação, definir o objeto da 

competição e o que será exigido para a habilitação; 

 - definir os critérios para aceitação das propostas; 

 - antecipar as cláusulas contratuais, com a fixação de prazos para 

fornecimento; 

 - fixar as sanções para o caso de inadimplemento; 

 - avaliar previamente os bens e serviços a serem contratados. 

 

 O diferencial é a nomeação de pregoeiro, a quem incumbe 

dirigir todos os trabalhos, inclusive receber propostas e lances, analisar a sua 

aceitabilidade e classificação e, ainda, decidir sobre a habilitação e proceder à 

adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 

 A equipe de apoio deve ser formada, em sua maioria, por 

servidores efetivos ou trabalhistas, preferencialmente do quadro permanente 

do órgão. 

 

1.3.6.6 Fase externa 

 

1.3.6.6.1. Convocação 

 A convocação é feita por meio da publicação de aviso na 

imprensa oficial da entidade federativa interessada. Não havendo órgão oficial, 

deve ser publicado na imprensa local ou, conforme o vulto, também em jornal 

de grande circulação (art. 4º, I). 

 O prazo para apresentação das propostas é de, no mínimo, 8 

dias úteis, contados da publicação do aviso. 

 A apresentação será feita em sessão pública, quando, 

simultaneamente, ocorre seu recebimento (art. 4º, VI0. 
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 O prazo de validade é de 60 dias, a menos que o edital tenha 

optado por prazo diverso (art. 6º). 

 

 No âmbito federal, a impugnação ao edital deve ser realizada 

em dois dias úteis antes da data designada para o recebimento das propostas, 

e será decidida pelo pregoeiro em 24 horas (D. 3555/00, art. 12). 

 

1.3.6.6.2 Sessão 

 A sessão é pública, acessível a todos os que se interessem no 

fornecimento do bem ou serviços e, da mesma forma, a outras pessoas que 

desejem assistir ao processo de escolha (LLC, art. 4º). 

 Os interessados em lançar devem estar presentes pessoalmente 

ou por seus representantes, devendo, em qualquer caso, comprovar sua 

aptidão jurídica para formular eventuais propostas verbais e praticar os demais 

atos do processo. Sem essa prova, valerá apenas a proposta escrita já 

apresentada, sendo inviável a formulação de outras ofertas de preço menor. 

 

1.3.6.6.3 Julgamento das propostas 

 Abertos os envelopes contendo as propostas, cabe ao pregoeiro 

verificar, de imediato, se estão em conformidade com os requisitos previstos 

no edital, sob pena de desclassificação. 

Verificadas as propostas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

propostas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, até que se verifique o vencedor. 

 Se não houver pelo menos três propostas nessas condições, 

será permitido que a oferta dos lances orais seja feita pelos autores das três 

melhores propostas, independentemente do preço que tenham oferecido (art. 

4º, IX). Nos três participantes não se incluir aquele que apresentou a melhor 

proposta. 
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 Julgadas e classificadas as propostas, sendo vencedora a de 

menor preço, o pregoeiro a examinará e, segundo a lei, decidirá 

motivadamente sobre a sua aceitabilidade, isto é, se o preço ofertado é 

exeqüível ou quando se presuma que o contrato será efetivamente executado. 

Pode-se entender inaceitável o produto que não atender às especificações 

técnicas ou ao padrão mínimo de qualidade. 

 

 Escolhido o vencedor, o pregoeiro pode negociar diretamente 

com ele no sentido de ser obtido preço ainda melhor. 

 

 A LC 123/06 criou regra nova quando participam do pregão 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 Encerrando-se os lances, a ME ou a EPP mais bem classificada 

será convocada para oferecer nova proposta no prazo máximo de cinco 

minutos, sob pena de preclusão. 

 Entende-se por “mais bem classificada” aquela que tenha 

oferecido proposta cujo valor seja de até 5%  da proposta oferecida pela 

empresa comum. Somente até esse limite é que se considera empate 

(presumido). 

 

1.3.6.6.4 Análise da habilitação 

 Após a classificação é que o leiloeiro vai analisar a habilitação 

(art. 4º, XII). 

