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PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
- princípios constitucionais expressos: está nos artigos 37 da CRFB; 

- princípios previstos na Constituição Estadual: há norma também prevendo tais princípios; 

- princípios previstos na lei: 

- Lei Federal 9.784/99 (artigo 2º, parágrafo único -> conceituação dos princípios 
da administração); 

- Lei 14.182/02 (lei do processo administrativo estadual -> transcreve os mesmos 
princípios da Lei Federal); 

- Lei 13.655/18: inclusão na LINDB dispositivos sobre a criação, aplicação e interpretação do 
direito público  é essencial ter esta norma como parâmetro de interpretação das normas do 
Direito Administrativo; 

- artigo 20: na esfera administrativa, controladora e judicial não se decidirá com 
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 
práticas da decisão -> princípio da realidade -> todas as decisões produzem 
consequências no mundo real; 

- parágrafo único: a motivação demonstrará a necessidade e a 
adequação da medida imposta -> princípio da motivação -> 
pressuposto de fato + pressuposto de direito -> deve ser explicitado o 
fato e o direito que conduz à decisão; 

- artigo 21: decisão que anular ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa deve indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e 
administrativas -> a decisão deve não só fundamentar o motivo, mas também 
tratar das consequências da decisão; 

- parágrafo único: a decisão deverá indicar a condição para que a 
regularização ocorra de modo equânime e proporcional – sempre 
que possível deve ser buscada a regularização da irregularidade, com 
o cuidado de não prejudicar terceiros, sacrificar o interesse público 
ou determinar um ônus exagerado a sujeito determinado; 

- artigo 22: na interpretação das normas sobre gestão pública deve haver um juízo 
pautado na realidade, enfrentando obstáculos reais e dificuldades práticas em 
confronto com a necessidade de implantação da política pública, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados1; 

- §1º: nas decisões devem ser consideradas as circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação 
do agente; 

- §2º: as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na 
dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativa aos 
mesmos fatos; 

-> a discricionariedade dos poderes administrativas 
quanto ao modo de agir, passa a ser comum, no 
exercício do poder disciplinar, realização de decisões 
distintas sem haver discrímen entre os fatos, violando a 
isonomia. A lei, neste parágrafo, busca evitar tal 
fenômeno; 

                                                            
1 Norma muito importante no que tange à “judicialização de políticas públicas”. 
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-> comentário meu: trata-se do respeito ao princípio da 
integridade (na lógica de Dworking) na jurisprudência 
administrativa – incentivando o respeito ao precedente 
administrativo; 

IMPORTANTE: sempre as circunstâncias que envolvem o problema 
devem ser consideradas para evitar uma alienação da realidade – 
ainda vige, para alguns juristas no Brasil, a síndrome de “Alice no 
país das maravilhas” – infelizmente... 

- artigo 26: na eliminação de irregularidade, inclusive no exercício do poder de 
polícia, a autoridade administrativa deverá ampliar a arena do debate, podendo 
ao final celebrar compromisso com os interessados; 

- princípio da consensualidade no direito administrativo -> é 
possível entender que a regra traz a possibilidade de celebração de 
CAC/TAC (ou qualquer outro tipo de compromisso) no âmbito da 
administração pública (precedida de oitiva do órgão jurídico e de – se 
preciso – audiência pública); 

- artigo 27: a decisão do processo poderá impor compensação por benefícios 
indevidos ou prejuízos anormais ou injustos; 

- artigo 28: o agente público responderá pessoalmente por suas opiniões técnicas 
ou decisões em caso de dolo ou erro grosseiro; 

- responsabilidade do agente público -> decisões 2  + opiniões 
técnicas3 = dolo OU erro grosseiro4; 

- a LINDB é o vetor para que seja feita a releitura dos instrumentos e institutos do Direito 
Administrativo, devendo, basicamente, ser utilizado como parâmetro interpretativo em 
qualquer questionamento que envolva institutos do referido ramo do Direito; 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Concentração VS Desconcentração: 

- as expressões se referem à reunião ou repartição de competências entre órgãos de uma 
mesma pessoa; 

- concentração -> reunião; 

- desconcentração -> repartição; 

- concentração: produz como consequência a extinção de órgãos; 

- desconcentração: produz como consequência a criação de órgãos; 

- medida: a criação e extinção de órgãos depende de lei específica; 

Centralização VS Descentralização: 

- são expressões que definem se a atividade é feita pelo próprio estado ou por outra pessoa 
diferente do estado 

- centralização administrativa: próprio estado exercendo a atividade; 

- descentralização administrativa: outra pessoa exercendo a atividade; 

                                                            
2 Gestor. 
3 Ex.: parecerista. 
4 Culpa grave. 
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- pressupõe pluralidade de pessoas – outra pessoa, distinta do 
estado, exerce a função administrativa; 

- formas de descentralização administrativa: é uma decisão política, cabendo ao estado 
decidir se faz ele mesmo a atividade ou transfere para outra pessoa o exercício da atividade. 
Assim, o estado pode criar outra pessoa ou descentralizar para uma pessoa já existente; 

- criação de outra pessoa  descentralização; 

- transfere para pessoa já existente o encargo/função administrativa  
descentralização; 

- descentralização geográfica ou territorial  o estado transfere para a pessoa 
que cria capacidade administrativa genérica a incidir em determinada área – a 
pessoa criada não pode julgar ou legislar, visto que a descentralização não é 
política, podendo apenas administrar5; 

- descentralização técnica, funcional, outorga ou descentralização por serviços 
 o estado cria outra pessoa jurídica (de direito público ou privado) e transfere 
então a titularidade e a execução de uma atividade – há apenas capacidade 
administrativa específica (limitada à descrição legal do objeto da descentralização 
pela lei); 

- transferência da execução e titularidade; 

- por aqui há a criação de pessoas jurídicas da administração indireta: 
fundação, sociedade de economia mista, empresa pública ou 
autarquias; 

- segundo José dos Santos Carvalho Filho o fenômeno deve ser lido 
de forma distinta, não havendo transferência de titularidade, visto 
que o Estado sempre é o titular da atividade administrativa, não 
transferindo a titularidade. A uma porque ele pode retomar a 
atividade a qualquer tempo. A duas porque existe o princípio da 
tutela ou supervisão ministerial, abrangendo inclusive o controle 
político das atividades da administração indireta (dirigentes 
escolhidos pelo chefe do Poder Executivo) -> o autor defende a 
transferência apenas da execução; 

- descentralização por colaboração ou delegação  neste caso o estado não cria 
uma nova pessoa jurídica, transferindo apenas a execução da atividade 
administrativa através de um contrato/ato unilateral (concessão, permissão ou 
autorização); 

- há unicamente a transferência da execução; 

- José dos Santos Carvalho Filho6 parte de outra premissa: segundo 
ele na delegação o Estado transfere a execução. Na outorga o estado 
transfere a titularidade e execução (doutrina majoritária). Ocorre que 
ele entende que o Estado nunca transfere a titularidade, desta forma, 

                                                            
5 Segundo Di Pietro a criação de territórios federais é uma hipótese de descentralização geográfica ou 
territorial. A Constituição de Minas permite a criação de pessoas distintas com capacidade 
administrativa genérica sob um dado território. Já José dos Santos Carvalho Filho entendeu que o 
território criado no ordenamento não se encaixa nesta hipótese, visto que territórios com mais de 
100.000 habitantes devem ter uma Câmera Federal, sendo portanto capaz de legislar – não sendo uma 
mera descentralização administrativa. 
6 Para ele existira apenas DELEGAÇÃO, seja delegação legal ou negocial (posição minoritária). Para ele 
não existe outorga. 
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transferência de execução importa delegação – assim a única forma 
de descentralizar seria a delegação; 

- criada pessoas através de lei -> delegação legal; 

- transferência através de contrato -> delegação 
negocial; 

- artigo 37, §8º da CRFB/88: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos, 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

- prazo de duração; 

- os controles de critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidades dos dirigentes; 

- remuneração do pessoal; 

- durante muito tempo a doutrina denominou tal contrato de contrato de gestão 
– havia então este contrato de gestão, o contrato de gestão das agências 
executivas e também o contrato de gestão da Lei 9.637/98 (OS´s + OSCIP´s)  em 
cada diploma normativa ele tinha um formato diferente; 

- em 2.019 a União inova por meio da Lei 13.934/2019 e regulamenta o contrato 
previsto constitucionalmente, nomeando-o de CONTRATO DE DESEMPENHO -> a 
regra é aplicada à administração direta e das autarquias e fundações públicas; 

- contrato de desempenho (artigo 2º da Lei) -> acordo celebrado 
entre o órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade 
supervisionada, por meio de seus administradores, para o 
estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado, com 
os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo 
como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias 
especiais; 

IMPORTANTE: o contrato previsto no artigo 37, §8º da CRFB/88 não 
é mais contrato de gestão, mas contrato de desempenho; 

Conceitos essenciais: 

- entidades da administração indireta: autarquias + fundações + 
empresas públicas + sociedades de economia mista; 

- tais órgãos podem celebrar o contrato previsto na 
CRFB/88; 

