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ESPECIFICIDADES DO CONCURSO PCDF 

Fala polícia, tudo bem?  

Antes de falarmos especificamente da nossa 1ª Meta do Estudo Esquematizado, vamos apresentar alguns detalhes 

sobre o concurso da PCDF para te deixar atualizado sobre o cargo que, futuramente, estará ocupando. 

a) A última prova 

A ultima prova para os cargos de Agente e Escrivão aconteceu em 2013 e foi realizado pela CESPE/UNB no método 

Certo ou Errado, onde uma questão errada anula uma certa, em um total de 120 questões.  

Foram ofertadas para o cargo de Agente 300 vagas imediatas e cadastro reserva de até 600 vagas, já para o cargo de 

Escrivão foram ofertadas 98 vagas imediatas e 196 vagas de cadastro reserva. 

Vale destacar que todos os candidatos aprovados foram nomeados. Isso nos mostra que a tradição em nomeação é 

sempre alta. 

O requisito mínimo para os cargos de Agente e Escrivão exigidos foram a necessidade de comprovar que tenha 

concluído o curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

As etapas do concurso foram: 

 Prova objetiva; 

 Prova discursiva; 

 Teste de capacidade física; 

 Exames biométricos; 

 Avaliação médica; 

 Avaliação psicológica; 

 Investigação social; 

 Avaliação de títulos; 

 Curso de formação. 

A prova objetiva contou com os seguintes conteúdos: 

 Língua Portuguesa 

 Noções de Informática 

 Raciocínio Lógico 

 Atualidades 

 Noções de Estatística (para cargo de Escrivão) 
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 Noções de Administração (para o cargo de Escrivão) 

 Noções de Direito Constitucional 

 Noções de Direito Administrativo 

 Noções de Direito Penal 

 Noções de Direito Processual Penal 

 Legislação Específica 

 Legislação Penal Extravagante 

 

b) Remuneração 

Atualmente a remuneração inicial é de R$ 8.698,78, podendo chegar a quase 14 mil reais, com se vê abaixo: 

Escrivão, Agente de Polícia  

Classe             Subsídio 

Especial R$ 13.751,51 

Primeira R$ 10.961,45 

Segunda R$ 9.129,01 

Terceira R$ 8.698,78 

Entretanto, há uma possibilidade bem latente de ocorrer a equiparação salarial da PCDF com a PF, logo, a 

remuneração ficaria da seguinte forma: 

3ª Classe: R$ 12.522,50 

2ª Classe: R$ 13.044,41 

1ª Classe: R$ 15.267,27 

Classe Especial: R$ 18.651,79 

Assim, o inicial seria em média 13 mil reais. 
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META 1 

Agora, vamos dar início às nossas metas de estudo. A sugestão é que se faça o estudo de cada meta em cada dia da 

semana para que em 21 dias conclua todo o conteúdo. Temos a certeza que você vai conseguir e que será 

extremamente produtivo. 

Nessa 1ª Meta vamos iniciar o conteúdo de Legislação penal especial, Direito Constitucional e Direito 

Administrativo. 

Vale lembrar que você terá nesse material todo o conteúdo teórico que precisará para fazer a sua prova, assim como 

os dispositivos de lei e jurisprudência que são importantes ao assunto. Entretanto, a leitura dos demais artigos de lei 

e dos informativos de jurisprudência do STF e STJ dos últimos 18 meses não citados devem ser lidos para 

complementar seu estudo. 

Ainda assim, você receberá um Edital Detalhado que terá o direcionamento dos principais assuntos em cada 

disciplina a estudar, ele servirá para você reconhecer aqueles temas que são mais importantes e merecem uma 

atenção especial ao estudar o conteúdo exposto nas metas. Tal seleção de temas é resultado de uma análise 

minuciosa das provas para polícia civil desde 2012 até 2019, diante de tal análise conseguimos visualizar aqueles 

assuntos que são os mais importantes nessa carreira e que certamente estará na sua prova. 

Por fim, desejamos uma ótima experiência com a nossa metodologia de estudos e com o conteúdo exposto. Que seja 

uma caminhada produtiva e de muito conhecimento. 

Estamos juntos nesta jornada.  

Mãos à obra! 
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LEGISLAÇÃO PENAL/PROCESSUAL ESPECIAL 

Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes) 

Antes de adentrarmos aos temas específicos, devemos lembrar que houve uma recente atualização trazida pela Lei 

13.840/2019. Essa lei traz aspectos importantes na parte geral da Lei de Drogas quanto à internação involuntária, 

assim, sugiro que seja feita a leitura desses dispositivos, pois vamos nos ater aos aspectos penais e processuais da 

Lei, ou seja, do artigo 28 em diante.  

Iniciamos com o artigo 28. 

Segundo o art. 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 

penas: 

- Advertência sobre os efeitos das drogas; 

- Prestação de serviços à comunidade; 

- Medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo. 

O §1º diz que às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 

destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou 

psíquica. 

Assim, temos que o tipo penal é composto pelas seguintes situações: 

- “Adquirir”: o crime é instantâneo. 

- “Guardar”, “ter em depósito”, “transportar” ou “trouxer consigo”: o crime é permanente. 

- “Para consumo pessoal”: é elemento subjetivo específico do tipo penal. É o especial fim de agir. 

- “Droga”: é a Portaria 344 da Anvisa que vai dizer. Trata-se de norma penal em branco. 

- “Sem autorização ou em desacordo com determinação legal”: é elemento normativo do tipo. 

Penas de advertência sobre o uso das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de 

comparecimento à programa ou curso educativo: não tem pena privativa de liberdade. Segundo o STF, houve 

apenas a despenalização, mas não a descriminalização do delito de porte ou cultivo para consumo próprio da 

droga. 

- Crime de ação múltipla: significa dizer que, se há a aquisição e o transporte dessa droga para consumo pessoal, 

sendo o objeto material o mesmo, haverá a prática de um único crime. Isto é, constitui crime único, pois se trata de 

tipo misto alternativo. 

Elemento subjetivo do tipo 

O elemento subjetivo do tipo é o fato de o indivíduo ter a droga para uso exclusivamente seu, ou seja, consumo 

próprio. 

Para verificar se a droga seria usada para consumo próprio, a lei traz uma norma interpretativa no art. 28, §2º. 
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Segundo o dispositivo, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação as circunstâncias 

sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

Natureza do crime 

O crime de porte e cultivo para consumo próprio é um crime de perigo abstrato, presumindo-se o perigo, pois a lei já 

o faz.  

O sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa. 

O sujeito passivo é a coletividade, ou seja, a saúde pública. 

O crime se consuma quando o agente adquire, ou seja, no momento em que fecha o negócio, bastando o acordo. 

Com relação às condutas “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” ou “trouxer consigo”, como dito, o crime é 

permanente. Dessa forma, a consumação se protrai no tempo, motivo pelo qual a captura do agente em flagrante é 

admitida enquanto não cessar a permanência. Friso que é a captura, pois não se admite a prisão em flagrante para o 

crime de porte de drogas para uso próprio. 

A pena para o crime de porte de drogas para uso próprio será de: 

- Advertência sobre os efeitos das drogas; 

- Prestação de serviços à comunidade; 

- Medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo. 

Essas penas poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, 

desde que ouvidos o Ministério Público e o defensor. 

As penas de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento à programa ou curso 

educativo serão aplicadas pelo: 

- Prazo máximo de 5 meses 

- Prazo máximo será de 10 meses, em caso de reincidência. 

A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou 

assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, 

preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

Para garantia do cumprimento das medidas educativas, caso o agente, injustificadamente, se recuse a cumpri-las, 

poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: admoestação verbal,  multa. 

Essa multa não poderá ser inferior a 40 e nem superior a 100 dias-multa, devendo o juiz atender à reprovabilidade da 

conduta do agente. Já o valor do dia-multa será de 1/30 avos até 3 vezes o valor do maior salário mínimo, obedecida 

à capacidade econômica do agente.Esses valores serão creditados no Fundo Nacional de Drogas. 

O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, 

preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. 
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Prescrevem em 2 anos a imposição (PPP) e a execução das penas (PPE), observado, no tocante à interrupção do 

prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal. 

Caso o agente seja menor de 21 anos na data do fato, a prescrição deverá ser reduzida da metade, ou seja, será o 

prazo prescricional de 1 ano, levando em consideração o disposto no art. 115 do Código Penal. 

A ação penal do crime do art. 28 é pública incondicionada. O procedimento a ser seguido será o previsto na Lei 

9.099/95, que é dos Juizados Especiais Criminais, pois se trata de infração de menor potencial ofensivo. 

 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

Previsto no artigo 33, este diz que constitui crime de tráfico de drogas a conduta de importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena será de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 

500 a 1.500 dias-multa. 

O sujeito ativo é qualquer pessoa, sendo crime comum. A pena será aumentada de 1/6 a 2/3 se o agente pratica o 

crime prevalecendo-se da função pública, no desempenho da função de educação, função de poder familiar, função 

de guarda ou função de vigilância. 

O sujeito passivo é a coletividade. 

O crime também é um crime de ação múltipla, motivo pelo qual a prática de mais de um núcleo do tipo penal, no 

mesmo contexto fático, ensejará crime único.  

Vale nota que o crime deverá ser doloso. No entanto, há o especial fim de agir, que é a intenção de entregar a droga 

para outra pessoa. 

O objeto material é droga, estando disposta na Portaria 344 da Anvisa, sendo, portanto, uma norma penal em branco 

em sentido estrito. 

Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em 

lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Isto é realizado pelo 

Ministério da Saúde, normalmente feito por meio de Portaria da Anvisa. 

O crime de tráfico de drogas se consuma no momento em que o indivíduo pratica a realização do núcleo do tipo. 