 Os documentos devem estar previstos no edital, mas são sempre 

exigíveis: 

 - certidões de regularidade junto às Fazendas Nacional, Estadual 

e Municipal, quando for o caso; 

 - certidões negativas do FGTS e seguridade social; 
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 - comprovação de regularidade jurídica, capacidade técnica e 

qualificação econômico-financeira. 

 

 Diversamente do que ocorre na LLC, só haverá necessidade de 

examinar os documentos de habilitação relativos ao licitante vencedor. 

 Se o vencedor for inabilitado, analisa-se os documentos do 

segundo colocado, assim se procedendo até que se encontre licitante que 

atenda integralmente às condições de habilitação. 

 

1.3.6.6.5 Classificação final e recursos 

 O ato de declaração do vencedor depende de o licitante: 

 - ter apresentado proposta compatível com o edital; 

 - ter oferecido o menor preço; 

 - ter sido considerado pelo pregoeiro como autor de preço 

aceitável; 

 - ter sido devidamente habilitado. 

 

 A declaração pode ser objeto de recurso por parte de qualquer 

licitante, devendo o recorrente se manifestar tão-logo o pregoeiro o faça, sob 

pena de preclusão. 

 O recurso deve ser motivado, sendo diversos os momentos de 

manifestação do intuito recursal e a apresentação das razões recursais, que 

pode ser feita em até três dias úteis. 

 
 

1.3.6.6.6 Adjudicação e homologação 

 Decididos os recursos, a autoridade competente (não o 

pregoeiro) fará a adjudicação ao licitante vencedor. 
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 Homologada a licitação pela autoridade, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. 

 

1.3.6.7. Vedações 

 Não pode ser exigida: 

 - garantia de proposta; 

 - a aquisição do edital como condição de participação do certame; 

 - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de tecnologia de informação; 

 

1.3.6.8. Sanções 

 São condutas ilícitas: 

 

 - não celebrar o contrato, quando o vencedor é convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 - apresentar documentação falsa; 

 - dar causa ao retardamento da execução do objeto do contrato; 

 - não manter a proposta; 

 - falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 - assumir comportamento inidôneo; 

 - cometer fraude fiscal 

  

 Assegurado o contraditório, as infrações acarretam: 
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 - impedimento ou suspensão de licitar ou contratar por até 5 

anos; 

 - descredenciamento do SICAF – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores; 

 - sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato. 

 
 

2 - dispensa e inexigibilidade 

 

2.1 Objeto da licitação 

 Objeto da licitação é a obra, serviço, compra, alienação, etc. 

 Esse objeto deverá ser convenientemente definido no edital ou no 

convite, a fim de que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do poder 

público, que é o de contratar nas melhores condições. 

 Licitação sem caracterização do objeto é nula, daí porque a LLC 

declarou expressmanete que as obras e serviços somente poderão ser licitados 

quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 

disponível para exame dos interessados (LLC, art. 7º, §2º). 

 A definição do objeto é condição de legitimidade da licitação. 

 O objeto da licitação se confunde sempre com o objeto do 

contrato. 

 

2.2 Obrigatoriedade da licitação 

 É uma exigência constitucional realizar a licitação. 

 Admite-se que as empresas estatais que possuem personalidade 

jurídica de direito privado (sociedades de economia mista, empresas públicas, 

etc.), possam ter regulamento próprio, mas ficam sujeitas às normas gerais da 

LLC (art. 119). 
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 A obrigatoriedade de licitação significa não só a compulsoriedade 

da licitação, como também a modalidade prevista em lei para a espécie 

(atenta contra o princípio a utilização de modalidade mais simples quando a lei 

prevê a mais complexa). 

 Somente a lei pode desobrigar a Administração, quer autorizando 

a dispensa, quando exigível, quer permitindo a substituição (LLC, art. 23, §§3º 

e 4º). 

 

2.3 Dispensa de licitação 

 

2.3.1 Licitação dispensada 

 É aquela que a própria lei declarou como tal (LLC, art. 17): 

 a) imóveis: dação em pagamento, investidura, venda ou doação a 

outro órgão público, alienação, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso; 

 b) móveis: doação, permuta, venda de ações e títulos, venda de 

bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração, 

venda de materiais e equipamentos inservíveis. 