- segundo a lei federal o contrato pode ser celebrado 
apenas com autarquias e fundações públicas -> não 
pode empresas públicas e sociedades de economia 
mista  houve restrição às autarquias e fundações; 

- entidades da administração direta: entes e órgãos; 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA: 

- administração direta  neste ponto não se fala da atividade administrativa (função) 
propriamente dita – administração pública em sentido objetivo; 

- no estudo da administração direta relevante é apenas o sujeito encarregado de exercer a 
atividade (administração pública em sentido subjetivo); 
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-> administração direta: todos os órgãos de todos os poderes encarregados de exercício da 
atividade administrativa (todos os órgãos); 

- teoria do órgão/imputação volitiva: o estado declara sua vontade por meio das atribuições 
de órgãos internos, sendo tais atribuições previstas em lei. O agente público deve executar tais 
atribuições nos termos da lei, agindo em nome do órgão, não em nome próprio -> a atividade 
do agente é a exteriorização da vontade do órgão estatal -> o ato do agente público é 
imputado ao órgão; 

- em razão de tal teoria a responsabilidade estatal é objetiva, visto que o ato que 
um agente pratica e causa dano a outrem é um ato do próprio órgão estatal; 

- STF: a ação de reparação de danos somente pode ser exigida contra o Estado (o 
ato praticado pelo agente não é propriamente dele, cabendo posteriormente ao 
Estado decidir pela possibilidade de regresso)  vedado o ajuizamento de 
demanda contra o agente diretamente; 

- órgão público: centro especializado de atribuições no interior de uma pessoa – 
plexo de competências; 

criação -> lei      /       extinção -> lei 

- apenas o presidente pode dispor sobre a administração pública 
federal mediante decreto, mas a criação e extinção de órgãos 
pressupõe lei; 

- órgão integra a pessoa jurídica, não tendo personalidade jurídica; 

- órgão gestor de dinheiro público deve ter CNPJ (que é um cadastro 
fiscal)  isso não significa ter capacidade jurídica; 

- alguns órgãos tem capacidade judiciária (podem postular em juízo) 
– apenas órgãos de índole constitucional e limitados à defesa de suas 
prerrogativas institucionais; 

- órgão constitucional  capacidade postulatória  
restrição à defesa de prerrogativas institucionais7; 

-> administração indireta: conjunto de pessoas jurídicas (entidades) criadas pelo estado para 
que exerçam de forma descentralizada a função administrativa OU explore atividade 
econômica (coletivo de pessoas jurídicas criadas pelo estado); 

- exercício descentralizado da função administrativa; 

- exercício de atividade econômica (livre concorrência OU monopólio); 

- princípio da reserva legal: a criação depende de lei; 

- princípio da independência: autonomia administrativa, financeira e operacional 
– não há hierarquia entre o estado e as pessoas da administração indireta; 

- princípio da especialidade: são criadas com capacidade administrativa específica 
– capacidade administrativa específica própria da especialização técnica; 

- princípio da tutela, controle ou supervisão ministerial: controle político8 e 
finalístico9 da administração direta sobre a administração indireta; 

                                                            
7 Lembrando que o Poder Legislativo do Estado pode ter órgão de representação jurídica própria para 
postular em juízo na defesa de suas prerrogativas institucionais. Tal orientação é adotada pelo STJ e 
pelo STF. 
8 Ex.: escolha do dirigente. 
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- alguns autores chamam de princípios da administração indireta, já outros 
autores chamam tais postulados de características específicas (atributos) da 
administração indireta; 

- integrantes: autarquias + fundações públicas + empresas públicas + sociedades 
de economia mista; 

- NÃO integram: subsidiárias10 das empresas públicas11 e sociedades 
de economia mista + empresas público-privadas12; 

- autarquia: pessoa jurídica de direito público (sempre) criada por lei 
para desempenhar atividades típicas da administração pública 
(regime jurídico de direito público) – exemplo: exercício do poder de 
polícia; 

- pessoas jurídicas de direito público com função política 
-> ente da federação; 

- pessoa jurídica de direito público com função 
administrativa -> autarquia (gênero); 

- espécies de autarquia: autarquias ordinárias + 
autarquias especiais (agências reguladoras) + autarquias 
fundacionais 13  + consórcios públicos + conselhos 
profissionais14; 

- fundação pública: fundação criada pelo estado (critério 
subjetivo - instituidor); 

- natureza jurídica da fundação pública: 
direito privado15, direito público (autarquia 
fundacional)16 ou a ser definido pela lei de 
criação17  há estas três correntes; 

STF, RE 716.378 – Repercussão Geral – a qualificação de 
uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao 
regime público ou privado depende do estatuto de sua 
criação ou autorização e das atividades por ela 

                                                                                                                                                                              
9 Para aferir se a pessoa criada está realizando de forma satisfativa as funções e atividades que foram 
objeto de descentralização. 
10 Tanto que, segundo o STF, sua alienação não depende e lei. A criação também não depende de lei, 
desde que haja autorização de criação (autorização genérica) na lei instituidora da pessoa jurídica da 
administração indireta criada por ela. 
11 Exemplo: BR Distribuidora, subsidiária da Petrobrás. 
12 Nunca confundir com a PPP (parceria público-privada). As empresas público-privadas são as que o 
estado participa como sócio sem ter controle acionário (ex.: Vale). 
13 Fundações públicas com personalidade de direito público. 
14 STF, ADI 1717. Exceção: STF, ADI 3.026 – OAB – um gênero distinto, entendida como serviço público 
independente (SPI). 
15 Hely Lopes Meirelles sustentava que a natureza jurídica da fundação pública era de direito privado. 
As pessoas jurídicas de direito público estariam expressamente mencionadas no CC/02. O artigo 5º, 
inciso IV do Decreto-Lei 200 acolhe a ideia do professor Hely Lopes Meirelles. No mesmo sentido o 
professor José dos Santos Carvalho Filho. 
16 Posição defendida por Celso Antônio Bandeira de Melo, argumentando que a CRFB/88 inclui as 
fundações públicas entre as pessoas jurídicas de direito público (autarquia fundacional). 
17 Posição de Di Pietro: cabe à lei instituidora definir se a fundação será pública de direito público 
(fundação autárquica) ou pública de direito privado (fundação estatal ou governamental). 
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prestadas. Atividades de conteúdo econômico podem se 
submeter ao regime jurídico do direito privado (as 
fundações podem ser públicas de direito público ou 
pública de direito privado – 3ª corrente – Di Pietro); 

IMPORTANTE: a estabilidade no serviço após o lapso 
temporal de três anos e conclusão do estágio probatório 
somente se aplica às fundações de direito público com 
personalidade jurídica de direito público; 

- agência executiva (Lei 9.649/98): autarquia ou 
fundação pública qualificada – por meio de decreto é 
possível alcançar tal status ou título. Importante: o 
decreto não tem o poder de mudar a natureza jurídica 
originária – o decreto não poderia retirar o que foi 
definido pela lei; 

- agência reguladora (Lei 9.986/00): denominação dada a 
órgãos ou entidades da administração direta ou indireta 
que recebam da lei competência para exercer regulação 
(atividade reguladora) – pode ser um órgão da 
administração direta ou entidade da administração 
indireta 18 . A União costuma, ao criar as agências 
reguladoras, dar natureza jurídica não de órgão, mas de 
autarquia de regime especial (mais autonomia decisória 
que o ordinário – agência reguladora19 é uma espécie de 
autarquia de regime especial); 

- autarquias de regime especial: agências 
reguladoras + universidades federais + 
conselhos profissionais; 

- empresas estatais (Lei 13.303/16): empresa estatal é empresa sob o 
controle do estado20, podendo ser de dois grandes tipos: 

- empresa pública -> pessoa jurídica de direito privado 
criada por autorização legislativa e formada por capital 
100% público e sob controle do estado, podendo 
assumir qualquer forma jurídica admitida em direito; 

- sociedade de economia mista; pessoa jurídica de 
direito privado criada por autorização legislativa e 
formada por capital misto e sob controle do estado, 
podendo assumir somente a forma de Sociedade 
Anônima; 

- há, no entanto, empresas que não integram as 
tradicionais empresas estatais (não integram a 
administração indireta): empresas subsidiárias ou 

                                                            
18 O Município pode, livremente, através de lei, criar agências reguladoras, desde que no âmbito de sua 
atribuição e competência (serviços que o ente pode prestar). Assim, pode o Município optar por criar 
um órgão ou um ente da administração indireta (autarquia – apenas nesta última hipótese). 
19 Houve mudanças fundamentais na Lei de Regência das agências reguladoras no ano de 2.019. 
20 É essencial o controle do estado para classificação como estatal. 
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controladas + sociedades de propósito específico das 
PPP´s; 

- a finalidade da pessoa jurídica criada define o regime 
jurídico adotado por tais estatais: 

- exploração da atividade econômica  há MENOR 
incidência de normas típicas do regime jurídico de 
direito público; 

- prestação de serviço público  há MAIOR incidência 
de normas típicas do regime jurídico de direito público; 

Em ambos os casos há um REGIME JURÍDICO HÍBRIDO -> 
não confundir a personalidade jurídica com o regime 
jurídico; 

