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Direito Administrativo

ATOS ADMINISTRATIVOS

REQUISITOS
Segundo a corrente clássica, defendida por Hely Lopes Meirelles e mais aplicada em concursos
públicos, os “requisitos” (também chamados de “elementos”) são trazidos pela Lei n. 4.717/65,
art. 2º, segundo o qual, “são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d)
inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade.
Portanto, os requisitos do ato administrativo são: COM FIN FOR MOB
COMPETÊNCIA
FINALIDADE
FORMA
MOTIVO
OBJETO
•• Competência – o agente que pratica o ato deve ter poder para tal.
•• Finalidade – é o objetivo do ato, que deve buscar o interesse público.
•• Forma – é o revestimento do ato, que exige forma legal; em regra, a forma é a escrita, mas
excepcionalmente existem outras formas, como por exemplo, forma verbal, sinalização de
trânsito, etc.
•• Motivo – indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que determinam ou autorizam a
realização do ato administrativo.
•• Objeto – é o conteúdo do ato, que tem por objeto a criação, modificação ou comprovação
de situações concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder Público.
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SLIDES - REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

• REQUISITOS ou ELEMENTOS
• Segundo a corrente clássica, defendida por Hely Lopes Meirelles e mais
aplicada em concursos públicos, os “requisitos” (também chamados de
“elementos”) são trazidos pela Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular), art. 2º,
segundo o qual, “são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
• Faltando 1 desses requisitos de validade, o ato não é válido, pois terá um
vício/defeito.

• Portanto, os requisitos do ato administrativo são: COM FIN FOR MOB
COMPETÊNCIA ----- (quem?)
FINALIDADE ----- (para quê)
FORMA ----- (como?)
MOTIVO ----- (por que?)
OBJETO ----- (o que?)
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 Competência (quem?)

O agente que pratica o ato deve ter poder legal para tal.
A competência é irrenunciável (se a lei deu, não osso abrir mão), imodificável (se a
lei determinou, só a lei modifica), imprescritível (não se perde com a passagem do
tempo), intransferível (mesmo quando se delega ou avoca, se trata de transferência
de exercício daquela atribuição, mas não da competência).
Delegação – regra é que posso delegar. Exceção: Não podem ser objeto de
delegação (Lei 9784/99):
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Se extrapolar a competência, ocorre o “excesso de poder” (ex.: tinha poder para
aplicar suspensão, mas demitiu – a demissão não será válida por vício de
competência).

Finalidade (para quê)
É o objetivo do ato, que deve buscar o interesse público.
Se não atender a finalidade, haverá “desvio de finalidade”, tornando o ato inválido
(ex.: sou eleito prefeito e meu primeiro ato é desapropriar imóvel do meu inimigo
político; ex.: remoção de ofício como forma de punição).
Finalidade
Específica

Genérica

Definida em
lei

Interesse
Público
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Forma (como?)
É o revestimento do ato, que tem que obedecer a forma prescrita em lei;
 Em regra, a forma é a escrita, mas excepcionalmente existem outras formas, como
por exemplo, forma verbal, sinalização de trânsito, etc.

 Motivo (por que?)

Situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a realização do ato
administrativo.
 Motivo é diferente de motivação.
Ex.: servidora ficou grávida e tenho que conceder licença gestante; o motivo do ato é
a gravidez.
Ex.: servidor praticou uma conduta que levou à aplicação de pena de demissão; o
motivo do ato é a infração.
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Objeto (o que?)
É o conteúdo do ato, que tem por objeto a criação, modificação ou comprovação
de situações concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder
Público. É aquilo que quero alcançar quando pratico o ato administrativo.
Ex.: servidora ficou grávida e tenho que conceder licença gestante; o motivo do ato
é a gravidez; o objeto do ato é a licença.
Ex.: servidor praticou um ato que levou à aplicação de pena de demissão; o motivo
do ato é a infração; o objeto do ato é a pena.

• Mérito do Ato Administrativo:
• É a possibilidade de escolha do administrador, mediante a análise de
conveniência e oportunidade.
• Só existe mérito em ato discricionário (não existe mérito em ato
vinculado).
• Só existe mérito em relação ao motivo + objeto.
• Judiciário não pode analisar mérito!
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