 

2.3.2 Licitação dispensável 

 A administração pode dispensar se assim lhe convier. São vinte e 

um casos (LLC, art. 24): 

 

a) obras de engenharia até o valor de R$ 15.000,00 (10% do limite do 

art. 23, I, licitação pelo convite); 

b) outros serviços e compras, até o limite de 10% para sua aquisição 

por convite, ou nas alienações previstas em lei; desde que não sejam 

parcelas de objeto que tenha de se realizar de uma vez só; 

c) guerra ou grave perturbação da ordem; 
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d) emergência ou calamidade pública, mas somente para os bens 

necessários para o atendimento da situação, ou para parcelas de 

serviços e obras que possam ser concluídos em 180 dias a contar da 

ocorrência; 

e) desinteresse da licitação anterior e esta não puder ser repetida, 

mantidas as condições preestabelecidas no edital ou convite; 

f) intervenção no domínio econômico pela União para regular preços ou 

normalizar o abastecimento. Não se faz a licitação, mas aquisição 

amigável ou mediante desapropriação; 

g) propostas com preços manifestamente superiores aos praticados no 

mercado, podendo ser rejeitadas para se admitir adjudicação direta 

com que os venda a preço inferior; 

h) aquisição de bens ou serviços oriundos de órgão ou entidade da 

administração pública e que tenha sido criado para esse fim em data 

anterior à Lei 8.666/93, desde que o preço seja compatível com o 

mercado; 

i) comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos 

em decreto e ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

j) compra ou locação de imóvel destinado à atividades precípuas da 

administração, desde que o preço seja compatível com o mercado; 

k) remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de 

rescisão contratual, atendida a ordem de classificação da licitação 

anterior e nas suas mesmas condições; 

l) compra de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 

durante o período necessário para a realização dos processos 

licitatórios e ao preço do dia; 

m) contratação de instituição brasileira de pesquisa e ensino; ou 

instituição destinada à recuperação do preso, desde que (a) de 

inquestionável reputação e (b) não tenha fins lucrativos; 

n) aquisição de bens e serviços nos termos de acordo específico 

aprovado pelo Congresso Nacional, quando manifestamente 

vantajoso; 

o) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos; 
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p) impressão de diários oficiais, formulários padronizados, etc., e de 

informática, prestados por órgão ou entidade criado para esse fim 

(Corag, etc.); 

q) aquisição de equipamentos e peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessárias à manutenção de equipamentos durante o 

período de garantia, desde que feita junto ao fornecedor original e 

seja condição para mantença da garantia; 

r) serviços e compras indispensáveis ao abastecimento de aeronaves, 

navios e tropas, quando em estada curta em localidade diversa da 

sua sede (movimentação operacional e adestramento) e a exigüidade 

do prazo legal comprometer a operação, desde que nos limites do 

art. 23, II, ‘a’; 

s) compras das Forças Armadas, cuja padronização seja requerida pela 

estrutura de apoio logístico, não se aplicando ao material pessoal e 

administrativo; 

t) serviços prestados por associações de portadores de deficiência, 

sem fins lucrativos, comprovada idoneidade, e preços compatíveis 

com o mercado; 

u) aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e 

tecnológica, através de recursos de entidades de fomento à pesquisa 

(CNPQ, Capes, etc.); 

v) aquisição de energia elétrica e gás natural, com delegatário; 

w) contratação entre órgãos da administração indireta e suas 

subsidiárias e controladas, para a aquisição e alienação de bens e 

serviços, com preço compatível ao mercado; 

x) contratos de prestação de serviços com organizações sociais 

contempladas em contrato de gestão. 

 

2.4 Inexigibilidade de licitação (LLC, art. 25) 

 Ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre 

contratantes. 

 Existe a condição genérica de inviabilidade de competição e as 

específicas nos casos em que o fornecedor é exclusivo (inciso I) e em que o 
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contratado é o único que reúne as condições necessárias para a plena 

satisfação do objeto do contrato (incisos II e III). 