- consórcios públicos (Art. 241 da CRFB/88 + Lei 11.107/15 + Decreto 
6.017/07): pessoas políticas formadas pela associação de entes 
políticos para a gestão associada de serviços públicos; 

 entes políticos  associação  gestão associada  
nova pessoa jurídica  federalismo cooperativo  
mínimo dois entes  vedada associação 
UNIÃO/MUNICÍPIO; 

- personalidade jurídica: público VS privado; 

- quem define a natureza jurídica do consórcio é a lei dos 
entes que esteja criando o consórcio; 

- consórcio com personalidade jurídica de direito 
público = associação pública = autarquia  neste caso, 
segundo a lei, ele integra a administração indireta de 
todos os entes consorciados21; 

- consórcio com personalidade jurídica de direito 
privado = associação civil  neste caso a lei não diz 
nada, mas a doutrina aplica o mesmo entendimento da 
associação pública; 

- decisões importantes do STF sobre as pessoas jurídicas da administração 
indireta: 

STF, RE 599.628: sociedades de economia mista que desenvolvem 
atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do 
regime de precatórios; 

- conclusão: em caso de sociedade de economia mista que presta 
serviço público em regime de monopólio deve haver incidência da 
regra dos precatórios; 

STF, RE 589.998: os empregados públicos das empresas públicas e 
sociedades de economia mista não fazem jus à estabilidade, mas sua 
dispensa deve ser motivada; 

                                                            
21 Segundo a Lei 13.822/2019, no consórcio público com personalidade jurídica de direito público, o 
regime de pessoal será o da CLT  será uma autarquia em que o regime de pessoal será o celetista 
(empregado público). 
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- conclusão: empregado de empresa pública não tem a estabilidade 
prevista para servidores públicos em sentido estrito, mas sua 
dispensa deve se pautar nos princípios reitores da administração 
pública em geral, sendo vedada a ofensa ao princípio da 
impessoalidade; 

 

PODERES ADMINISTRATIVOS 
-> fundamento: supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados; 

-> natureza instrumental: meios para realização do bem comum; 

-> uso VS abuso: o uso se dá com respeito aos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento 
administrativo, enquanto o abuso ocorre quando há um exercício arbitrário e ilegal de um 
poder. O abuso se divide: 

- excesso de poder: uso do poder além da competência (vício de competência); 

- desvio de poder: o agente pratica ato visando fim diferente do definido na lei 
(vício de finalidade); 

- tipos de poderes: 

- poder discricionário VS poder vinculado; 

- poder hierárquico; 

- poder disciplinar; 

- poder regulamentar; 

- poder de polícia; 

Poder Regulamentar e Poder de Polícia possuem mais questões a serem 
abordadas – sendo analisados em separado; 

PODER REGULAMENTAR: 

- em sentido amplo: poder dos órgãos da administração direta e entidades da administração 
indireta para editar atos administrativos normativos (gerais e abstratos) – decreto, portaria, 
resolução, instruções normativas; 

- em sentido estrito: é o poder do chefe do Poder Executivo para editar ato administrativo 
normativo (regulamento)  importante: só o chefe do Poder Executivo tem competência para 
expedir regulamentos; 

- decreto: é a forma dos atos do chefe do Poder Executivo (o objeto do ato é 
irrelevante, sendo a forma sempre de decreto); 

- nomenclatura: Di Pietro não vai chamar de poder regulamentar, chamando-o de poder 
normativo da administração pública (mais amplo que o poder regulamentar). O poder 
regulamentar em sentido amplo é justamente o poder normativo da administração pública; 

- espécies de regulamento: 

- regulamento executivo (artigo 84, inciso IV da CRFB/88): busca a fiel execução da 
lei – não inova no ordenamento jurídico e não admite delegação; 

- regulamento autônomo (artigo 84, inciso VI da CRFB/88): compete ao chefe do 
Poder Executivo dispor mediante decreto a organização da administração pública, 
desde que não aumente despesas nem venha a extinguir ou criar órgãos públicos, 
também cabendo ele declarar a extinção de cargos públicos e funções públicas 
quando vagos – disciplina o que a lei não disciplinou (inova a ordem jurídica e 
admite delegação); 
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- Celso Antônio Bandeira de Melo: para o autor (posição minoritária) 
regulamento autônomo não existe no Brasil em função do princípio 
da legalidade; 

- Constituição Mineira: prevê expressamente os regulamentos 
autônomos; 

 

PODER DE POLÍCIA: 

- conceito: poder da administração pública para limitar, condicionar ou restringir exercício de 
direito individual em favor do bem comum (artigo 78 do CTN); 

- delegabilidade: a questão mais polêmica envolvendo o poder de polícia se refere à 
possibilidade de sua delegação, visto que o exercício do poder de polícia envolve prerrogativas 
públicas, devendo então haver a incidência de um regime jurídico de direito público; 

- a delegação deve então ocorrer dentro de um regime jurídico de direito público; 

- a delegação de atividade que depende do exercício de prerrogativas públicas 
deve necessariamente ser realizada em favor de uma pessoa jurídica de direito 
público; 

- STF, ADI 1.717  a delegação do poder de polícia envolvendo prerrogativas 
públicas não pode ter como destinatário para quem atua segundo regime de 
direito privado (nem mesmo empresas públicas ou sociedades de economia 
mista); 

- atividades que podem ser realizadas sem a necessidade de prerrogativas 
públicas -> fiscalização (não requer prerrogativas públicas para seu exercício); 

- ato de fiscalização  pode ser delegado; 

- no mesmo sentido, atos de consentimento (ex.: passaporte, visto que a saída do 
território é um direito, mas deve tal ato ser consentido pelo estado). Alguns atos 
de consentimento são vinculados (ex.: CNH, carteira da OAB, passaporte), outros 
são discricionários (ex.:  

- ato de consentimento vinculado  pode ser delegado; 

- ato de consentimento discricionário  NÃO pode ser delegado; 

- atos de polícia de sanção não podem ser delegados, visto que a punição em si 
envolve regime jurídico de direito público; 

- ato de sanção  NÃO pode ser delegado; 

- STJ, REsp. 817.534/MG  segundo o STJ o CTB estabelece normas genéricas e 
abstratas para obtenção da CNH e a emissão da carteira corporifica a vontade do 
Poder Público (consentimento). A administração instala equipamentos eletrônicos 
para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização). Além 
do mais, a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB 
(sanção). Somente os atos relativos ao consentimento e fiscalização são 
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de 
coerção do Poder Público; 

 

ATO ADMINISTRATIVO 
- em uma prova aberta o estudo do ato administrativo é o ponto mais importante da matéria 
de Direito Administrativo; 
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- função legislativa  lei; 

- função jurisdicional  sentença; 

- função administrativa  ato administrativo; 

- o ato administrativo deve existir, ser válido e ser eficaz; 

- perfeição + validade + eficácia; 

- atos administrativos dentro do impossível jurídico22: são denominados atos administrativos 
inexistentes; 

- vícios de validade: 

- ato anulável  vício sanável; 

- ato nulo  vício insanável; 

- ato inexistente  dentro do impossível jurídico23 

- eficácia do ato: ato eficaz é o ato apto a produzir efeitos; 

- o poder de produzir efeitos (eficácia) se dá com a publicação do ato; 

- exemplo: é nulo e sem nenhum efeito o contrato verbal com a administração 
(salvo compras de pequeno valor e pronto pagamento – limite de 5% do valor do 
convite); 

- interessante: cabe mandado de segurança contra ato administrativo ilegal e 
eficaz  se o ato é ineficaz, não há lesões a direitos, não havendo interesse de 
agir no mandado de segurança24; 

- efeitos da anulação: em regra os efeitos do ato administrativo são ex tunc25; 

- caso o ato administrativo não seja eficaz, não produz tal efeito na 
anulação – não haverá efeito a ser apagado; 

- teoria da encampação no mandado de segurança: 

STJ, Súmula 628: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança 
quando presentes cumulativamente três requisitos: 

- vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a 
autoridade que ordenou a prática do ato impugnado; 

- manifestação a respeito do mérito das nas informações prestadas; 

- ausência de modificação de competência constitucional; 

- atributos do ato administrativo26: 

- presunção de legitimidade (e veracidade); 

- imperatividade/coercibilidade/poder extroverso; 

- é o atributo do ato segundo qual o ato (declaração de vontade) gera 
obrigação para terceiros; 

                                                            
22 Exemplo: autorização para realizar trabalho escravo, nomeação de pessoa morta para preenchimento 
de cargo público, autorização para abertura de um bordel. 
23 Tal vício é visto pela maioria da doutrina como vício de validade do ato, não como vício de existência – 
o ato existe. 
24  Pelo mesmo motivo não cabe mandado de segurança contra ato que foi recorrido 
administrativamente em recurso com efeito suspensivo. 
25 O modelo ex tunc e ex nunc pressupõe um ato eficaz. 
26 Método mnemônico: PIAT. 
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- no entanto há uma tendência de consensualidade e participação27 – 
administração dialógica28. De tal tendência surge, por exemplo: 

- TAC - 

- SusPAD - 

- Arbitragem - 

- Mediação - 

- autoexecutoriedade; 

- tipicidade; 