Algumas modalidades constituem-se em crime instantâneo, como adquirir. Algumas são típicas de crimes 

permanentes, como “trazer consigo” e “ter em depósito”, inclusive o STJ já se manifestou no sentido de que, para 

que configure a conduta de "adquirir", prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não é necessária a tradição do 

entorpecente e o pagamento do preço, bastando que tenha havido o ajuste. Não sendo indispensável que a droga 

tenha sido entregue ao comprador e o dinheiro pago ao vendedor, bastando que tenha havido a combinação da 

venda. 

Situação do flagrante preparado: Policial disfarçado se dirige à residência de um suspeito por tráfico de drogas. 

Ao bater na porta, o suspeito atende, momento em que o policial pergunta se o indivíduo tem drogas para vender. O 

sujeito afirma que sim e vai buscá-las. Ao retornar, o policial prende em flagrante o indivíduo. Seria considerado 

crime impossível apenas na modalidade “vender” drogas. Entretanto, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, 

por se tratar de crime permanente, e a sua consumação se protrair no tempo, poderá ser realizada a prisão em 

flagrante. Portanto, o flagrante será considerado válido. 
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O art. 42 da Lei de Drogas diz que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a: 

- Natureza e a quantidade da substância ou do produto;  

- Personalidade e a conduta social do agente. 

O grau de pureza da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena. De acordo com a Lei nº 11.343/2006, 

preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida para o cálculo da dosimetria da pena (Inf. 818 

STF). 

Se o réu, não reincidente, for condenado, por tráfico de drogas, a pena de até 4 anos, e se as circunstâncias judiciais 

do art. 59 do CP forem positivas (favoráveis), o juiz deverá fixar o regime aberto e deverá conceder a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. A gravidade em 

abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso (Inf. 821- STF). 

É possível progressão de regime? Sim, para haver a progressão de regime para os crimes da Lei de Drogas deverá 

obedecer o seguinte: 

- 2/5 da pena, se for primário 

- 3/5 da pena, se for reincidente 

E livramento condicional? Sim, desde que obedeça, além dos demais requisitos do Código Penal, também o 

cumprimento de 2/3 da pena, desde que o agente não seja reincidente específico em crimes de tráfico de drogas. 

Entretanto, sendo ele reincidente específico, não será admitido o livramento condicional. 

O reincidente específico se refere apenas ao agente que tenha cometido anteriormente outro crime de tráfico de 

drogas. 

A ação penal é pública incondicionada. 

Tráfico privilegiado 

O art. 33, §4º, diz que nos delitos definidos no art. 33, caput, e no art. 33, §1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 

a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja: 

- Primário 

- Bons antecedentes 

- Não pode se dedicar às atividades criminosas 

- Não pode integrar organização criminosa 

Caso o indivíduo seja reincidente, não preencherá a primariedade e não fará jus ao tráfico privilegiado. 

Jurisprudência importante sobre o Tráfico Privilegiado: 

- Para os tribunais Superiores o tráfico privilegiado de drogas não constitui crime de natureza hedionda. 

- Conforme o STJ, o fato de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional (inciso III do 

art. 40) não pode ser utilizada como fator negativo para fundamentar uma pequena redução da pena na aplicação da 

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, ao mesmo tempo, ser empregada para aumentar a pena. Para a 
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Corte, utilizar duas vezes essa circunstância configura indevido bis in idem. Desse modo, neste caso, esta 

circunstância deverá ser utilizada apenas como causa de aumento do art. 40, III, não sendo valorada negativamente 

na análise do § 4º do art. 33. (Inf. 586). 

- Para o STJ, ainda que o réu comprove o exercício de atividade profissional lícita, se, de forma concomitante, ele se 

dedicava a atividades criminosas, não terá direito à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). 

- O tráfico de drogas praticado por intermédio de adolescente que, em troca da mercancia, recebia comissão, 

evidencia (demonstra) que o acusado se dedicava a atividades criminosas, circunstância apta a afastar a incidência 

da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Inf. 582, STJ). 

- O STJ disse que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da 

convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 

4º, da Lei n.º 11.343/2006 (Inf. 596). 

 

Figuras equiparadas ao tráfico de drogas 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, 

transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; 

- Condutas relacionadas a matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de 

plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 

– Condutas relacionadas a plantas que se constituam em matéria-prima para preparação de drogas 

Aqui vale destacar ainda a situação de expropriação em se tratando de plantação ilegal. Para o STF a expropriação 

irá recair sobre a totalidade do imóvel, ainda que o cultivo ilegal ou a utilização de trabalho escravo tenham ocorrido 

em apenas parte dele. Ainda assim, o proprietário poderá evitar a expropriação se provar que não teve culpa pelo 

fato de estarem cultivando plantas psicotrópicas em seu imóvel, desde que o proprietário comprove que não incorreu 

em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo (Info 851 - STF). 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, 

ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

- Utilização de local ou bem para o tráfico ou consentimento de uso de local ou bem para que terceiro pratique 

tráfico 

O art. 63 da Lei de Drogas estabelece que o juiz, ao proferir a sentença de mérito, decidirá sobre o perdimento do 

produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. Neste caso, o crime só se consuma com o 

efetivo tráfico no local, ainda que por uma única vez. Ex.: Sujeito cede o local para que haja tráfico de drogas. 

Acontecido o tráfico por uma única vez, haverá a consumação do delito. 
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Induzimento, instigação ou auxílio ao uso de droga 

O §2º do art. 33 traz a conduta que constitui crime induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. A 

pena é de detenção, de 1 a 3 anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. Induzir é fazer nascer em 

alguém a ideia. Instigar é apoiar a ideia que a pessoa já tem. Auxiliar é a participação material, emprestando algo 

para outra pessoa, ou ainda fazendo certa atividade que contribua para a atividade. 

Ponto importante a destacar é a marcha da maconha. O STF deu interpretação conforme ao art. 33, §2º, a fim de 

excluir qualquer intepretação que enseje proibição de manifestação ou debate público sobre a descriminalização ou 

da legalização do uso de drogas, mais especificamente à maconha, denominada “Marcha da Maconha”. Segundo o 

STF essas manifestações são legítimas, típica da liberdade de expressão, não sendo possível interpretar o art. 33, 

§2º, no sentido de que há uma instigação ao uso de drogas. 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade. 

O crime se consuma no momento em que a pessoa instigada, induzida ou auxiliada efetivamente faça uso da droga. 

Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. 

 

Oferta eventual e gratuita para consumo conjunto 

O §3º do art. 33 diz que constitui crime a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a 

pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, e pagamento de 

700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 

Perceba que esse oferecimento da droga deverá ser eventual, sem objetivo de lucro, pessoa do relacionamento do 

ofertante, finalidade de juntos consumirem. 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública). 

Para a doutrina majoritária trata-se de crime formal, motivo pelo qual se consuma no momento em que a droga é 

oferecida, ainda que não haja o efetivo uso da droga. É crime de ação penal pública incondicionada. 

 

Maquinismos e objetos destinados ao tráfico de drogas 

Previsto no art. 34, constitui crime a conduta de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, 

entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente maquinário, aparelho, instrumento 

ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

A pena é de reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias- multa. 

É crime de conteúdo misto ou crime de ação múltipla. Caso cometa mais de uma ação com um único objeto, o crime 

será único. 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública). É crime de ação penal pública 

incondicionada. 
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Associação para o tráfico 

Previsto no art. 35, constitui crime a conduta de se associarem 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei. A pena é de reclusão, 

de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa. 

Segundo o parágrafo único, nas mesmas penas de reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa, 

incorre quem se associa para a prática reiterada do crime do financiamento para o tráfico de drogas (art. 36). 

Trata-se de um crime plurissubjetivo. São requisitos: 

- Envolvimento de ao menos 2 pessoas (crime de concurso necessário) 

- Prática de tráfico de drogas (art. 33, caput), figuras equiparadas ao tráfico (art. 33, §1º) ou tráfico de maquinário 

(art. 34). 

Segundo o STJ, a participação do menor pode ser considerada para configurar o crime de associação para o 

tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/2006 (Inf. 576). 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública). 

Trata-se de crime formal, motivo pelo qual se consuma no momento em que há a união dos envolvidos para a prática 

do tráfico. 

Caso efetivamente pratiquem o tráfico, a associação responderá em concurso material com o tráfico. 

Novamente, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. 

 

Financiamento ao tráfico de drogas 

Previsto no art. 36, constitui crime a conduta de financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos 

arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei. A pena é de reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa. 

Veja, esta pena é a mais severa da lei. 

O financiamento atingirá os crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), figuras equiparadas ao tráfico (art. 33, §1º) 

ou tráfico de maquinário (art. 34). 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública).  

 

Causa de aumento x crime de financiamento 

Devemos lembrar que o financiamento também poderá ser causa de aumento de pena, conforme o art.40, VII. Se o 

agente trafica e financia, somente responderá pelo tráfico com a pena majorada pelo art. 40, VII, tendo em vista o 

princípio da especialidade. Se o agente apenas financia, responderá pelo art. 36. 
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Informante colaborador 

Previsto no art. 37, constitui crime a conduta de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação 

destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei. A pena é de reclusão, 

de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa. 

O agente não integra efetivamente o grupo, mas ele colabora por meio do seu papel de informante. Ex.: fogueteiro. 

Se o agente integrar efetivamente o grupo, não responderá por este crime e sim pelo crime de associação para o 

tráfico (art. 35). 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública). 

 

Prescrição culposa 

Previsto no art. 38, constitui crime a conduta de prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas 

necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A 

pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 50 a 200 dias-multa. 

Prescrever é receitar. Ministrar é introduzir a substância. Segundo o parágrafo único, o juiz comunicará a 

condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. 

Sujeito ativo é o médico ou o dentista (crime próprio), no caso da conduta de prescrever. 

O sujeito ativo será o médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem (crime próprio), no caso da 

conduta de ministrar. 

Os sujeitos passivos são a coletividade (saúde pública) e a pessoa a quem a droga foi ministrada. 