 

2.4.1 Produtor ou vendedor exclusivo 

 Distingue-se a exclusividade comercial da exclusividade industrial. 

 Industrial é aquela do único fabricante no país. 

 Comercial é a dos vendedores e representantes na praça. 

Evidentemente existem vários representantes de um mesmo produto, pelo que 

se considera o âmbito geográfico mais restrito. 

 Considera-se, portanto, vendedor/representante comercial 

exclusivo, para o efeito de convite, o que é único na localidade; para tomada de 

preços, o que é único no registro cadastral; para a concorrência, o que é único 

no país. 

 A exclusividade do produtor é absoluta e afasta a licitação em 

qualquer de suas modalidades. 

 

 Ao cuidar da exclusividade, a lei veda a preferência de marca. 

 

2.4.2 Serviços técnicos profissionais especializados 

 São os prestados por quem, além da habilitação técnica 

profissional, os desenvolve marcados por características individualizadoras, 

que os distinguem dos serviços prestados por outros profissionais do mesmo 

ramo. 

 A inviabilidade de competição decorre da impossibilidade lógica 

de a Administração pretender o mais adequado para a satisfação do objeto do 

contrato pelo menor preço. 

 Todavia, o rol dos serviços técnicos é delimitado pelo art. 13, não 

podendo qualquer serviço ter declarada a inexigibilidade da licitação. 
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 Quando houver possibilidade de competição, os serviços 

técnicos deverão ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia 

de prêmio ou remuneração (LLC, art. 13, §1º). 

 

2.4.2.1 Serviços de publicidade  

 A LLC vedou expressamente a inexigibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação (LLC, art. 25, II, no final). 

  

2.4.2.2 Contratação de artistas 

 É passível de inexigibilidade a contratação de artistas de qualquer 

setor, diretamente ou através de empresário. Deve o artista ser consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

2.5 Motivação 

 A dispensa e a inexigibilidade devem ser necessariamente 

justificadas e o processo instruído com os elementos que caracterizem a 

situação autorizadora. 

 A decisão da autoridade competente deverá ser submetida ao 

superior hierárquico para a ratificação e publicação na imprensa oficial como 

condição de eficácia dos atos   (LLC, art. 26 e p. ún.). 

  

 Em qualquer dos casos de dispensa e inexigibilidade, 

comprovado superfaturamento, respondem, solidariamente pelo dano 

causado à Fazenda Pública, o fornecedor/prestador e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais. 

 

 

3 - Fases de procedimentos 
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3.1 Procedimento 

 Inicia-se na repartição interessada com a abertura de processo 

em que a autoridade determina o objeto e indica os recursos para despesa 

(LLC, art. 20). 

 A fase externa se desenvolve através destes atos na seqüência: 

audiência pública, edital ou convite de convocação aos interessados, 

recebimento da documentação e propostas, habilitação dos licitantes, 

julgamento das propostas e adjudicação e homologação. 

 

3.1.1 Audiência Pública 

 Toda vez que o valor estimado para uma licitação, ou conjunto de 

licitações simultâneas e sucessivas for superiora 100 vezes o quanto previsto 

para a concorrência de obras ou serviços de engenharia. 

 A audiência será divulgada pelos mesmos meios previstos para a 

publicidade do edital e realizada com antecedência mínima de 15 dias antes da 

publicação daquele (LLC, art. 39). 

 

3.1.2 Edital 

 É o instrumento que a Administração leva ao conhecimento do 

público a concorrência, tomada de preços, concurso e leilão. 

 Como lei interna da licitação, vincula inteiramente a 

administração e os proponentes. Todavia, o edital não é exaustivo, porque 

normas superiores e anteriores do órgão licitantes o complementam, embora 

não reproduzidas em seu texto. 

 Nulo é o edital omisso em pontos essenciais. 

 A divulgação do edital é obrigatória na imprensa oficial e 

particular. O que a lei exige é a notícia da abertura da licitação, isto é, do aviso 

resumido do edital, e não de seu texto completo. 

 O prazo mínimo para convocação dos licitantes é: 



184 
 

30 dias para a concorrência; 

45 dias para o concurso; 

15 dias para a tomada de preços e leilão; 

5 dias para o convite. 