- elementos dos atos administrativos: 

- sujeito -> aquele que pratica o ato; 

- forma -> meio de exteriorização doa ato; 

- objeto -> resultado que o ato produz; 

- motivo -> fato e direito que enseja o ato; 

- finalidade -> objetivo descrito pela lei; 

- é importante estabelecer os elementos do ato administrativo para verificar quais os possíveis 
“defeitos” do ato administrativo; 

- na forma há a motivação (exposição dos motivos – fato + direito); 

- teoria dos motivos determinantes: segundo tal teoria a motivação vincula a 
validade do ato – em caso de motivo falso, inexistente ou juridicamente 
insubsistente, o ato pratico é ilegal. Somente é possível aferir tais características 
dos motivos se o ato for motivado; 

- a teoria objetiva realizar o controle da validade dos motivos; 

 

- vício no sujeito: sujeito que praticou o ato não tem competência para praticá-lo; 

- insanável se a competência for exclusiva - 

                                                            
27 A imperatividade não pode ser absoluta, devendo haver uma possibilidade de cessão de espaço ao 
consenso e diálogo entre administração e administrados. 
28 Administração Pública que ouve a coletividade e pondera sobre o que ouviu antes de decidir. É um 
sistema participativo de festão. 
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- vício na forma: ato praticado sem observar a forma descrita em lei ou 
regulamento; 

- insanável se a forma for essencial para a validade do ato - 

- vício no objeto: resultado do ato viola a lei; 

- vício no motivo: resultado do ato é falso; 

- vício na finalidade: desvio de finalidade; 

- convalidação: ato pelo qual se corrige um vício sanável de um ato anulável, com efeitos 
retroativos; 

- ato vinculado VS ato discricionário: 

- ato vinculado: não dá liberdade para quem vai praticar o ato – todos os 
elementos são vinculados; 

- ato discricionário: há uma margem de escolha quanto ao objeto e motivo em 
função da conveniência e oportunidade – lei dá liberdade para a administração 
decidir sobre a prática do ato; 

- objeto discricionário: lei descreve mais de um efeito possível; 

- motivo discricionário: prescrição legal não precisa; 

- discricionariedade no objeto e motivo  mérito  liberdade que a 
lei dá para a administração avaliar os motivos e objeto do ato 
administrativo; 

- controle judicial do ato administrativo: 

- a jurisdição é inerte, devendo o juiz exercer o controle judicial dos atos administrativos 
apenas se ele for provocado a tal; 

- desde a primeira Constituição Republicana (1891) o Brasil adota o sistema inglês, também 
conhecido como sistema da unidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/8829-30); 

- cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos discricionários e vinculados; 

- quando, no ato discricionário, a Administração Pública opta por escolhas dentro dos 
parâmetros legais estabelecidos (oportunidade e conveniência), não cabe ao Poder Judiciário a 
revisão – o ato é legal; 

- dificuldade no caso concreto: definir o que é mérito e o que é legalidade; 

- judicialização de políticas públicas: buscam dar concretude ao princípio da 
dignidade da pessoa humana – neste caso costuma haver uma hipertrofia do 
papel do Poder Judiciário, afastando a visão clássica de repartição dos poderes e 
mérito administrativo  a questão é de altíssima complexidade no caso de 
concretização de direitos fundamentais previstos na CRFB/88; 

- extinção do ato administrativo: 

- o ato administrativo se extingue de várias formas: 

- naturalmente, com a produção dos efeitos; 

- advento de termo ou condição; 

- perda do sujeito ou objeto da relação jurídica constituída pelo ato; 

                                                            
29 O limite da sindicabilidade jurisdicional dos atos administrativos é sempre tênue e difícil de ser 
definido. 
30 A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito – pressupõe a 
eficácia do ato. 
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- renúncia do interessado; 

- retirada do ato (desfazimento): 

- anulação  desfazimento por ilegalidade; 

- revogação  desfazimento por oportunidade e conveniência; 

- caducidade  desfazimento em função de norma superveniente 
incompatível com o ato; 

- cassação  desfazimento por descumprimento de condições ao ato 
(ex.: alvará de boate em que o dono deixa adolescente beber); 

- contraposição  retirada em função da prática de um ato com 
efeito contrário; 

Método Mnemônico  CARCC  

 

- comentários sobre anulação: 

- a anulação de ato administrativo que afeta interesse de terceiro 
exige o contraditório – evitar a “anulação surpresa”, “pelas costas”; 

- a anulação de um ato que produz efeitos para o administrado 
produz efeitos ex nunc quando de boa fé; 

- classificação dos atos administrativos segundo Celso Antônio Bandeira de 
Melo: 

- atos administrativos ampliativos: ato administrativo que cria direitos (ex.: licença 
para construir, nomeação, habilitação); 

- atos administrativos restritivos: ato administrativo que impõe obrigação (ex.: 
multa, suspensão, demissão); 

Observação: apenas atos restritivos tem imperatividade. A anulação de ato 
restritivo produz efeito ex tunc. No caso de ato ampliativo, mesmo a anulação, 
caso haja boa-fé, deve ser preservados os efeitos até então produzidos (efeito ex 
nunc) – perfeita a observação do professor. 

- prazo para anulação do ato administrativo: 
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- pela própria Administração (autotutela): prazo de 5 (cinco) anos – 
artigo 54 da Lei 9.784/9931 (salvo comprovada a má-fé)  prazo 
decadencial; 

- pelo Poder Judiciário: no exercício da jurisdição deve haver 
provocação do interessado – cabendo a este assim proceder (deduzir 
a pretensão) no prazo de 5 (cinco) anos32  prazo prescricional; 

Súmula 633 do STJ: a lei 9.784/99, especialmente no que diz efeito ao prazo 
decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração 
Federal pode ser adotado de forma subsidiária caso os estados e municípios não 
possuam norma específica sobre o tema  havendo norma, deve ser aplicada a 
lei estadual (Lei 14.182/02 – caso de Minas Gerais); 

 

BENS PÚBLICOS 
DISTINÇÕES IMPORTANTES: 

- bens públicos VS bens da administração: 

- bens da administração: expressão que parte de um critério subjetivo e se refere 
a todos os bens titularizados pela administração (seja direta ou indireta); 

- bens públicos: há dois critérios para conceituação... 

- critério subjetivo: o artigo 98 do CC/02 conceitua bem público como 
o bem que pertence a pessoa jurídica de direito público; 

- critério objetivo: a doutrina administrativa adota o critério objetivo 
para qualificação do bem como público, sendo estes os bens sujeitos 
ao regime jurídico de direito público. Compreende então: 

- bens das pessoas jurídicas de direito público; 

- bens das pessoas jurídicas de direito privado afetados à 
prestação de serviço público; 

- alienação: transferir a propriedade; 

- despesa corrente: despesa comuns, usuais, cotidianas; 

- o artigo 44 da LRF proíbe que seja realizada alienação de imóvel da 
administração para gasto com despesas correntes, salvo para os casos de 
aplicação em regimes de previdência; 

- alienação de bens da administração: 

- esta hipótese está prevista nos artigos 17 a 19 da Lei 8.666/93, conforme quadro 
comparativo entre as regras para alienação de bens móveis e imóveis; 

BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS 

 desafetação; 
 declaração de interesse público; 
 avaliação prévia; 
 licitação (a depender do valor do 
bem); 

 desafetação; 
 autorização legislativa – se pessoa 
jurídica de direito público. 

Pessoa jurídica de direito privado 
= autorização dispensável); 

 declaração de interesse público; 

                                                            
31 Decai em 5 (cinco) anos o direito de anular ato administrativo ampliativo. É óbvio que se aplica 
unicamente para tais espécies de atos. No caso de ato restritivo não há prazo limite para anulação. 
32 Decreto 20.910/32. 
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 avaliação prévia; 
 licitação a depender do valor do bem; 
 registro (indispensável); 

- uso privativo pelo particular de bem público: 

- na utilização o bem é continua sendo público; 

- o uso particular de bem público pode se dar das seguintes formas: 

- autorização: ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual o 
poder público faculta o uso do bem; 

- permissão: ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual o 
poder público assegura o direito de usar o bem (o uso é uma determinação); 

- concessão: contrato administrativo que garante o uso do bem (os termos da 
utilização estão no contrato – é necessário prévia licitação)  há varias 
modalidades de concessão de uso no direito brasileiro, inclusive com finalidade 
urbana para fins comerciais; 

Súmula 619 do STJ: a ocupação indevida de bem público configura mera 
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por 
acessões e benfeitorias; 

 

SERVIÇO PÚBLICO 
INTRODUÇÃO: 

- o estado é uma pessoa jurídica de direito público dotado de autonomia política; 

- o estado legisla, julga e administra; 

- o governo é uma atividade política distinta da administração; 

- função administrativa: prestação de serviços públicos + poder de polícia + atividades de 
fomento + intervenção indireta no domínio econômico33; 

- o serviço público é, então, uma atividade administrativa, ao lado de outras 
atividades administrativas; 

- conceito de serviço público: é uma atividade administrativa assim qualificada pelo 
ordenamento jurídico, prestada pelo próprio estado ou por quem lhe faça as vezes, 
consistente em satisfazer necessidades públicas, oferecer vantagens ou comodidades à 
coletividade, segundo o regime jurídico de direito público ou predominantemente de direito 
público: 