 

Condução de embarcação ou aeronave após o consumo de droga 

Previsto o art. 39 constitui crime a conduta de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. A pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos, além da apreensão 

do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de 

liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa. 

Segundo o parágrafo único, as penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 a 6 

anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de 

transporte coletivo de passageiros. 

Se for veículo automotor, será o crime de embriaguez no veículo do CTB. 

Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade (saúde pública). 

 

Causas de aumento de pena 

O art. 40 da Lei de Drogas descreve diversas causas de aumentos que vão se aplicar aos crimes dos arts. 33, 34, 35, 

36 e 37, mas somente àqueles relacionados ao tráfico de drogas efetivamente. 
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Vejamos quais são as situações descritas no art. 40: 

As penas previstas nos arts. 33, 34, 35, 36 e 37 desta Lei de Drogas são aumentadas de 1/6 a 2/3, se: 

- A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a 

transnacionalidade do delito; 

O delito necessita ter caráter transnacional, sendo de competência da Justiça Federal. Não é necessário que o 

agente consiga sair do país ou ingressar no país com a droga, basta que fique demonstrado que esta era a sua 

finalidade. 

- O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder 

familiar, guarda ou vigilância; 

- A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou 

hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais 

de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de 

tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes 

públicos; 

Para o STJ, para incidência dessa causa de aumento de pena pelo tráfico de drogas em transporte público, a 

jurisprudência exige comercialização da droga no transporte público ou nas suas proximidades, não 

bastando a utilização do transporte público para o tráfico e sim sua comercialização. 

Para o STF, se o agente vende a droga nas imediações de um presídio, mas o comprador não era um dos 

detentos nem qualquer pessoa que estava frequentando o presídio, ainda assim deverá incidir a causa de 

aumento. Isso porque a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se 

justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de 

estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos frequentadores daquele 

local (Inf. 858). 

- O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de 

intimidação difusa ou coletiva; 

 No caso de o indivíduo utilizar de arma de fogo para traficar, o sujeito não responderá pelo crime de tráfico 

de drogas e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas apenas pelo tráfico majorado pelo emprego de 

arma de fogo, salvo se ficar constatado que o sujeito utiliza a arma em outros momentos diversos das 

atividades de tráfico de drogas. 

- Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre Estados e o Distrito Federal; 

Neste caso, a competência é da Justiça Estadual. Basta que fique demonstrado a finalidade de transporte 

para outro Estado da federação, não sendo necessária a efetiva transposição de um Estado para outro.  

Se o agente importa a droga com objetivo de vendê-la em determinado Estado da Federação, mas, para 

chegar até o seu destino, ele tem que passar por outros Estados, incidirá, neste caso, apenas a causa de 

aumento da transnacionalidade (art. 40, I), não devendo ser aplicada a majorante da interestadualidade (art. 

40, V) se a intenção do agente não era a de comercializar o entorpecente em mais de um Estado da 

Federação. 

As causas especiais de aumento da pena relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito 

podem ser aplicadas simultaneamente, desde que demonstrada que a intenção do acusado que importou a 

substância era a de pulverizar a droga em mais de um Estado do território nacional.  
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- Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída 

ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; 

Pune-se o indivíduo que envolver ou visa a atingir criança ou adolescente, ou ainda quando houver 

concurso de pessoas com essa criança ou adolescente, ou que tenha diminuída a capacidade de 

entendimento e determinação. 

Segundo o STJ, a participação do menor pode ser considerada para configurar o crime de associação para o 

tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/2006 (Inf. 576). 

- O agente financiar ou custear a prática do crime. 

Será aplicada esta causa para o agente que, além de traficar, financia o tráfico. Será aplicado apenas o art. 

36, quando o sujeito apenas financia, sem que exerça atividade de traficância. 

 

Causa de diminuição de pena 

Conforme o art. 41 da Lei de Drogas, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total 

ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. 

 

Procedimento penal 

Fase policial 

Conforme o art. 50, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 

comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do 

Ministério Público, em 24 horas. 

Vale lembrar que é necessário apenas um laudo de constatação provisória sobre a natureza e a quantidade da droga. 

Esse laudo é firmado por um perito ou, na falta do perito, por uma pessoa idônea. Normalmente, será o escrivão, 

agente da polícia, policial militar, etc. Assim, para lavratura do APF é suficiente o laudo de constatação. 

 

Destacamos ainda a atualização trazida pela Lei 13.840/2019 no artigo 50-A, antes havia a previsão de aplicar as 

disposições dos §3° ao §5° do art. 50 quando necessário, a atual redação suprimiu essa situação, vejamos: 

Art. 50-A.  A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização 

do laudo definitivo.   (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019) 

Assim, todo aquele procedimento do juiz dos citados parágrafos não serão mais observados no caso de destruição de 

drogas sem prisão em flagrante. 

O prazo para conclusão do inquérito policial será de 30 dias. Caso o indivíduo estivesse solto, será o prazo de 90 

dias. Esses prazos poderão ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, desde que haja pedido justificado do delegado de 

polícia. 
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O art. 53 da Lei de Drogas diz que, em qualquer fase da persecução criminal, são permitidos, mediante autorização 

do juiz e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: 

- Infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes; 

- Não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em 

sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior 

número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Segundo o parágrafo único, na hipótese não-atuação policial, a autorização será concedida desde que sejam 

conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. 

 

Instrução criminal 

Terminado o inquérito policial, os autos são remetidos ao juízo, o qual remeterá ao MP, a fim de que, no prazo de 10 

dias, requeira o arquivamento, requeira novas diligências ou, entendendo suficiente, ofereça denúncia. Nessa 

denúncia, deverá o MP arrolar testemunhas, se houver, sendo que o número máximo será de 5 testemunhas. 

Após, o juiz determina a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 dias. Volta ao 

juiz, o qual irá, no prazo de 5 dias, receber a denúncia, rejeitá-la ou determinar diligências que repute 

imprescindíveis. 

Se o juiz determinar diligências imprescindíveis, o juiz fixará um prazo máximo de 10 dias, a fim de que sejam 

realizados estes exames ou perícias. Depois disso, o juiz terá mais 5 dias para receber ou rejeitar a denúncia. 

Recebida a denúncia, o juiz determinará a citação do acusado e intimação do MP para o dia e hora da audiência de 

instrução, além de requisitar laudos periciais faltantes. 

Vale destacar uma importante decisão do STJ, citamos a ilustre explicação do Prof. Márcio Cavalcante do Dizer o 

Direito: 

INFORMATIVO 609 DO STJ 

O art. 400 do CPP prevê que o interrogatório deverá ser realizado como último ato da instrução criminal. 

Essa regra deve ser aplicada:  

- nos processos penais militares; 

-nos processos penais eleitorais e 

- em todos os procedimentos penais regidos por legislação especial (ex: lei de drogas). 

Essa tese acima exposta (interrogatório como último ato da instrução em todos os procedimentos penais) 

só se tornou obrigatória a partir da data de publicação da ata de julgamento do HC 127900/AM pelo STF, 

ou seja, do dia 11/03/2016 em diante. 

Os interrogatórios realizados nos processos penais militares, eleitorais e da lei de drogas até o dia 

10/03/2016 são válidos mesmo que tenham sido efetivados como o primeiro ato da instrução. STF. 

Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/3/2016 (Info 816). STJ. 6ª Turma. HC 

397382- SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/8/2017 (Info 609). 
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Laudo de constatação e laudo toxicológico 

- Laudo de constatação: laudo provisório, sem caráter científico, que é feito por um perito oficial ou pessoa idônea, 

caso não haja perito oficial. O laudo de constatação afere a natureza e a quantidade da droga. Com ele, permite-se a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, já permite o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia. 

- Laudo definitivo: é aquele laudo que resulta num exame químico-toxicológico, comprovando a materialidade do 

delito. O art. 50, §2º, diz que o perito que subscrever o laudo de constatação não ficará impedido de participar da 

elaboração do laudo definitivo. Este laudo definitivo deverá ser juntado antes da realização da audiência de instrução 

e julgamento.  

Por fim, vale destacar que a Lei 13.840/19 trouxe importantes alterações na Lei de Drogas, novamente sugiro a 

leitura dos dispositivos da lei. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Princípios fundamentais 

Quando tratamos do tema Constituição de 88 temos que analisar, antes de tudo, alguns conceitos e concepções. 

A Constituição é o objeto de estudo do Direito Constitucional, ela é a lei fundamental e suprema de um Estado, 

criada pela vontade soberana do povo. Ela determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre a sua 

forma, os órgãos que o integram e as competências destes e a aquisição e o exercício do poder. 

A Constituição ainda estabelece limitações ao poder do Estado e enumera os direitos e garantias fundamentais. 

Perpassando essa ideia inicial, devemos avançar às concepções Constitucionais antes de adentramos às 

classificações constitucionais para, finalmente, definirmos a CF/88. 

- Concepções: 

a) Sociológica (Ferdinand Lassalle): Em 1862, na Prússia, foi realizada uma conferência, ocasião em que Lassalle 

fez uma distinção entre constituição escrita e constituição real, vejamos: 

a.1) Escrita ou Jurídica: É a norma elaborada pelo Constituinte (CF/88). Para Lassalle, a Constituição escrita só vai 

valer se ela estiver de acordo com a real. Se não corresponder a real ela não passará de uma folha de papel 

(expressão muito exigida em provas, principalmente Cespe). 

a.2) Real ou Efetiva: É a soma real de poder que rege uma nação. (Expressão bastante exigida em provas Cespe) 

 

Em resumo (para gabaritar na prova): Sociológica >>>> Lassalle >>>> soma reais de fatores de 

poder >>>> Mera folha de papel  >>>> Coexistência de duas constituições em um Estado, uma 

real/efetiva e uma escrita/folha de papel.      