 

O julgamento das propostas é vinculado às normas legais e ao 

estabelecido no edital, pelo quê não pode a administração desviar-se do critério 

fixado, desconsiderar os fatores indicados ou considerar outros não admitidos, 

sob pena de invalidar o julgamento. 

 

O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global deve estar 

indicado no edital, e os preços não podem ser igual a zero, incompatíveis com 

insumos ou salários dos empregados (LLC, art. 44, §3º). 

 

3.1.3 Impugnação administrativa do edital 

 O edital discriminatório ou omisso em pontos essenciais pode ser 

impugnado por qualquer cidadão e por qualquer licitante (LLC, art. 41, §2º). 

 O prazo é de 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, quando efetuada por qualquer cidadão, e até de 2 

dias úteis, quando apresentada por licitante. 

 O licitante que o impugnou não ficará impedido de participar (LLC, 

art. 41, §3º). 

 O que não se admite é a impugnação do edital pelo licitante que, 

tendo-o aceito, vem, após o julgamento desfavorável, argüir a sua invalidade 

(LLC, art. 41). 
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3.1.4 Carta-convite 

 É o instrumento convocatório do convite. É uma forma 

simplificada de edital que, por lei, dispensa a publicidade, pois é enviado 

diretamente aos possíveis proponentes, escolhidos pela própria repartição 

interessada. 

 Obs.: deve ser afixado, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório, estendendo o convite aos demais interessados (LLC, art. 22, 

§3º). 

3.1.5 Recebimento da documentação e propostas 

 É o segundo ato externo da licitação, com que se inicia a fase de 

habilitação. 

 É sempre ato público e caracteriza-se pela abertura dos 

envelopes que contém a documentação e pelo exame da regularidade formal 

dos documentos de habilitação (LLC, art. 43, I e §1º). 

 Documentação é o conjunto dos comprovantes da personalidade 

jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e da regularidade fiscal. 

Apresenta-se em envelope distinto das propostas e sem nenhuma referência a 

estas e sua abertura antecederá, necessariamente, o conhecimento das 

ofertas. 

 Se houver inversão da análise dos envelopes, a licitação torna-se 

passível de invalidação. 

 A administração não pode tomar conhecimento de papel ou 

documento não solicitado, exigir mais do que foi solicitado, considerar completa 

a documentação falha, nem conceder prazo para a apresentação dos faltantes. 

 

 As propostas são as ofertas feitas pelos licitantes para a 

execução do objeto da licitação, indicando cada qual seu modo de realização e 

preço. 
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 Obriga o proponente, quanto a seus termos, desde o momento 

em que é conhecida pela Administração. Vincula o proponente, mas não 

obriga a Administração a contratar, mesmo que aceita a oferta. 

 O proponente não pode modificar sua proposta desde que é 

entregue à Administração. 

 A LLC só autoriza a desistência da proposta por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão (LLC, art. 43, §6º). 

 Depois de conhecido o resultado, sendo o vencedor, sujeitar-se-á 

às sanções administrativas e responderá por eventuais perdas e danos. 

 Não sendo o vencedor, ficará liberado da proposta desde a 

homologação, salvo se houver compromisso de mantê-la por certo prazo. 

 

3.1.6 Habilitação dos licitantes 

 É o ato pelo qual o órgão competente, examinando a 

documentação, manifesta-se sobre os requisitos pessoais dos licitantes, 

habilitando-os ou inabilitando-os. 

 Habilitado ou qualificado é o proponente que demonstrou possuir 

os requisitos mínimos de capacidade jurídica e técnica, idoneidade econômico-

financeira e regularidade fiscal pedidos no edital. 

 Proferida a decisão com que se encerra a fase de habilitação, 

somente passarão à seguinte os licitantes habilitados. Os inabilitados, 

excluídos do certame, receberão de volta, intactos, os seus envelopes de 

proposta. 

 O licitante inabilitado não poderá participar dos atos 

subseqüentes, pois a inabilitação o exclui do certame. 