- elemento subjetivo: atividade administrativa assim qualificada pelo 
ordenamento jurídico como serviço público – o estado, por meio do ordenamento 
jurídico, é quem diz o que é ou não serviço público; 

- elemento objetivo: oferecer comodidade ou vantagens à coletividade; 

- elemento formal: regime jurídico de direito público ou predominantemente de 
direito público; 

 

LEI 8.87/95 – Lei de Concessão de Serviços Públicos: 

                                                            
33 A intervenção direta na economia deve ser tratada como atividade econômica, não como função 
administrativa propriamente dita. O professor Celso Antônio Bandeira de Melo denomina a 
intervenção direta na atividade econômica de serviço governamental. 
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- o referido diploma normativo trata de: 

- concessão de serviços públicos; 

- concessão de obra pública; 

- permissão de serviços públicos; 

- extinção da concessão (artigo 35): 

- anulação: contrato de concessão ilegal; 

- encampação: extinção da concessão em razão do interesse público, precedido 
de lei e indenização; 

- caducidade: penalidade pelo descumprimento do acordado pela 
concessionária34; 

- rescisão: a concessão é um contrato, precedido de licitação e com várias 
cláusulas no ajuste. Há várias formas de extinguir o contrato de concessão. A 
rescisão é uma forma do concessionário termine o contrato – iniciativa do 
concessionário. Havendo concordância da União há um distrato. Havendo 
discordância deve ser ajuizada uma demanda judicial pleiteando a rescisão. 
Enquanto não transitar em julgado a decisão da rescisão o serviço não pode parar 
– princípio da continuidade dos serviços públicos; 

- não se aplica a exceção do contrato não cumprido nos contratos de 
permissão e concessão – o instituto previsto na Lei 8.666/93 não se 
aplica aos serviços públicos; 

- incabível também decisão em sede liminar para interromper a 
realização do serviço; 

- reversão: transferência dos bens do concessionário – afetados à execução do 
serviço – para o patrimônio do poder público ao término da concessão; 

 

LEI 11.079/04 – LEI DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP´s): 

- basicamente, existem dois tipos de concessão nas PPP´s: 

- concessão patrocinada: 

- concessão administrativa: 

- vedações às PPP´s: 

- valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões); 

- tempo inferior a 5 (cinco) anos; 

- objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de 
equipamentos ou execução de obra pública; 

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
INTRODUÇÃO: 

- os contratos administrativos propriamente ditos são os contratos administrativos previstos 
na Lei 8.666/93; 

                                                            
34 Muito diferente da caducidade do ato administrativo: extinção do ato em função da superveniência 
de norma legal incompatível. 
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- a concessão, por exemplo, é um contrato administrativo diferente, regido por lei 
própria; 

- tipos de contratos administrativos propriamente ditos35: 

- contratos de obras; 

- contrato de serviços; 

- contrato de fornecimento/compra; 

- a Lei 8.666/93 se utilizada da expressão contratos para se referir a qualquer acordo de 
vontade, independente do regime jurídico (público ou privado); 

- quando a Lei 8.666/93 traz a expressão contratos administrativos, quer ela se referir 
unicamente aos contratos regidos pelo direito público; 

- é nulo e sem nenhum efeito os contratos verbais realizados pela administração pública, salvo 
as pequenas compras feitas em regime de adiantamento de valor não superior a 5% do valor 
do convite  pequenas compras e pequenas obras não podem ser verbais; 

- duração dos contratos administrativos: contratos administrativos de prestação de serviços de 
forma contínua pode ser prorrogado, até o máximo de 72 meses; 

IMPORTANTE: a Lei 8.666/93 diferencia as regras gerais dos contratos das regras específicas 
para obras, serviços e compras. É importante verificar qual contrato se trata ao analisar as 
questões. 

Cláusulas exorbitantes: 

- são cláusulas que exorbitam o direito comum, trazendo vantagens para a Administração 
Pública: 

- poder de alteração unilateral do contrato; 

- poder de rescisão unilateral; 

- poder de fiscalização; 

- a administração não é responsável por encargos trabalhistas, 
comerciais e fiscais decorrentes da execução do contrato; 

- a fiscalização tem o poder de fiscalizar a execução do contrato, 
porém não atrai para si a responsabilidade pelos encargos acima 
mencionados; 

- problema: a Justiça do Trabalho insistia em condenar a 
administração pública o pagamento de encargos trabalhistas. O STF 
na ADC 16 decidiu que a Lei 8.666/93, ao prever a irresponsabilidade 
da administração pelos encargos trabalhistas, é constitucional. 
Ocorre que a Súmula 331 do TST diz que tais encargos não são 
transferidos, salvo de houver culpa – o que parece contrariar a 
posição do STF; 

- poder de aplicar sanções; 

- poder de ocupar provisoriamente os bens do contratado; 

- poder de postergação da exceção de contrato não cumprido; 

 

 

                                                            
35 Lembrando: tais contratos não abrangem os serviços públicos. 
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LICITAÇÃO 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- a licitação não se resume à Lei 8.666/93 – embora este seja o diploma normativo principal e 
de referência quando o tema é licitação; 

-> conceito: procedimento administrativo no qual o poder público chama os possíveis 
interessados em com ela contratar para que eles se habilitem e formulem suas propostas, 
dentre as quais a administração escolherá a mais vantajosa; 

- a administração comente escolhe e somente contrata a proposta mais vantajosa; 

- deve haver distinção entre o licitante (habilitado/não habilitado) e a proposta 
(julgada/classificada); 

- o artigo 64 da Lei 8.666/93 diz que a administração convocará o licitante 
vencedor para assinar o contrato – caso o licitante não compareça, cabe a 
Administração a possibilidade de convocação dos demais licitantes para assinar o 
contrato, desde que o segundo lugar (e os demais, em seguida) aceitem a 
proposta do licitante vencedor; 

IMPORTANTE -> administração -> contratar outro licitante que não o vencedor -> 
parâmetro -> proposta vencedora; 

-> finalidades da licitação: 

- selecionar a proposta mais vantajosa; 

- garantir o respeito ao princípio da isonomia36; 

- promover o desenvolvimento nacional sustentável37; 

 -> contratação direta/adjudicação direta: é a contratação sem licitação; 

- não há contratação direta nos contratos de concessão e permissão de serviços 
públicos – contratos de serviço público tem como fundamento o artigo 175 da 
CRFB/88 (que não permite a dispensa); 

- dispensa: as hipóteses são taxativas – importante observar que na dispensa a 
licitação é possível e pode ser dispensada nas hipóteses taxativamente previstas 
em lei (motivo legal); 

HIPÓTESES DE DISPENSA 

- artigo 17  alienação de bens (o regime muda se o bem é móvel ou 
imóvel); 

- artigo 24  dispensa para OBRAS + SERVIÇOS + COMPRAS 

IMPORTANTE: a dispensa no âmbito das estatais é disciplinada na Lei 
das Estatais – há regra específica 

- inexigibilidade: neste caso, em função do objeto da licitação, a competição é 
impossível, permitindo então o ordenamento jurídico a contratação direta. 
Exemplo: contratação de um cantor consagrado no meio artístico; 

                                                            
36 A igualdade que se busca é material, por isso há medidas afirmativas na licitação. Como exemplos 
podem ser citadas a LC 123/06 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e a Lei 11.488/07 (Sociedades 
Cooperativas). 
37 A licitação deve ser um instrumento de promoção à sustentabilidade. Deve então o ente responsável 
pela licitação adotar critérios na licitação que promovam o desenvolvimento sustentável  função 
reguladora da licitação (como instrumento que canaliza a utilização do dinheiro público). 
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- é também uma forma de contratação direta pela administração 
pública; 

- licitação inviável -> neste caso -> competição inviável; 

- hipóteses legais de inexigibilidade: rol exemplificativo (serviços 
técnicos especializados + singularidade como atributo do contrato + 
notória especialização  os três requisitos cumulativos caracterizam 
a inexigibilidade usual38); 

-> modalidades de licitação (artigo 22-23 da Lei 8.666/93): 

- concorrência; 

- tomada de preços; 

- convite; 

- concurso; 

- leilão; 

Observações: 

- todas as modalidades acima estão na Lei 8.666/93; 

- o pregão se encontra na Lei 10.520 e possui um regramento diferente; 

- o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) também traz uma modalidade 
distinta de licitação; 

- a dispensa e inexigibilidade para a licitação no pregão e RDC segue as hipóteses 
da Lei 8.666/93; 

- aplicação restrita do RDC: eventos mundiais no Brasil + ações do PAC + obras e 
serviços de engenharia no âmbito do SUS, mobilidade urbana e rede de 
infraestrutura logística + ações de segurança pública + contratos do art. 47-A + 
ações ligadas à ciência, tecnologia e inovação + obras no âmbito do sistema 
prisional  é importante observar que para alguns fins o RDC é amplo e para 
outros fins ele é restrito e vinculado às hipóteses legais; 

-> recursos administrativos na licitação: 