 

b) Jurídica (Hans Kelsen): o fundamento da constituição está no próprio direito, a constituição é norma pura, é puro 

dever ser, ela diz como essa realidade deve ser. Ele distingue a Constituição em sentido lógico jurídico e jurídico 

positivo: 

b.1)  Lógico jurídico - norma fundamental hipotética (expressão de prova): pois é o fundamento da constituição 

no sentido jurídico positivo, e também é hipotética,  não existe no ordenamento jurídico, não é posta pelo Estado. 

Todos devem obedecer à constituição. 

b.2) Jurídico positivo – é a norma posta pelo Estado, exemplo a CF/88. 

Em resumo (para gabaritar na prova): Kelsen >>>> norma hipotética fundamental/sentido lógico-

jurídico >>>> fundamentos para demais leis/sentido lógico-positvo. 

 

c) Política (Carl Schmitt): o fundamento da constituição está na vontade politica que a antecede. Constituição 
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propriamente dita e leis constitucionais. 

c.1) Constituição propriamente dita – é tudo aquilo que decorre de uma decisão política fundamental (expressão 

de prova). O que não decorre desta decisão política é apenas leis constitucionais. O que decorre de uma decisão 

política fundamental são as chamadas matérias constitucionais, ou seja, matérias próprias da constituição que são 

direitos fundamentais, estrutura do estado e organização dos poderes. 

c.2) As leis constitucionais correspondem às normas formalmente constitucionais. Já a constituição propriamente 

dita são as normas materialmente constitucional.  

 

Em resumo (para gabaritar na prova): Schimtt >>>> decisão política fundamental-jurídico >>>> 

diferença entre Constituição (fruto da vontade do povo) e lei constitucional (não diz respeito à decisão 

política fundamental). 

 

 Obs: Estas três concepções são as mais exigidas em concursos policiais, sendo assim, muita atenção nelas. 

Passaremos a outras agora apenas para complementar os estudos. 

d) Normativa (Konrad Hesse): Ele se contrapõe diretamente à concepção sociológica de Lassalle. A constituição é 

um documento jurídico. Para ele, a constituição real nem sempre prevalece sobre a escrita, assim, tal afirmação feita 

por Lassalle está equivocada. Pois este não é papel do direito constitucional, o papel do direito constitucional é fazer 

a sociedade evoluir. Assim, ao comparar sua teoria com a de Lassalle, ele chegou a um ponto, dizendo que há um 

condicionamento recíproco entre as constituições, embora a constituição jurídica acabe sucumbindo perante a 

realidade ela tem uma forma normativa capaz de mudar essa realidade, embora ela não consiga realizar as coisas por 

si só, ela pode impor tarefas a serem cumpridas e ao impor tais tarefas ela acaba por mudar essa realidade. 

Para que ela consiga modificar a realidade existente é necessária a “vontade de constituição” e não apenas “vontade 

de poder”, ou seja, aqueles que detêm o poder tem que estar imbuído em fazer que a constituição seja observada e 

tenha a sua efetividade assegurada e não ter, apenas, um poder maior. 

 

e) Culturalista (Meirelles Teixeira): Ele entende que todas essas concepções anteriores possuem um ponto de 

verdade, essas concepções apresentadas são complementares, uma complementa a outra, a constituição, assim, 

possui um fundamento sociológico, jurídico, político e normativo. Chamando assim de constituição total. 

Definindo a constituição culturalista, sendo um conjunto de normas fundamentais condicionadas pela cultura total e 

ao mesmo tempo condicionante desta, emanadas da vontade existencial da unidade politica, e reguladora da 

existência, estrutura e fins do estado e de modo de exercício e limites do poder político. 

 

- Classificações das Constituições 

a) quanto à origem: o critério é a força política responsável pelo surgimento da constituição. 

a.1) outorgada ou imposta: decorre de um ato unilateral da vontade política soberana do governante. Ex.: CF 1824 e 

a 1969. 
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a.2) cesarista: constituição outorgada submetida a consulta popular para parecer legítima, mas isso não retira o 

caráter autoritário, pois o povo não decide o que quer colocar nela, apenas aprova ou não o já escrito. Ex.: 

Constituição do Chile na era Pinochet. 

a.3) Pactuada: resulta do compromisso entre o soberano e a representação nacional (assembleia). Ex.: Constituição 

francesa de 1830. 

a.4) democrática, popular, votada ou promulgada: é a elaborada por um órgão constituinte composto de 

representantes do povo eleitos para esta finalidade específica. 

 

b) quanto ao modo de elaboração: o critério utilizado é o surgimento da constituição, e ela surge aos poucos ou de 

uma só vez. 

b.1) Histórica: é formada lentamente por meio da gradativa incorporação de usos, costumes, precedentes e 

documentos escritos à vida estatal. Ela não tem data de promulgação, é criada lentamente durante o tempo, exemplo 

a constituição Inglesa. 

b.2) Dogmática: resulta dos trabalhos de um órgão constituinte sistematizador das ideais e princípios dominantes em 

determinado momento. Ela surge de uma só vez, exemplo a CF/88. 

 

c) quanto à identificação das normas: o critério utilizado é o modo como identificamos a norma constitucional. Se 

é através do conteúdo da norma ou pela forma como foram elaboradas. 

c.1) constituição em sentido material: conjunto de normas estruturais de uma dada sociedade política. São as normas 

que tratam os direitos fundamentais, organização dos poderes, organização do estado. 

c.2) constituição em sentido formal: conjunto de normas jurídicas formalizadas de modo diverso do processo 

legislativo ordinário.  

 Aprofundando: 

É possível uma norma materialmente constitucional fora da CF? Há sim, o voto de liderança, isso não 

está na CF/88. Pacto San José da Costa Rica, pois ele consagra uma norma materialmente constitucional, 

mas não formalmente constitucional. 

E formalmente constitucional fora da CF? Uma norma formalmente constitucional fora da CF é a 

convenção internacional das Pessoas com deficiência, pois foi aprovada seguindo a forma do artigo 5° CF, 

mas está fora da CF, e é também materialmente constitucional por trazer norma de direito fundamental. 

 

d) quanto à estabilidade: o Critério é a consistência das normas constitucionais. Ela analisada comparativamente 

com a consistência da legislação ordinária. 

d.1) imutáveis: Leis fundamentais antigas com pretensão de eternidade, tidas como imodificáveis sob pena de 

maldição dos deuses. 

d.2) fixas: alteráveis apenas pelo mesmo constituinte que elaborou a constituição, convocados para tanto. 
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d.3) rígida: modificável mediante procedimentos mais solenes e complexos que o processo legislativo ordinário. 

Ex.: A CF/88. O fato da constituição ter cláusula pétrea não interfere na questão de rigidez ou não, pois pode haver 

constituição com cláusula pétrea e ela não ser rígida ou não ter cláusula pétrea e ser rígida. 

d.4) super-rígida: essa é igual a rígida, mas é mais rígida ainda porque tem cláusula pétrea. Em prova objetiva, se 

vier escrito que é super-rígida, marque essa. Mas a maioria da doutrina entende ser rígida, assim, certamente virá 

uma ou outra. 

d.5) semirrígida: possui uma parte rígida e uma parte mais flexível. Ex.: CF 1824. 

d.6) flexível ou plástica: Essas são as que possuem a mesma origem ou formalidade da legislação ordinária. Essas 

são as constituições costumeiras ou consuetudinária. 

 

e) quanto à extensão: é analisado a amplitude das matérias que são contempladas no texto constitucional. 

e.1) concisa, breve, sumária, sucinta ou básica: contem apenas principio gerais ou enuncia regras básicas de 

organização e funcionamento do sistema jurídico estatal. 

e.2) prolixa, analítica: consagra matérias estranhas ao direito constitucional ou contempla normas com 

regulamentações minuciosas, típicas da legislação ordinária. Ex.: CF/88. 

 

f) quanto à dogmática:  o critério é a natureza das normas ideológicas utilizadas na constituição. 

f.1) ortodoxa: adota apenas uma ideologia política informadora de suas concepções.  

f.2) eclética: procura conciliar ideologias diversas. Ex.: CF/88. 

 

g) quanto à ontologia: foi proposta por Karl Loewnstein, o critério utilizado por ele é a correspondência entre o 

texto constitucional e o processo de poder. 

g.1) normativas: possui normas capazes de efetivamente dominar o processo político.  

g.2) nominal: incapaz de conformar o processo politico às suas normas, principalmente quando for direitos 

econômicos e sociais.  

g.3) semântica: utilizada pelos dominadores de fato visando sua perpetuação no poder. Ex. constituições 

napoleônicas. 

 Em resumo, a CF/88 é:  

- Quanto à forma: escrita.  

- Quanto à sistemática: é codificada.  

- Quanto à origem: democrática.  

- Quanto à estabilidade: rígida ou super-rígida.  
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- Quanto à identificação das suas normas: constituição em sentido formal.  

- Quanto à extensão: prolixa.  

- Quanto à dogmática: eclética.  

- Quanto à ontologia: para Pedro Lenza é normativa, para Bernardo Gonçalves é nominal. 

 

Princípios Fundamentais  

O art. 1º da CF resume de forma objetiva as características mais essenciais do Estado brasileiro: sendo uma 

federação (forma de Estado), uma república (forma de governo), adota regime político-democrático (ideia de 

soberania assentada no povo); constitui um Estado de Direito (implica a noção de limitação do poder e de garantias 

de direitos fundamentais aos particulares).  

 

Art. 1º A República (forma de governo) Federativa do Brasil (forma de Estado), formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático (regime político) de Direito 

(limitação dos poderes e garantia de direitos) e tem como fundamentos: 

[…]  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição (princípio democrático). 

 

A forma de Estado é uma federação, o que significa a coexistência, no mesmo território, de unidades dotadas de 

autonomia política, que possuem competências próprias discriminadas diretamente no texto da CF.  

A federação brasileira é composta pela União, Estados-membros, DF e municípios (NÃO inclui territórios). Todos 

eles são pessoas jurídicas de direito público autônomas e encontram-se sujeitos ao princípio da indissolubilidade do 

vínculo federativo (não existe o direito de secessão).  