 

• momentos da habilitação: 
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a) concorrência: após a abertura da licitação, em fase preliminar à do 

julgamento; 

b) tomada de preços: anterior à instauração do procedimento licitatório 

e genérica, porque depende da inscrição dos interessados no registro 

cadastral; 

c) convite: feito a priori pelo próprio órgão licitante, que escolhe e 

convoca os que julga capacitados e idôneos; 

d) leilão: desnecessária, pois a entrega é imediata e o pagamento, à 

vista. 

 

3.1.7 Julgamento das propostas 

 Julgamento regular é o que se faz em estrita consonância com as 

normas legais pertinentes e os termos do edital, pois não é ato discricionário, é 

ato vinculado. 

 O julgamento gera par ao vencedor o direito subjetivo à 

adjudicação e o coloca em condições de firmar o contrato com a administração. 

 

 Desclassificação das propostas é sua eliminação pela 

desconformidade com o pedido no edital ou convite ou por sua manifesta 

inexeqüibilidade. 

 Nas licitações de menor preço para obras ou serviços de 

engenharia, são inexeqüíveis as propostas de valor inferior a 70% do valor (a) 

orçado pela administração ou (b) resultante da média aritmética dos valores 

das propostas superiores a 50% daquele valor. 

 

3.1.7.1 Julgamento das propostas e tipos de licitação 

 Proposta mais vantajosa é a que melhor atende ao interesse da 

Administração, dentro do critério de julgamento estabelecido no edital ou 

convite. 

 Daí resultam os quatro tipos básicos de licitação: 
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a) menor preço: é a comum, sem necessidade de atender a exigências 

especiais da administração,  que procura simplesmente a vantagem econômica 

sem especial qualificação. 

b) melhor técnica: pretende a obra, serviço, equipamento, etc, mais 

eficiente, mais durável, mais adequado, enfim, aos objetivos de determinado 

empreendimento ou programa administrativo. 

O vencedor será o proponente que apresentar a melhor técnica, dentro 

das especificações e do preço negociado pela administração. 

 Uma vez examinadas e classificadas as propostas técnicas, 

abrem-se os envelopes dos preços dos licitantes classificados, passando a 

administração a negociar o preço com o primeiro colocado, tendo em vista o 

menor preço oferecido. Não havendo acordo, a negociação passa ao segundo 

colocado. 

c) técnica e preço: combinam-se os dois fatores para a escolha final 

mais vantajosa. 

A lei determina que seja feita de acordo com a média ponderada das 

valorizações das propostas técnicas e de preço, segundo critérios objetivos 

fixados no edital (LLC, art. 46, §2º). 

d) maior lance ou oferta. 

 

Em qualquer tipo e modalidade de licitação, salvo a de menor preço, a 

classificação das propostas deve ser justificada na ata de julgamento. A 

escolha de proposta sem interesse ou contra o interesse público é ato apartado 

de sua finalidade e, como tal, nulo, por desvio de poder. 

 A fixação prévia de um critério para o julgamento da licitação 

constitui imposição legal (LLC, art. 40, VII). 
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 O critério de julgamento deve estar definido no edital ou convite e 

não pode contrariar as normas e princípios estabelecidos em lei, sendo vedada 

a utilização de critério sigiloso, secreto, reservado ou subjetivo que possa, 

ainda que indiretamente, elidir a igualdade entre os licitantes (LLC, art. 44, §1º). 

 

3.1.7.2 Considerações finais sobre o julgamento 

 O julgamento nas concorrências e tomadas de preço é privativo 

de uma Comissão de julgamento de pelos menos três membros (LLC, art. 51), 

de modo que as autoridades superiores poderão apenas anula-lo se ilegal ou 

irregular, determinando sua renovação, não substituindo a decisão. 

 Já nos convites, o julgamento compete ao responsável, o que 

permite a revisão e reforma do mérito através de recurso à autoridade 

superior. 

 O empate nas propostas será resolvido por sorteio, vedado 

qualquer outro processo, salvo a preferência dada a produtos e serviços 

produzidos no país (não mais a empresa brasileira) (LLC, art. 45, §2º). 