- os recursos administrativos contra a decisão que habilita ou inabilita o licitante 
ou que julga a classificação das propostas TEM EFEITO SUSPENSIVO39; 

- na Lei 8.666/9340 os recursos estão no artigo 109; 

- na Lei 10.520/02 os recursos do pregão estão no artigo 4º; 

- na Lei 12.462/11 os recursos em licitação pelo RDC estão no artigo 27; 

- na Lei 13.303/16 os recursos em licitações por estatais estão no artigo 59; 

-> anulação e revogação das licitações: 

                                                            
38 Lembrando que também pode haver inexigibilidade por ter apenas UM FORNECEDOR (impossível a 
realização de competição no caso concreto) e também na contratação de artistas de notória 
consagração pela crítica. Tais normas de inexigibilidade da Lei 8.666/93 também se aplicam ao PREGÃO 
e RDC. As estatais (Lei 13.303/16) possuem hipóteses de dispensa e inexigibilidade próprias – no âmbito 
das estatais a inexigibilidade exige somente a notória especialização, não exigindo o requisitos da 
singularidade. 
39 Na regra geral os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo. 
40 Na Lei 8.666/93 há mais de uma fase recursal. No pregão há uma única fase recursal. Na Lei das 
Estatais e no RDC pode haver uma ou várias fases recursais. 
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- na Lei 8.666/93 as hipóteses estão no artigo 49; 

- na Lei 12.462/11 as hipóteses estão nos artigo 27 e 40 = Lei 8.666/93; 

- na Lei 13.303/16 as hipóteses estão nos artigos 62, 75 e 5741; 

SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS: 

- o instituto está previsto no Decreto 7.892/2013; 

- é conhecido como SRT; 

- disciplina o artigo 15, §3º da Lei 8.666/93; 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
INTRODUÇÃO: 

- responsabilidade civil = deve de reparar um dano; 

- dano indenizável = dano que lesa direito, impondo o dever de reparação + dano certo + 
especial (destinatários específico) + dano anormal (foge das chateações cotidianas); 

Dano indenizável = jurídico + certo + especial + anormal; 

- norma geral do artigo 37, §6º da Constituição Federal42; 

- pessoas jurídicas de direito público  responsabilidade incondicionada (não 
interesse a atividade desempenhada); 

- pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público  
responsabilidade condicionada (deve haver uma atividade de prestação de serviço 
público); 

- STF, RE 842.846/19 (repercussão geral): 

- responsabilidade do dono do cartório  por ser pessoa física não pode 
responder pelo regime jurídico público; 

- o estado deve responder pelos danos causados por ato praticado por notário ou 
oficial registrador (responsabilidade objetiva), sem prejuízo de exercício, por parte 
do estado, do direito de regresso em caso de dolo ou culpa – o não exercício desta 
pretensão estatal pode vir a configurar improbidade administrativa; 

 

SITUAÇÕES QUE ENSEJAM A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: 

-> responsabilidade por ação: 

- ação que produz um dano  responsabilidade estatal objetiva  teoria do 
risco; 

-> responsabilidade por omissão43: 

- estado não faz e se omite no que deveria fazer  responsabilidade estatal  
qual teoria? Há divergência: 

                                                            
41 Na Lei das Estatais a regra da anulação (artigo 62) possui uma disposição especial: há a busca pela 
convalidação do ato e pela convalidação do procedimento inteiro. A revogação, nesta mesma lei possui 
três hipóteses – na Lei 8.666/93 há apenas duas hipóteses. 
42 Somente há regra de responsabilidade civil do estado para as pessoas jurídicas – pessoas físicas não 
respondem seguindo normas de direito público. 
43 Só há lógica em distinguir a ação da omissão se for admitida a diferença da responsabilidade entre os 
atos omissivos e comissivos. 
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- 1ª corrente: na omissão a responsabilidade é subjetiva – teoria da 
culpa do serviço  Celso Antônio Bandeira de Melo + STJ44; 

- 2ª corrente: na omissão a responsabilidade é objetiva  José dos 
Santos Carvalho Filho e Hely Lopes Meirelles + algumas decisões do 
STF45; 

-> responsabilidade por situações de risco (Teoria do Risco/Responsabilidade Objetiva): 

- nesta hipótese não há ação nem omissão propriamente dita, mas a criação de 
risco por atividade estatal; 

- o estado deve responder civilmente baseado na responsabilidade objetiva 
oriunda da Teoria do Risco46; 

-> decisões casuísticas sobre responsabilidade civil do estado: 

- STF, RE 580.252/MS  neste julgado o STF entendeu ser dever do estado 
ressarcir detentos por danos, inclusive morais, pelas péssimas condições de 
encarceramento; 

- STJ  reconheceu a responsabilidade objetiva do estado no caso de morte de 
custodiado em unidade prisional; 

- STJ  responsabilidade objetiva do estado por suicídio de preso dentro do 
estabelecimento prisional; 

- STJ  ausência de responsabilidade por atos ilícitos praticados fora do sistema 
penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta e imediatamente do ato da 
fuga47; 

-> réu na demanda de reparação e responsabilização civil: 

- no RE 1.027.633 do ano de 2.019 o STF (repercussão geral) assentou o 
entendimento de que a demanda deve ser proposta contra o Estado ou pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviço público; 

- autor do ato  é parte ilegítima da demanda; 

-> prazo prescricional: 

- pessoa de direito público Decreto 20.910/32  5 anos; 

- pessoas de direito privado prestadoras de serviço público  Lei 9.494/97  5 
anos; 

- violações a direitos fundamentais no regime militar  STJ  imprescritível; 

-> direito de regresso e prescrição: 

- ilícito civil: prescritível; 

- ato doloso de improbidade administrativa: imprescritível; 

 

                                                            
44 Teoria já consolidada no Tribunal da Cidadania. 
45 O tema não se encontra consolidado nesta Corte. 
46 Exemplo: estado assume a guarda de coisas ou pessoas perigosas (material radiativo e criminosos 
integrantes de organizações criminosas – respectivamente). 
47 É incrível como nossa “cultura” é de proteção a quem está em conflito com a legislação e a ordem 
jurídica. O preso praticamente tem o direito de ser ressarcido por todos os infortúnios que o acometem. 
Já o cidadão que sofre as consequências do ato criminoso não tem o Estado como guardião – e, como na 
maioria das vezes, o autor também não tem condições de ressarcir o prejuízo, costuma ficar com “as 
mãos abanando”... 



 
23 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 23 
 

INTERNVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA 
-> fundamentos: 

- princípio da supremacia do interesse público sobre o individual; 

- domínio iminente que o estado exerce sobre todas as propriedades; 

- poder de polícia (em sentido amplo48); 

- função social da propriedade; 

-> ponto importante na intervenção do estado na propriedade privada: 

- sempre que o estado praticar um ato que gerar um dano surge o dever de 
indenizar49; 

- as intervenções podem ser restritivas ou supressivas; 

- intervenção restritiva  não há extinção da propriedade, embora 
ela sofra limitações em alguns aspectos  Exemplo: limitação 
administrativa; ocupação temporária; tombamento; servidão; 

- a propriedade possui três atributos clássicos: absoluta 
+ exclusiva + perpétua; 

- a constitucionalização do direito privado tem mudado a 
concepção sobre tais atributos; 

- na intervenção restritiva o ato estatal afeta um dos 
atributos da propriedade, mas o proprietário continua 
sendo proprietário (não afeta os demais atributos); 

- intervenção supressiva  a intervenção é mais radical e suprime o 
próprio direito de propriedade  Exemplo: desapropriação; 

-> modalidades de intervenção restritiva ou branda: 

- limitação administrativa: 

- atos gerais praticados pelo estado (entes) buscando restringir a 
utilização de um bem móvel ou imóvel para proteger um bem maior 
de interesse social ostentando natureza jurídica de poder de polícia 
em sentido amplo (ex.: limitação da construção até dez metros de 
altura); 

- a regra é a não geração de dano, sem, portanto, gerar o dever de 
indenizar; 

- são atos gerais e abstratos voltados a proprietários indeterminados; 

- excepcionalmente, provado o dano por parte de algum proprietário 
em particular, é possível indenizar; 

- requisição administrativa: 

- prevista no artigo 5º, inciso XXV da CRFB/88, de competência 
legislativa privativa da União; 

                                                            
48 Ao ato legislativo de criação de lei que restringe direito, há exercício do poder de polícia (no sentido 
amplo). Quando o estado, na atividade concreta e administrativa, limita direito no caso concreto, há 
polícia administrativa, ou seja, poder de polícia no sentido estrito. 
49 A regra é a seguinte: a limitação imposta a todos não deve ser indenizada. Já a limitação imposta de 
forma particular a alguém pode vir a causar dano, nascendo daí o dever de reparar o dano – o dever de 
indenizar não decorre da limitação em si, mas do dano produzido em função dela. 
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- autos administrativos auto executórios no qual o poder público 
utiliza bens móveis, imóveis ou serviços em caso de guerra ou perigo 
público iminente; 

- legislação -> somente a União; 

- execução do ato administrativo de requisição -> todos os entes nos 
termos da Lei Federal; 

- indenização: em regra não há, devendo haver dever de indenizar 
caso seja provada a geração de dano no caso concreto; 