Obs. A forma federativa de estado é cláusula pétrea.  

O Brasil é uma república. A CF não erigiu a forma republicana de governo ao status de cláusula pétrea (mas é um 

princípio constitucional sensível). Entretanto, o desrespeito ao princípio republicano pelos estados-membros ou pelo 

DF constitui motivo ensejador de medida drástica: a intervenção federal.  

A república é a forma de governo fundada na igualdade jurídica das pessoas, em que os detentores do poder político 

exercem-no em caráter eletivo, representativo, transitório (alternância de poder) e com responsabilidade.  

Quanto ao regime político, a CF afirma que o Brasil “constitui-se em Estado democrático de direito”. A expressão 

Estado Democrático de Direito traduz a ideia de um estado em que todas as pessoas e todos os poderes estão sujeitos 

ao império da lei e do direito e no qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo visando a 

assegurar a todos uma igualdade material. 

Em nosso Estado vigora a denominada democracia semidireta, ou participativa, na qual são conjugados o princípio 

representativo com institutos da democracia direta (plebiscito, referendo e iniciativa popular). 
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Os FUNDAMENTOS da República Federativa do Brasil são: 

I – a SOberania; 

II – a CIdadania; 

III – a DIgnidade da pessoa humana; 

IV – os VALores sociais do trabalho e da Livre iniciativa; 

V – o PLUralismo político. 

 

 Fundamentos = SO-CI-DI-VAL-PLU.  

A soberania significa que o poder do Estado brasileiro, na ordem interna, é superior a todas as demais manifestações 

de poder, ao passo que, em âmbito internacional, encontra-se em igualdade com os demais Estados independentes.  

Quando se fala em cidadania, se fala no sentido abrangente. Não se satisfaz a cidadania com a simples atribuição 

formal dos direitos políticos ativos e passivos. É necessário que o Estado assegure e ofereça condições materiais 

para a integração irrestrita do indivíduo na sociedade política organizada.  

A dignidade da pessoa humana consagra nosso Estado como uma organização centrada no ser humano, e não em 

qualquer outro referencial (propriedade, classes, corporações, organizações religiosas e tampouco no próprio 

Estado).  

É também fundamento o valor social do trabalho e da livre-iniciativa. Nosso constituinte configura o Brasil como 

um Estado obrigatoriamente capitalista e, ao mesmo tempo, assegura que, nas relações entre capital e trabalho será 

reconhecido o valor social deste último.  

Por fim, o pluralismo político implica que nossa sociedade deve reconhecer e garantir a inclusão, nos processos de 

formação da vontade geral, das diversas correntes de pensamento e grupos representantes de interesses existentes no 

seio do corpo comunitário.  

 Dispõe o art. 2º da CF: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Esse artigo consagra o PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (divisão funcional do poder do Estado). 

O art. 3º e 4º da CF consagram os objetivos fundamentais e os princípios fundamentais orientadores das relações do 

Brasil na ordem internacional. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais (visam assegurar a igualdade material entre os brasileiros) da 

República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
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formas de discriminação. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

I – independência nacional; 

II – prevalência dos direitos humanos; 

III – autodeterminação dos povos; 

IV – não-intervenção; 

V – igualdade entre os Estados; 

VI – defesa da paz; 

VII – solução pacífica dos conflitos; 

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X – concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

De um modo geral, esses princípios consubstanciam o reconhecimento da soberania, no plano internacional, como 

elemento igualador dos estados, além de reconhecer, também nesse âmbito, o ser humano como centro das 

preocupações da nossa república. 
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Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e limitada. 

Normas programáticas. 
 

Aplicabilidade das normas constitucionais 

Normas de eficácia plena, contida e limitada: 

a) Normas constitucionais de eficácia plena:  

Estas normas possuem aplicabilidade: 

- direta: é a norma que não depende de nenhuma outra vontade para ser aplicada ao caso concreto, ou seja, não 

depende da vontade do legislador para que seja aplicada, ou seja, não depende de outra lei para que seja aplicada 

(ex.: imunidade parlamentar não precisa de outra lei, aplica diretamente da CF/88). 

- imediata: é a norma que não depende de nenhuma condição para ser aplicada, ou seja, no ADCT há uma hipótese 

que o sistema tributário atual só seria aplicado após 5 meses da CF/88, assim, a aplicabilidade dessas normas não 

foram imediatas. 

- integral:Não admite restrição, aplica a norma integralmente. Ex.: imunidade parlamentar ser restringida dentro do 

congresso nacional, ou seja, isso não pode. 

José Afonso da Silva diz que a norma de eficácia plena não pode ser restringida, mas pode ser regulamentada, neste 

ponto que se dá uma controvérsia quando a diferença entre restrição para regulamentação. 

b) Normas constitucionais de eficácia contida (redutível ou restringível): 

Aplicabilidade: 

- Direta: Não depende de vontade, aplica diretamente (como na plena) 

- Imediata: Não depende de condição para ser aplicada (como na plena); 

- Possivelmente não será integral: isso que dizer que a norma será aplicada integralmente, mas em alguns casos ela 

sofrerá uma restrição, ou seja, possivelmente não será integral. Um exemplo constantemente cobrado em concursos 

é quanto ao artigo 5º, XIII da CF/88 onde diz: “é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.  A isso, quer dizer que enquanto não houver nenhuma 

lei estabelecendo esses requisitos a norma será aplicada integralmente, entretanto, se houver lei definindo esses 

requisitos e esta for considerada constitucional ela será aplicada, com isso, a norma não será mais integral. 

c) Normas constitucionais de eficácia limitada: 

Aplicabilidade: 

- Indireta: são normas que dependem de uma outra vontade para serem aplicadas ao caso concreto. Ex.: Art. 5º VII 

CF/88: direito de greve de servidores públicos. 

- mediata: depende de uma condição para ser aplicada ao caso concreto. 
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d) normas de princípios institutivos: São normas de conteúdo eminentemente organizatório e regulativo, 

dependem de intermediação legislativa para estruturar entidades, órgãos ou instituições contemplados no texto 

constitucional. Ex.: ADPF, art. 102§1° CF/88. Esse artigo criou a ADPF, mas não criou como seria essa ação, assim, 

dependia de lei para isso. 

e) normas de princípios programático: São as normas que fixam diretrizes indicativas de fins e objetivos a serem 

perseguidos pelos poderes públicos. Art. 3º CF/88, objetivos do Brasil (fins e objetivos). Esse dispositivo é uma 

norma de meio e não de resultado, pois ele diz o que os poderes públicos devem alcançar, mas não diz como devem 

alcançar. 

Em resumo: Normas de conteúdo programático são aquelas que, apesar de possuírem capacidade de produzir 

efeitos, por sua natureza necessitam de outra lei que as regulamente, lei ordinária ou complementar. 

Outras espécies: 

- Normas constitucionais de eficácia absoluta (ou supereficazes) Maria Helena Diniz: é a norma que não pode 

sofrer restrição, nem por lei nem por emenda. Ex.: art. 14 da CF/88. Clausulas pétreas. 

- Normas de eficácia exaurível e de eficácia exaurida (ou esvaída) Uadi Lammego Bulos: a norma exaurível são 

normas que perderá a sua eficácia após ser aplicada a um caso concreto. Ex.: art. 3º do ADCT. 

A norma exaurida ou esvaída é aquela cuja eficácia já se extinguiu por ter sida aplicada o caso concreto. Ex.: após a 

revisão prevista no artigo 3º ADCT ela se tornou uma norma exaurida. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e 

princípios. Direito administrativo: conceito, fontes e princípios.  

O objeto do estudo do direito administrativo é a função administrativa, advindo do Poder Executivo. Sendo esta a 

função típica do Poder executivo.  

Sentido objetivo, material ou funcional: Para Di Pietro, tal sentido designa a natureza da atividade exercida pelos 

referidos entes; nesse sentido, a Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe, 

predominantemente, ao Poder Executivo 

Sentido subjetivo, formal ou orgânico:  Para Di Pietro tal sentido designa os entes que exercem a atividade 

administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em 

que se triparte a atividade estatal: a função administrativa”.  

A função administrativa não se confunde com a prestação de serviço publico, essa é apenas uma das funções 

administrativas. 

Conceito do direito Administrativo 

Para conceituar, precisamos ver as teorias.  

a) corrente legalista/exegética – direito administrativo seria o conjunto de normas existentes no país. 

b) critério do poder executivo – o direito administrativo se limita a estudar a função exercida pelo poder executivo. 

Entretanto isso cai por terra, já que o poder executivo exerce funções atípicas. 

c) critério das relações jurídicas – a atividade da administração pública seria apenas regular as relações jurídicas 

travadas pelo estado e o particular. Entretanto, cai por terra essa teoria, ao analisar que o direito administrativo não 

regula todas as relações jurídicas entre estado e particular, como exemplo as taxas/impostos que são reguladas pelo 

direito tributário. 

d) critério do serviço público -  limita o conceito de direito administrativo à prestação de serviço público. Essa teoria 

cai por terra, pois a função administrativa não se confunde apenas com a função de serviço público, pois ele presta 

outras atividades além da prestação de serviços públicos. 

e) critério teleológico/finalístico – Também chamado de finalista, segundo o qual o Direito Administrativo é um 

conjunto harmônico de princípios que disciplinam a atividade do Estado para o alcance de seus fins. 

f) critério residual/negativista – o direito administrativo seria toda a função administrativa do estado que não é 

função legislativa, política e judiciaria. Este critério conceitua o que o direito administrativo não é. Não se pode 

conceituar algo pelo que não é, mas deve ser pelo o que é exatamente. 

g) critério funcional/administração pública – Este critério é trazido pelo Helly Lopes Meirelles, estabelece que o 

direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes e atividades públicas 

para atingir os fins almejados pelo Estado de forma concreta, direta e imediata. Vamos destrinchar esse conceito: 

- Conjunto harmônico de princípios – todos os princípios de direito administrativo são constitucionais, sendo alguns 

expressos na CF e outros implícitos. Nenhum principio é mais importante que o outro, sempre haverá uma 

ponderação de interesse no caso concreto. 
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- Que regem os órgãos, agentes e atividades públicas –  

- para atingir os fins almejados pelo Estado – quem define os fins do Estado é a constituição, o direito 

administrativo “executa” os mandamentos da CF para atingir essas metas previstas na CF, atingir os fins almejados 

pelo Estado.  