 
 

4 - Adjudicação, revogação e anulação 

 
 

4.1 Homologação e adjudicação 

 A homologação se faz do julgamento e de todo o procedimento 

licitatório. A Comissão, após a classificação das propostas, deve enviar o 

resultado à autoridade superior, para homologação e adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor, convocando-o a assinar o contrato (LLC, art. 43, V e VI e 

64). 

 A autoridade homologadora deverá ser hierarquicamente superior 

à comissão de julgamento. 
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 Feita a homologação e determinada a adjudicação, a autoridade 

homologadora passa a responder  por todos os efeitos e conseqüências da 

licitação, notadamente o mandado de segurança contra o julgamento. 

 O despacho homologatório, sendo de efeito externo, deve ser 

obrigatoriamente publicado na imprensa oficial. Com esta publicação, encerra 

o procedimento da licitação. 

 

 A adjudicação é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto 

da licitação para a subseqüente efetivação do contrato. São seus efeitos: 

 a) aquisição do direito de contratar com a administração nos 

termos em que o adjudicatário venceu a licitação; 

 b) vinculação do adjudicatário a todos os encargos estabelecidos 

no edital e aos prometidos na sua proposta; 

 c) sujeição do adjudicatário às penalidade previstas no edital e 

normas pertinentes se não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas (LLC, art. 81), o que não se aplica aos licitantes convocados que 

não aceitarem a contratação subsidiariamente (LLC, art. 64, §2º). 

 d) impede a administração contratar o objeto licitado com outrem. 

 e) liberação dos demais licitantes para levantarem todos os 

encargos, retirar os documentos e levantarem as garantias oferecidas, salvo se 

obrigados a aguardar a efetivação do contrato por disposição do edital ou 

norma legal. 

 

4.2 Revogação 

 Revogação é a retirada da licitação por legítimo interesse 

público verificado em fato superveniente devidamente comprovado e 

suficiente para esta medida. 
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 A competência é da autoridade superior que pode aprovar o 

procedimento e que autorizou a licitação. 

 Deve ser motivada. 

 Opera efeitos ex nunc e resulta para o Poder Público o dever de 

indenizar amplamente o licitante/contratante prejudicado. 

 O licitante vencedor não pode se opor, mas pode exigir os 

motivos, inclusive em procedimento contraditório e com ampla defesa (LLC, art. 

49, §3º). 

 Não é possível a revogação de um simples ato do procedimento, 

como julgamento. Ocorrendo motivo de interesse público que desaconselha a 

contratação, é todo o procedimento que se revoga. 

 

4.3 Anulação 

 É a invalidação por motivo de ilegalidade. A decisão deve ser 

justificada, sem o que o ato anulatório será inoperante. 

 A anulação poderá ser feita em qualquer fase e a qualquer tempo. 

A anulação da licitação acarreta a nulidade do contrato (LLC, art. 49, §2º). 

 Opera efeitos ex tunc, retroagindo à data do ato anulado, porque, 

se este era ilegal, não produziu conseqüências jurídicas válidas, nem direitos 

ou obrigações. A anulação não gera direito de indenizar, ressalvado o que o 

contratado houver executado até a data em que for declarada a outros 

prejuízos comprovadamente sofridos (LLC, art. 49, §1º c/c art. 59, p. ún.). 

 Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé. 
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 Se o despacho anulatório é nulo por falta de causa, desvio ou 

abuso de poder, autoriza-se a parte prejudicada pleitear esta declaração, 

restabelecendo-se o ato ou procedimento anulado. 

 Pode ser declarada a nulidade da licitação de ofício ou por 

representação de terceiros, em parecer escrito e fundamentado. 

  

5 - Sanções administrativas 

 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta 

Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado.  

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme 

o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação. 

 

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em 

razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
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6 - Recursos administrativos 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 

alteração ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de 

multa; 

II - representação, no prazo de 5(cinco) dias úteis da intimação da 

decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 

recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou 

Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 

87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

§ 1o  A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", 

deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 

III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato 

em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art109ie
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§ 2o  O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

suspensiva aos demais recursos. 

§ 3o  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

§ 5o  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 

reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 

vista franqueada ao interessado. 

§ 6o  Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta 

convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste 

artigo serão de dois dias úteis.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art109§6