- requisição sobre bens consumíveis: perde a natureza restritiva, 
passando então a ter natureza supressiva; 

- afeta o caráter exclusivo da propriedade; 

- ocupação temporária: 

- utilização de bem imóvel (apenas estes) para fins de interesse 
público definidos na lei; 

- há duas espécies de ocupação temporária: 

- ocupação temporária vinculada à desapropriação: 
prevista no artigo 36 do Decreto Lei 3.365/41 e somente 
pode incidir sobre terrenos não edificados contíguos à 
área desapropriada e necessária para a realização da 
obra  segue o regime jurídico da desapropriação; 

- aqui há direito à indenização, por seguir o 
regime da desapropriação; 

- ocupação temporária voltada a outros fins de interesse 
público; prevista nas respectivas leis que preveem a 
ocupação temporária (ex.: lei regulando ocupação 
temporária para eleições ou campanhas de vacinação); 

- aqui NÃO há direito à indenização, por 
seguir o regime geral das intervenções 
restritivas – somente haverá dever de 
indenizar se gerar dano; 

- diferença entre OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA e OCUPAÇÃO 
PROVISÓRIA  esta última refere-se à ocupação dos 
bens do contratado nos contratos de prestação de 
serviços públicos, podendo incidir sobre bens móveis ou 
imóveis para evitar a descontinuidade da prestação do 
serviço. A ocupação temporária recai sobre imóveis de 
qualquer administrado e não tem relação com a 
prestação do serviço público – o ato é de supremacia 
geral decorrente da soberania; 

- servidão administrativa: 

- é o direito real de gozo de natureza pública instituído pelo estado 
ou por quem lhes faça as vezes, sobre imóvel para atender um fim de 
interesse público; 

- afeta o caráter exclusivo da propriedade; 

- incide somente sobre imóveis; 
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- não existe uma lei específica disciplinando todas as normas de 
servidão administrativa – não há uma lei nem várias leis distintas 
sobre a servidão; 

- diante da ausência de regulamentação legal, duas premissas foram 
acolhidas: 

- servidão = direito real de gozo (regida pelo Direito 
Público ou regida pelo Direito Privado)  servidão como 
gênero e com características comuns50  deve incidir o 
regime jurídico das servidões em geral; 

- há um artigo no Decreto Lei 3.365/41 que trata de 
desapropriação, citando a servidão administrativa: 
poderá ser instituída servidões administrativas, devendo 
então ser aplicado o regime jurídico da desapropriação 
(inclusive com as fases declaratórias51 e executórias52)53; 

- exemplo: linhas de transmissão de energia elétrica; 

- indenização: em função da incidência do regime jurídico das 
desapropriações, deve haver então, em regra, o pagamento de 
indenização pelos danos causados  a regra é que, afetado o 
conteúdo econômico da propriedade, deve haver indenização (salvo 
servidão instituída por lei que, no melhor raciocínio, é limitação 
administrativa); 

- registro no cartório de imóveis: em regra necessário, aplicando 
também o raciocínio anterior de dispensa em caso de servidão 
instituída por lei – que tem natureza, na verdade, de limitação 
administrativa; 

- instituição da servidão administrativa - 

- segundo Di Pietro a servidão administrativa é instituída com base 
em acordo (contrato), instituindo um direito real após as tratativas. 
Na ausência de acordo há um pedido judicial para instituição da 
servidão (nos termos da desapropriação) – por sentença. Ocorre que 
a autora ainda entende possível uma terceira forma: instituição por 
lei  exemplo: limitação de espaço territorial próximo aos 
aeroportos; 

- José dos Santos Carvalho filho discorda, dizendo não haver 
servidões administrativas instituídas por lei  neste caso (exemplo 
da professora anteriormente citada) se trata de típica limitação 
administrativa; 

- tombamento: 

- existe lei disciplinando o instituto do tombamento; 

                                                            
50 Direito real + direito de gozo + recai apenas sobre imóveis + caráter perpétuo + deve ser registrada. 
51 Competência dos entes federados. 
52 Competência do próprio estado que declarou ou de quem lhes faça as vezes por lei ou contrato. 
53 É um instituto bem próximo da desapropriação. A diferença é que, ao final, em vez de ser suprimida a 
propriedade, há a instituição de um direito real de gozo. 
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- o artigo 216 da CRFB/88 conceitua o patrimônio cultural brasileiro 
(havendo vários instrumentos na CRFB/88 para proteger o 
patrimônio cultural, sendo o tombamento um deles); 

- competência: é comum, seja para legislar, seja para realizar o ato de 
tombamento; 

- bens “tombáveis”: móveis ou imóveis (materiais); 

- conceito: procedimento administrativo pelo qual o poder público 
institui restrições parciais sobre o direito de propriedade em função 
do interesse na proteção do patrimônio cultural; 

- norma de regência do instituto: Decreto-Lei 25/39 -> as normas 
sobre tombamento estão previstas neste decreto; 

- forma de instituição do tombamento: o tombamento é um 
procedimento administrativo que busca instituir o tombamento – no 
entanto, é possível, com lei de efeitos concretos, instituir o 
tombamento -> tecnicamente, segundo alguns, a lei não seria o 
mecanismo indicado para instituir o tombamento; 

- tombamento judicial: alguns entendem a possibilidade de 
tombamento realizado pela sentença – este debate envolve a 
discussão sobre a natureza do tombamento como ato vinculado o 
discricionário; 

- considerando o tombamento um ato vinculado, seria 
possível o tombamento pela via judicial; 

- considerando o tombamento um ato de natureza 
discricionária, seria inviável sua constituição pela via 
jurisdicional; 

- tradicionalmente sempre se deu ao tombamento a 
natureza discricionária; 

- tombamento de bem público: é totalmente possível; 

- dúvida: entidade menor pode tombar bens da entidade 
maior (município VS união)  posição do STJ: é 
totalmente possível tal forma de tombamento, não se 
aplicando a restrição prevista na desapropriação; 

- tombamento constitucional: tombamento que deriva diretamente 
da Constituição; 

- artigo 216, §5º da CRFB/88 -> tombou as áreas 
remanescentes dos antigos quilombos; 

- é totalmente possível; 

- indenização: não dá direito à indenização, não afastando a hipótese 
de indenização no caso de produção de dano; 

- preferência na arrematação: a União, Estado e Municípios tem 
preferência (nesta ordem) na arrematação do bem tombado (criado 
pelo novo CPC/15); 

-> modalidades de intervenção supressiva: 
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- desapropriação: 

- é a forma mais importante da intervenção na propriedade privada; 

- tendo em vista se tratar de uma intervenção mais radical, 
supressiva e também com maior riqueza de detalhes e polêmicas, ela 
será analisada logo abaixo em tópico apartado; 

 

DESAPROPRIAÇÃO: 

- tipo de intervenção: intervenção supressiva (destrói o direito de propriedade); 

- conceito: procedimento administrativo – e quase sempre judicial – pelo qual o poder público 
retira compulsivamente bem (móvel/imóvel/público/privado) ou direito do patrimônio de 
alguém e incorpora a seu patrimônio; 

- ela começa e termina administrativamente no caso de acordo entre o poder 
expropriante e proprietário expropriado; 

- no caso da ausência de acordo, deve haver um procedimento judicial; 

- importante: forma originária de aquisição da propriedade (rompe com a cadeia 
anterior de transmissão – bem livre de ônus); 

- indenização: a desapropriação, como regra, causa dano e deve ser indenizada; 

- posição de Celso Antônio Bandeira de Melo: ele entende que é inerente ao 
conceito de desapropriação o pagamento de indenização  retirada de bens (ex.: 
artigo 243 da CRFB/88) sem indenização trata do perdimento de bens, instituto 
distinto da desapropriação; 

- competência legislativa = só União; 

- competência para o procedimento administrativo = todos os entes; 

- regime jurídico da desapropriação: é previsto na lei, que traz pontos como competência, 
indenização, juros, imissão provisória na possa e outros pontos; 

- em 2.018 e 2.019 houve várias alterações nas leis de desapropriação (inclusive 
sobre a imissão provisória na possa); 

- o julgamento da ADI 2.332 definiu as regras de juros compensatórios e 
honorários de advogado; 

- as mudanças (da lei e orientação jurisprudencial) já estão positivadas; 

-> desapropriação por zona: 

- artigo 4º do DL 3.365  o estado desapropria área maior para que abarque a 
valorização imobiliária do entorno para revender áreas que se valorizaram em 
razão da obra; 

-> tredestinação: é a mudança do destino do bem desapropriado; 

- tredestinação lícita  bem utilizado para finalidade pública; 

- tredestinação ilícita  não é mantido o fim público  gera direito à 
retrocessão; 

- retrocessão = direito do proprietário de reivindicar a coisa; 

-> desapropriação indireta: 

- é a desapropriação realizada sem o respeito ao devido processo legal; 
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- neste caso a administração “esbulha” o imóvel e dá destinação pública = só resta 
ao proprietário o direito de pedir indenização  esta prática não é recomendada 
ao bom gestor (como regra); 

-> modalidades de desapropriações: 

- desapropriações ordinárias: 