- De forma concreta, direta e imediata – concreta porque não se confunde com a função legislativa, pois essa é 

abstrata, já no administrativo é concreto. Na função direta se diferencia da função jurisdicional, pois o judiciário não 

pode atuar diretamente pois precisa de provocação do interessado, já no direito administrativo a administração 

pública pode ser provocada a agir ou agir de oficio. É imediata no que se diferencia da função política pois essa 

busca atingir o interesse publico de forma mediata, já a administração pública busca atingir de forma imediata, os 

interesses do estado. 

 

FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Lei – fonte primária do direito administrativo, mas não é a única fonte primária. Antigamente se falava que ela seria 

a única fonte primária, mas hoje em dia ela não é única. Mas é uma das mais importantes, pois é por onde se sabe a 

atuação do administrador. 

Tratados Internacionais – tratados internacionais recepcionados com força de lei são fontes do direito 

administrativo. 

Jurisprudência – Podem ser fontes primárias. Desde a EC/45 foi criada a súmula vinculante, assim a função 

administrativa fica vinculada a sumulas, assim como as decisões jurisprudenciais. Em momentos pode ser fonte 

interpretativa, e em outros casos fontes primárias (quando, através de decisões “se cria” o direito). 

Doutrina – É uma fonte interpretativa, pois a doutrina não cria o direito. 

Costumes. 

Princípios gerais do direito – não são os princípios constitucionais, mas os gerais, por exemplo ninguém pode se 

valer da própria torpeza. 

 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Contencioso Administrativo ou Sistema Francês: é o sistema adotada na frança, a separação de poder é absoluta, 

assim um poder não pode controlar os outros. O judiciário pode controlar tudo dentro da sociedade, menos as que 

envolva a administração pública, pois tais controvérsias apenas a administração publica que pode julgar tal. Nesse 

sistema francês possui o conselho de estado, tal órgão tem a função de julgar essas controvérsias que a 

administração publica faça parte. Essa decisão do conselho de estado (administrativo) possui caráter jurisdicional 

fazendo coisa julgada material, não pode ter controle posterior, é definitiva. 

Vantagem – mantém a separação dos poderes, impede que um poder interfira no outro e se sobreponha. 

Desvantagem – fere a imparcialidade, pois terá julgado e julgador dentro da mesma controvérsia, pois controvérsia 

envolvendo a administração pública ela mesma julga, sendo julgando a ela mesma a ré (julgada). 

Este sistema não se adota no Brasil 
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Sistema de jurisdição única ou sistema inglês: Este é o adotado no Brasil. Quando há uma controvérsia que 

envolve a administração publica ela mesma pode julgar, pois há processo administrativo, entretanto, as decisões 

desse processo administrativo pode ser levado ao judiciário, pois o único que exerce função jurisdicional é o Poder 

judiciário. Mesmo existindo a chamada “coisa julgada administrativa”, pois essa coisa julgado impede apenas que 

tal matéria não pode ser discutida dentro da própria administração, mas pode ser levada ao Judiciário. 

Não há necessidade de esgotamento da instância administrativa para levar ao Judiciário. Exceção: Está na CF/88, 

no caso de justiça desportiva (é administrativa), pois para ir ao Judiciário deve ter se esgotado a instância 

administrativa para ir ao Judiciário. 

Mesmo que haja o esgotamento da instância administrativa pode ir ao Judiciário, essa coisa julgada administrativa 

não impede o acesso ao Judiciário, pois ela faz coisa julgada formal e não material. Pois no direito brasileiro a 

jurisdição é única, somente ele possui função jurisdicional. 

PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO – regime jurídico administrativo 

O Direito administrativo se baseia em dois pilares, entendendo estes conseguirá compreender todo o direito 

administrativo, pois esses dois pilares são o que fazem o direito administrativo acontecer. 

1º Supremacia do interesse público sobre o privado – Cria prerrogativas ao estado, pois quando precisar o estado 

pode limitar o particular (exe.: desapropriação). Mas há limite, e esse limite é o segundo pilar (indisponibilidade do 

interesse público). 

2° Indisponibilidade do interesse público – são as limitações a qual o Estado se submete. 

Princípios Expressos na CF/88 

Art. 37 CF/88: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. É o famoso LIMPE 

Legalidade – Subordinação à Lei. O Administrador só atua se a Lei permite. Não havendo regulação legal sobre a 

atuação, não pode o administrador atuar. 

Impessoalidade – Não discriminação (não pode discriminar a pessoa atingida pelo ato). Exemplo: nomear candidato 

em concurso. Deve ser enxergada sob a ótica do agente publico (teoria do órgão) quando o agente público pratica 

um ato essa atuação não pode ser imputada a ele, pois é o Estado que está atuando através do agente público. Ex.: 

propaganda de governo não pode ser referenciada ao agente público, como uma inauguração de uma obra promove 

pessoalmente o prefeito, quando na verdade deveria imputar a obra ao município, pois o prefeito age em nome do 

município.  

Moralidade – Boa-fé de conduta, lealdade. Probidade, não corrupção no trato com a coisa publica. O gestor deve ser 

probo com a sua atuação. Nada tem a ver com a moralidade social (sexo em local público), mas sim a ver com a 

moralidade pública (corrupção). 

Publicidade – Admite-se o sigilo para motivos de relevante interesse coletivo, para proteção a vida privada ou para 

garantia da segurança nacional. Mas deve ser justificado pela própria administração. A publicidade é essencial para 

o controle social. Ela também vem sendo considerada como requisito de eficácia dos atos administrativos que se 

dirigem à sociedade (ex.: proibido estacionar em tal lugar, ato é válido, perfeito, formado, mas só terá eficácia 

quando publicado ao povo). 

Eficiência – esse princípio foi inserido com a EC19/98, antes dela não estava expresso no texto constitucional. A 

eficiência busca bons resultados com menos gastos. É uma norma de eficácia plena, imediata. Ele não precisa de 

regulamentação para sua aplicação. 
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Contraditório e ampla defesa – é saber o que ocorre no processo e o direito de se manifestar acerca dos fatos no 

processo, todos os processos administrativos devem respeitar esses princípios. Em situações de urgência haverá o 

exercício do contraditório diferido/postergado (ex.: um carro está atrapalhando uma ambulância que carrega uma 

pessoa morrendo, nesse caso não precisa notificar o dono do carro de imediato, reboca o carro e depois abre a ele o 

contraditório). 

O particular pode ser representado por advogado (defesa técnica), entretanto a falta de advogado no processo 

administrativo não viola a constituição, não gera a nulidade do processo administrativo. Tal situação se dá pela 

vontade do particular não querer advogado. Mas se a parte quiser advogado, ele deverá ser notificado de todos os 

atos. Súmula  Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

Duplo grau de julgamento: Direito ao recurso no processo administrativo, pois é inerente a ampla defesa, cercear o 

direito ao recurso mediante exigência a deposito prévio ou caução é inconstitucional. Súmula Vinculante 21 STF: É 

inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de 

recurso administrativo. 

Princípios Constitucionais Implícitos 

Segurança Jurídica. 

Autotutela – Poder de rever seus atos de ofício. Anular os atos inválidos. Se for válidos pode ser revogados. É 

expressa na súmula 346 e 473 STF. 

Princípio da Continuidade – implícito na CF/88, mas explicito na Lei 8987/95. É a não interrupção da atividade 

pública.  

A prestação de serviço público é contínua, mas conforme o artigo 6° da Lei 8987/95 se a interrupção se der por 

razões de ordem técnica e inadimplemento do usuário com prévio aviso. O entendimento majoritário é que a 

interrupção do serviço devido ao inadimplemento do usuário é possível, desde que haja prévio aviso resguardado os 

interesses da coletividade (ex.: inadimplência de energia no hospital). 

Assim, também não é possível a interrupção de iluminação pública, pois é essencial para a segurança coletiva. 

Exceção do contrato não cumprido (exceptio no adimplent contractus) – desse princípio entende- se que uma parte 

não pode exigir da outra se não estiver cumprindo a sua parte do contrato, isso é do direito civil. Entretanto, no 

direito administrativo (artigo 78, XV Lei 8666/93), ela se aplica de forma diferida, ou seja, o particular deve tolerar 

a inadimplência pelo poder público durante 90 dias, caso o poder público não pague o que deve aí sim ele poderá 

interromper o serviço público. 

Princípio da Motivação 

O princípio da motivação é um princípio constitucional implícito. Sendo o dever de fundamentação dos atos 

administrativos. Ele não é absoluto, ou seja, ato de nomeação e exoneração do servidor público comissionado não 

precisa de motivação. 

Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

Razoabilidade – a atuação administrativa tem que ter aceitabilidade social. Quando o administrador atua, a sua 

atuação deve ter aceitação social. 

Proporcionalidade – é a adequação entre fins e meios, logo, a prática do ato vai gerar efeitos, mas esses efeitos tem 

que ser proporcional. 
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Organização administrativa da União: administração direta e indireta. 

Organização Administrativa 

Classificação dos órgãos públicos: 

a) quanto a posição estatal ou hierarquia: independente, autônomos, superiores ou subalternos. 

a.1) independente: é independente hierarquicamente, ou seja, ele não está subordinado e nenhum outro órgão (ex. 

presidência) 

a.2) autônomos: está abaixo do órgão independente. Mas tem autônima financeira e orçamentária (ministérios, 

secretarias de estado). Mas não tem independência, pois há órgão acima dele. 

a.3) superior: não tem autonomia financeira, estão subordinados também, mas são superiores porque possuem poder 

de decisão no exercício da atividade. 

a.4) subalternos: não há autonomia nenhuma, eles executam o serviço público diretamente. 

b) quanto a estrutura: simples e composto. 

b.1) simples: é composto por apenas um órgão. Ex.: Câmara dos Deputados, Senado, assembleia legislativa. 

b.2) composto: é composto por outros órgãos para formar aquele órgão. Ex.: Congresso nacional é composto devido 

a  junção da câmara e do senado. A secretária de segurança pública é composta devido a junção de várias delegacias. 

 

CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

São expressões que se referem à reunião (concentração) ou à repartição (desconcentração) de competências 

entre órgãos de uma mesma pessoa. Não se altera a unidade administrativa porque o vínculo hierárquico e o poder 

hierárquico mantém a unidade da Administração.  

Exemplo: juntar Ministérios (concentração) e criar novos ministérios (desconcentração). 

Poderão ocorrer tanto dentro da administração direta, quanto dentro de uma pessoa jurídica da administração 

indireta. 

 

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

(A) Centralização  

Ocorre quando o próprio Estado exerce a atividade administrativa, através de órgãos internos.  

(B) Descentralização  

Ocorre quando o Estado transfere para outra pessoa o encargo de exercer a atividade administrativa (pressupõe 

pluralidade de pessoas). 

FORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO  
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A decisão de como a atividade administrativa será prestada é do Estado. Seja através de seus próprios órgãos 

(forma centralizada), quanto transferindo o encargo a outra pessoa fora dele (forma descentralizada).  

Quando o Estado decide descentralizar, ele pode escolher como fará a descentralização.  

A doutrina apresenta três formas de descentralização administrativa: (a) geográfica ou territorial; (b) técnica, 

por serviços ou funcional; e (c) por colaboração ou delegação.  

(A) Descentralização geográfica (ou territorial)  

Ocorre quando o Estado cria pessoa jurídica de direito público com capacidade administrativa genérica e 

atribuições administrativas limitadas a um território definido em lei. 

OBS. “capacidade administrativa genérica” significa capacidade igual ao do Estado. 

 

(B) Descentralização técnica (ou por serviços, ou funcional) 

Ocorre quando o Estado cria pessoa jurídica de direito público ou de direito privado e a ela transfere a 

titularidade e a execução da atividade administrativa atribuindo capacidade administrativa específica. 

O regime jurídico da pessoa a ser criada pelo Estado depende da atividade que se pretende descentralizar. Caso 

o exercício da atividade requeira prerrogativas públicas, cria-se uma pessoa jurídica de direito público. Ao revés, se 

o exercício da atividade visado não requerer prerrogativas públicas, cria-se uma pessoa jurídica de direito privado. 

A criação das pessoas jurídicas da Administração Pública indireta se encaixa nessa forma de 

descentralização. 

A expressão “capacidade administrativa específica” dá conta de que a pessoa criada só pode exercer a 

atividade administrativa dentro de suas atribuições institucionais (princípio da especialidade). 

ATENÇÃO AOS CONCEITOS:  

 Delegação: transferência da execução;  

 Outorga: transferência da titularidade e da execução. 

(C) Descentralização por colaboração (ou delegação) 

Ocorre quando o Estado transfere para pessoa que já existe apenas a execução da atividade administrativa, 

através de um ato administrativo unilateral ou através de um contrato administrativo. 

Entes da Administração Indireta 

Regras comuns a todas as entidades da administração indireta (autarquias, fundações, sociedade de economia 

mista e empresas públicas): 

1) Personalidade Jurídica: Os entes da administração indireta tem personalidade jurídica. Eles possuem autonomia 

administrativa, receita, patrimônio. 

2) Criação/Extinção de Lei específica – Cria as autarquias, autoriza a SEM e EP. Qual diferença de criar e autorizar? 

Quando a lei cria, ao ser publicada a entidade já está criada, não precisa de nenhum registro. Quando a lei autoriza, a 

entidade precisa ser registrada os atos constitutivos no órgão competente. A própria lei define a finalidade para que 
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está sendo criada tal entidade. Porém no caso de fundações, a CF diz que lei complementar que definirá as áreas de 

atuações dessa fundação. 

3) Fins públicos (não lucrativa) – O lucro é consequência da atividade pública e não criada para lucro de imediato. 

4) Controle – os entes da administração direta controla os entes da administração indireta. A isso se dá o nome de 

controle finalístico (tutela administrativa, supervisão ministerial, vinculação), ou seja, vão observar se aquele ente 

indireto está cumprindo a finalidade cuja qual foi criada. Obs.: esse controle não se confunde com hierarquia ou 

subordinação. Não há hierarquia ou subordinação entre a administração direta para indireta. 

Agora vamos analisar cada um dos entes da Administração Indireta: 

1) Autarquia: Pessoa jurídica de direito público, exercem atividades típicas de Estado. Elas se sujeitam a todas as 

limitações estatais e gozam de todas as prerrogativas do Estado (imunidade tributária, precatórios etc...). Possuem 

bens públicos, não pode se submeter a penhora, anticrese etc... Regime de pessoal é o mesmo da administração 

direta (regime jurídico único). 

Agências reguladoras: gozam de poder normativo (não é regulamentar), é o poder de expedir resoluções, são atos 

administrativos normativos. Quem se submete a essas resoluções são os prestadores do serviço (ex.: Vivo) e não ao 

usuário.  

Os dirigentes da agência reguladora são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado, está 

na lei 9986/00. Após nomeado ele cumprirá um prazo de mandato, mas cada agência reguladora determina o prazo. 

Dentro do prazo de mandato o dirigente só perde o cargo por renúncia ou processo administrativo que se assegura 

ampla defesa, por isso fala que ele tem mandato fixo.  

Depois que o dirigente sai do cargo, ele vai ter que cumprir uma “quarentena” que varia de acordo com lei 

específica, mas em geral são 4 meses. Ele não poderá prestar serviço em nenhuma empresa regulada pela agência 

que ele dirigia (ex.: dirigente da Anatel não pode prestar serviço em empresa de telefonia).  

Durante o período de quarentena esse dirigente continua recebendo a remuneração integral do cargo de dirigente.  

Os dirigentes e servidores das agências reguladoras são estatutários. 

Não se pode confundir agência reguladora com agência executiva. 

Agência executiva: não é criada por lei como agência executiva, ela é autarquia que não está eficiente e celebra um 

contrato de gestão com o ministério superior e ela se qualifica como agência executiva através de um decreto. O 

fato dela ser qualificada como agência executiva da a ela maior autonomia financeira, administrativa, privilégio na 

licitação (até 20% do valor do convite para dispensa) mas este fato faz com que ela deverá cumprir um plano 

estratégico de reestruturação. Essa qualificação só dura enquanto durar o contrato de gestão. 

Obs.: cuidado quando em prova falar que agência executiva celebra contrato com o ministério a que ela está 

subordinada, pois ela é uma autarquia e por isso não há subordinação a ninguém, assim, ela celebra contrato com o 

ministério superior e não subordinado. 

2) Fundações Públicas: É quando o ente destina o patrimônio público a tal fundação, ou seja, é criada/formada pela 

destinação do patrimônio público. A doutrina majoritária entende que a fundação pode ser de direito público ou 

privado, depende da lei que a criar. Se for pública, entende que é uma “autarquia fundacional” e tudo que vale para 

autarquia vale pra ela, assim, neste caso é criado por lei e não autorizado. 

Em se tratando de fundações de direito privado, será ela de regime jurídico misto, pois não tem privilégios 

processuais, funcionários celetistas, mas ela se submete a todos as restrições do direito administrativo. 
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3) Empresas Estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista). 

São pessoas jurídicas de direito privado. Vamos analisar as diferenças entre as duas empresas estatais: 

a) capital: nas empresas públicas o capital é 100% público. Na SEM o capital é misto, sendo a maioria do capital é 

público (capital votante maioria do estado). 

b) forma societária: Na SEM sempre será S/A, capital aberto. Na empresa pública admite-se qualquer forma 

societária admitida em direito. 

c) deslocamento de competência: Só vale para âmbito da União, pois desloca-se a competência para julgamento 

das ações em que estejam no polo ativo ou passivo as empresas públicas (além da autarquia e fundações), assim a 

sociedade de economia mista não desloca a competência para justiça federal, será na justiça estadual mesmo. 

Ambas as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando de prerrogativas públicas (prazo 

em dobro, precatório, imunidade tributária etc...) elas seguem as mesmas regras tributárias de empresa privada. 

Os servidores são empregados, celetistas. Seguem o mesmo regime de empresa privada quanto a prazos processuais  

e contratos civis. 

Embora não gozem de nenhuma prerrogativa de Estado, elas integram o Estado e por isso elas se submetem a todas 

as limitações do Estado (licitação, concurso etc...) por isso é chamado de regime jurídico misto/híbrido. 

A criação se dá por lei autorizadora, sendo para serviço público ou exploração de atividade econômica, sempre com 

finalidade pública.  

Entretanto, há uma exceção a tudo isso quanto aos Correios, onde o regime de fazenda pública se aplica a ela, pois 

para o STF ela tem regime de fazenda pública. 

Criação de subsidiárias – é possível a criação de subsidiárias para auxiliar a empresa no exercício da sua atividade. 

Para tanto é necessário autorização para criação da subsidiária, assim, pelo STF se a lei criadora da empresa estatal 

previu a possibilidade de criação de estatal por essa empresa estatal, não precisará de uma outra lei para criar a 

subsidiária, ou seja, essa autorização na lei instituidora da empresa estatal supre a necessidade de nova lei para 

autorizar a subsidiária. 