- por necessidade ou utilidade pública  Decreto 3.36554; 

- por interesse social  Lei 4.134/72: 

- competência: todos os entes; 

- indenização: prévia, justa e em dinheiro; 

- desapropriação urbanística sancionatória: 

- artigo 182, §4º, inciso III da CRFB; 

- previsão legal: Estatuto das Cidades (Lei 10.257/03); 

- competência: Municípios e DF; 

- indenização: títulos da dívida pública – resgatáveis em 10 anos; 

- desapropriação para fins de reforma agrária: 

- artigo 184 da CRFB; 

- previsão legal: Lei 8.629/93 e LC 76; 

- competência: União; 

- indenização: títulos da dívida pública – resgatáveis em 20 anos; 

- as benfeitorias úteis e necessárias são resgatáveis em 
dinheiro; 

- desapropriação confiscatória: 

- artigo 253 da CRFB; 

- previsão legal: Lei 8.257/91; 

- competência: União; 

- indenização: sem indenização; 

-> prescrição e desapropriação: 

- extingue-se em 5 (cinco) anos o direito do proprietário propor demanda judicial 
visando indenização decorrente de restrição causada por ato do poder público 
(parágrafo único, artigo 10 do Decreto 3.365); 

- ação de desapropriação indireta: 

- prescreve em 20 anos (Súmula 119 do STJ e CC/16); 

- prescreve em 10 anos (pelo CC/02); 

- observar as regras de transição do Código Civil; 

 

AGENTES PÚBLICOS 
- é o tema de maior importância e maior discussão dentro do Direito Administrativo; 

- grande parte das regras fundamentais do tema estão previstas na CRFB/88; 

                                                            
54 Este decreto é muito importante. 
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-> conceito: agente público é a expressão mais ampla para designar qualquer pessoa física que 
exerce função pública – de forma permanente ou transitória, com ou sem colaboração; 

-> classificação dos agentes públicos55: 

- agentes políticos; 

- servidores públicos; 

- servidores estatutários  regido por regime estatutário e titular de 
cargo público; 

- empregados públicos  regido pela CLT e titular de emprego 
público; 

- servidores temporários  não tem cargo nem emprego, exercendo 
unicamente função pública (submetido ao regime especial de direito 
administrativo definido em lei própria – REDA); 

- militares; 

- particulares em colaboração; 

-> regime jurídico único: 

- previsto no artigo 39, caput da CRFB/88; 

- existe uma ADI que suspendeu a redação do artigo 39, caput imposta pela EC 19; 

-> regime de cargos públicos: 

- neste ponto são estudadas várias normas atinentes aos cargos públicos, 
incluindo investidura e outros aspectos importantes; 

-> função pública: 

- é estudado o que é uma função pública (conjunto isolado de atribuições) e há 
referências às funções de confiança e aos contratados de forma temporária; 

-> empregos públicos: 

- deve ser compreendido os empregos públicos no âmbito das pessoas jurídicas de 
direito público e também no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado que 
integram a Administração Pública; 

-> questão remuneratória: 

- vencimento + remuneração + subsídio; 

- vencimento = padrão estipulado pela lei; 

- remuneração = vencimento acrescido de vantagens permanentes; 

- subsídio = pagamento feito em parcela única; 

-> teto remuneratório: 

- teto na União + teto nos Estados + teto nos Municípios; 

-> regras excepcionais de acumulação remunerada: 

- tal acumulação é vedada = como regra; 

- é possível apenas em alguns casos: 

- 2 cargos de professor; 

- 1 cargo técnico-científico + 1 cargo de professor; 

                                                            
55 Será listada a classificação mais comum. 
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- 2 cargos da área da saúde com profissão regulamentada; 

- servidor eleito vereador com compatibilidade de horários; 

- aposentado56; 

-> direitos sociais do servidor: 

- greve57; 

- livre associação sindical; 

- direitos previstos no artigo 39, §3º da CRFB/88; 

 

ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS PELO STF SOBRE OS AGENTES PÚBLICOS: 

STF, RE 570.177  não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao 
salário mínimo para as praças prestadores de serviço militar inicial; 

- Súmula Vinculante 15: o cálculo de gratificações e outras vantagens não incide 
sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo; 

- Súmula Vinculante 16: o valor mínimo de um salário mínimo se refere ao valor 
total, não ao simples “vencimento”; 

STF, RE 563.708  aplicabilidade do artigo 37, inciso XIV da CRFB/88 que prevê que “não há 
direito adquirido ao regime jurídico58” – especialmente no que tange à forma de composição 
da remuneração dos servidores públicos, observada a garanti da irredutibilidade dos subsídios; 

STF, RE 579.951  a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para proibição da 
prática, decorrendo a vedação diretamente da principiologia e normatividade constitucional 
(moralidade + impessoalidade + eficiência); 

- Súmula Vinculante 13: proíbe o nepotismo, abarcando inclusive o nepotismo 
cruzado; 

NÃO SE APLICA: cargos de Ministro de Estado + Secretários Estaduais + 
Secretários Municipais  cargos de natureza política; 

STF, RE 589.998  os empregados públicos das empresas públicas e sociedades de economia 
mista não possuem estabilidade, mas sua dispensa requer respeito aos princípios reitores da 
ordem constitucional (principalmente ao princípio da impessoalidade); 

STF, RE 705.140  a CRFB/88 torna nula a contratação de pessoal sem concurso público (salvo 
casos previstos de contratação temporária) e não gera tais contratações quaisquer efeitos 
jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser a percepção dos salários 
pelos períodos trabalhados e ao levantamento do depósito do FGTS; 

- contratação sem concurso = nulidade = direito = salário + FGTS; 

STF, RE 608.482  inaplicável a manutenção de servidor nos quadros da administração 
baseando-se na utilização da teoria do fato consumado quando ele tomou posse em função 

                                                            
56 Nas mesmas hipóteses que poderia acumular se estivesse trabalhando + eleição para algum cargo + 
exercício de algum cargo em comissão. 
57 Norma de eficácia limita, não havendo ainda edição de lei regulamentado. O STF tem deferido 
mandados de injunção na sua acepção concretista para permitir, até a regulamentação a utilização, no 
que for possível, da legislação prevista para o trabalhador privado – Lei 7.783. IMPORTANTE: para 
algumas categoriais (policiais civis, por exemplo) o STF proíbe o exercício de greve. Para outras 
(militares) a proibição decorre da lei. 
58 Regime jurídico = são as regras em vigor. 
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de provimento liminar ou qualquer provimento judicial de natureza precária (sujeito à revisão 
– sem trânsito em julgado) que venha a ser modificado; 

STF, RE 612.975  nos casos autorizados pela CRFB/88 para a cumulação de cargos públicos, o 
teto remuneratório se dá por cada cargo isoladamente; 

- teto remuneratório  cumulação de cargos  incidência isolada; 

STF, RE 632.853  impossibilidade de modificação pelo Poder Judiciário de critério adotado 
por banca examinadora em concurso público; 

- a questão é mérito administrativo puro e simples; 

STF, RE 789.874  os serviços sociais autônomos integrantes do “SISTEMA S” não necessitam 
fazer concurso público para contratação de pessoal; 

- sistema “S”  desnecessidade de concurso  não faz parte da administração 
indireta; 

- licitação? Deve sim licitar (mesmo que com regulamento simplificado), vez que 
utiliza dinheiro público; 

STF, RE 658.026  requisitos para ser válida a contratação temporária de servidores públicos: 
casos excepcionais previstos em lei + prazo predeterminado + necessidade temporária + 
interesse público excepcional + contratação indispensável; 

- vedação: não se pode realizar tal modalidade de contratação para a realização 
dos serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das 
contingências normais da administração: 

- exceção da vedação: contratação para serviço ordinário motivada por 
circunstâncias extraordinárias; 

STF, RE 837.311  direito de nomeação de candidato aprovado em concurso público; 

- novo concurso ou novas vagas tendo candidato aprovado no concurso anterior: 
NÃO gera direito à nomeação; 

- preterição arbitrária e imotivada capaz de traduzir a necessidade de nomeação 
do aprovado: GERA direito à nomeação; 

- condições para geração do direito = candidato aprovado dentro do número de 
vagas OU preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação 
OU surgimento de novas vagas ou aberto novo concurso na validade do certame 
anterior com preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da 
administração; 

STF, RE 565.089  a CRFB/88 traz como direito do servidor a atualização anual da sua 
remuneração (reestabelecimento do valor de compra da moeda) – norma prevista no artigo 
37, inciso X da CRFB/88; 

- no citado Recurso Extraordinário decidiu o STF que o não encaminhamento do 
projeto de lei de revisão anual do vencimento dos servidores não gera direito 
subjetivo à indenização, devendo o Poder Executivo se manifestar de forma 
fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão; 

- a decisão do STF acima é muito interessante e pode ser cobrada em concursos 
públicos – ela viabiliza a administração pública (que está em crise) e impede o 
endividamento público desenfreado para pagamento de pessoal; 
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STF, RE 905.357  neste julgado decidiu a Suprema Corte que a revisão anual depende, 
cumulativamente, da dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 

 requisitos = dotação orçamentária + LOA + LDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