Falência – A lei de falência diz que não se aplica a lei de falência às empresas estatais. Entretanto, se a empresa 

estatal explora atividade econômica, de acordo com a CF/88, ela será igual a empresas privadas, sendo assim, a ela 

será aplicado a regra da falência. Só quando não for exploradora de atividade econômica que não se aplica a lei de 

falências. 
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Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, 

anulação e revogação. Prescrição 

 

Conceito: 

Atos administrativos é diferentes de atos da administração. Atos administrativo é espécie de atos praticados pela 

administração. 

Os atos políticos são atos praticados pela administração, no exercício da função politica (Ex.: declaração de guerra). 

Esses atos gozam de uma discricionariedade mais ampla não se submetendo ao controle jurisdicional, assim, atos 

políticos não se submetem ao controle genérico do judiciário (ex.: sumulas vinculantes). 

Além dos atos políticos, a administração pratica atos privados (regidos pelo direito privado), são atos praticados sem 

prerrogativas publicas (ex.: doação, permuta), em pé de igualdade com o particular. 

A administração pratica ainda atos materiais (ou fatos administrativos), que são os atos de mera execução da 

atividade pública, sem a manifestação da vontade (ex.: a demolição é um ato administrativo, a demolição em si é a 

execução, ou seja, ato material). Normalmente esses atos materiais são precedidos de ato anterior. 

Além desses atos citados, temos os atos administrativos  que são praticados pelo Estado no exercício da função 

administrativa sob regime de direito público e ensejando manifestação de vontade do Estado ou de que lhe faça as 

vezes. (não são atos políticos, nem privado e nem materiais). 

Assim, nem todo ato administrativo é ato da administração, pois há pessoas que praticam atos administrativos e não 

é a administração como concessionárias, permissionárias etc... 

 

11.2 Classificação dos Atos Administrativos: 

a) Quanto à liberdade do agente: 

I) Ato Vinculado.: é aquele no qual a lei prevê a pratica do ato e prevê todos os elementos para a pratica daquele ato, 

não tendo o administrador a margem de escolha, são critérios objetivos de atuação. 

II) Ato Discricionário: a lei confere ao agente publico uma margem de escolha/discricionariedade, tendo uma 

margem de mérito (oportunidade e conveniência). Mas, não se pode confundir com a arbitrariedade, pois ato 

discricionário é a melhor forma de atuar dentro dos limites da lei, já a arbitrariedade é fora da lei. 

b) Quanto à Formação: 

I) Atos Simples: é aquele que está perfeito e acabado com uma única e simples manifestação de vontade de um único 

agente.(ex.: nomeação de um analista do tribunal). 

II) Complexos: depende de mais de uma manifestação de vontade para que eles sejam perfeitos. No ato complexo 

temos uma soma de vontades de órgãos absolutamente independentes, ou seja, os atos complexos dependem da 

manifestação de dois ou mais órgãos, cujas vontades serão conjugadas/fundidas para a formação de um único ato. 

(ex.: nomeação de um PFN, pois precisa da manifestação de vontade do Ministro da Fazenda e do AGU). 

III) Compostos: é composto de mais de uma vontade, mas aqui há um ato principal e uma segunda vontade 

acessória, dependente da primeira vontade. É um ato que dependa de uma homologação (ratificando o primeiro ato). 
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Para produzir efeitos depende de DUAS ou MAIS manifestações de vontade no mesmo órgão, sendo uma autônoma 

e outra meramente instrumental, a primeira manifestação é a principal e a segunda é secundária, normalmente só 

confirmando a primeira. 

 

c) Atos Gerais e Individuais : 

I) Ato Geral:  o ato geral descreve uma situação fática e todos que se adequem a essa situação fática devem 

obedecer esse ato geral.Ex.: o Comando da PM fala que todos os policiais deverão estar de farda. 

II) Atos Individuais: o ato individual é aquele ato que atinge uma quantidade de pessoas determinadas. Ex.: Ato do 

comando da PM falando que o soldado A, B e C precisa vir de farda. 

d) Atos de Império, gestão e expedientes –  

I) Atos de Império – é quando a administração atua com todas as prerrogativas do Estado. Atuando com 

desigualdade com o particular. Ex.: desapropriação 

II) Atos de gestão – é o ato quando a administração atua em pé de igualdade com o particular, sem prerrogativas 

de Estado. Ex. convênio firmado com particular, doação. 

III) Atos de expedientes – são os atos que dão andamento ao expediente administrativo Ex.: despacho, execução. 

e) Quanto ao conteúdo: 

I) Atos normativos: são os atos por meio do qual a administração publica expede normas gerais e abstrata dentro dos 

limites da lei. Não são atos legislativos, são atos normativos (ex.: A portaria dizendo o que é droga). 

Espécies de atos normativos: 

- Decretos (regulamentos): o ato normativo é o regulamento, o decreto é a forma dele – Decreto regulamentar. Os 

decretos são atos privativos do Chefe do Executivo. 

Podem ser regulamentos executivos e autônomos. A doutrina entende que no Brasil não há regulamento 

autônomo, mas para a maioria e para fins de prova há a possibilidade de apenas 2 hipóteses de 

regulamento autônomo no direito Brasileiro que é para extinção de cargos vagos e para tratar de matéria 

de organização administrativa, desde que não gere despesas e não cria ou extinga órgãos públicos. 

- Avisos (no âmbito do Estado e Municipio) ou Avisos Ministeriais (no âmbito da União). 

- Instruções Normativas – são atos normativos de outras autoridades publicas (ex.: diretoria da receita federal). 

- Resoluções e Deliberações – são atos normativos de órgãos colegiados (ex.: resolução da assembleia legislativa, do 

senado). Obs.: aqui entra também as resoluções das agencias reguladoras, mas lembre-se que sempre essas 

resoluções foram expedidas por um órgão colegiado dessas agencias. 

II) Atos ordinatórios: são atos de ordenação interna da atividade. É manifestação do poder hierárquico, atos para 

organizar a estrutura interna da atividade pulica, não atinge terceiros além daquela estrutura. São espécies de atos 

ordinatórios: 

- Portaria: ato interno individual que atinge individuo especifico (ex.: portaria de nomeação).  

- Circular: são atos gerais que estabelecem normas internas, mas uniformes (ex.: circular que estabelece o horário de 
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funcionamento daquele órgão). 

- Ordem de Serviço – é ato para ordenar o serviço/atividade do órgão (ex.: determinar o servidor/setor para realizar o 

devido serviço). 

- Ofícios e memorandos: são atos de comunicação. O memorando é comunicação interna entre o mesmo órgão. 

Oficio é comunicação externa entre autoridades diversas ou com particulares. 

III) Atos negociais  são os atos por meio do qual a administração publica concede aquilo que o particular requereu. 

São atos de concessão. 

obs.: em provas objetivas acabam trazendo um conceito básico de atos negociais que é: sãos aqueles 

atos no quais a manifestação de vontade do Estado coincide com o interesse do particular. 

Espécies de atos negociais – Obs.: nos 3 casos/espécies que serão vistos, o particular requere/pede alguma coisa à 

administração e esta concede aquilo requerido pelo particular, por isso fala-se que existe uma coincidência entre o 

requerimento do particular e a concessão da administração. 

Essas 3 espécies podem ser expedidos pela mesma forma que é através do “Alvará”, mas são atos diversos um do 

outro. 

- Licenças: é ato de polícia da administração, onde a administração permite ao particular o exercício de uma 

atividade material fiscalizada pelo Estado (ex.: licença para construir uma casa). 

A diferença entre autorização e licença é que, em regra, a licença é ato vinculado, ou seja, se o particular cumprir 

todos os direitos previstos em lei não se pode negar a licença ao particular. 

Assim, Licença é ato Vinculado e a Autorização é ato Discricionário. 

- Autorização: é ato administrativo discricionário (margem de escolha do ato) e precário (é aquele ato no qual não 

há direito adquirido, a autorização é concedida e pode ser a qualquer tempo revogado, sem gerar direito à 

indenização ao particular). 

Podem ser praticados em duas situações: 

- autorização de uso de bem público -  todas as vezes que particular quiser utilizar os bem publico de uso comum de 

forma especial dependerá da autorização de uso (casar na praia ex.) 

- autorização na atividade material fiscalizada pelo estado, onde depende de autorização , pois o estado fiscaliza 

aquela atividade para que seja utilizada devidamente (ex.: abrir escola, portar arma). Esse tipo de autorização é 

chamado de autorização de polícia. 

Seja autorização de uso ou de polícia será ato precário e discricionário. 

- Permissão:  permissão de serviço público é contrato. Mas há uma permissão que é ato, que é a permissão de uso 

de bem público que é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, por meio do qual se permite a 

utilização do bem publico de forma especial/anormal/privativa, a diferença é que a autorização de uso é feita no 

intresse do particular e o Estado verifica que não causa transtorno à administração e é possível permitir. Além disso, 

há interesse público na utilização do bem (ex.: banca de revista). 

- Admissão: é ato pelo meio do qual o particular pode usufruir do serviço público ofertado pela administração (ex.: 

matricula da criança na escola publica, admissão é a matricula).  
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IV) Atos enunciativos:  São atos pelo meio do qual a administração emite opinião e atesta situação de fato, vejamos: 

a) Atestar situação de fato:  

- Certidão: ato enunciativo. É o espelho do registro, ou seja, uma informação daquilo que já está registrado no 

órgão (ex.: certidão negativa da fazenda publica) 

- Atestado: atos enunciativos. A administração vai verificar a situação de fato para depois atestar (ex.: atestado 

médico). 

- Apostila/Averbação: ato enunciativo. É o ato por meio do qual acrescenta informação no registro público (ex.: 

averbar o divórcio no registro de casamento). 

b) Emitir Opinião:  

- Parecer: é um ato que manifesta opinião da administração publica a respeito de uma situação, eles podem ser: 

- Facultativos: não precisa ser expedido para o andamento regular do processo na via administrativa em 

dado momento, assim a lei diz que naquele momento não é necessário um parecer para isso, mas o gestor 

está inseguro quanto aquele processo administrativo dai ele requere à assessoria jurídica do órgão que emita 

um parecer, nesse caso, o parecer é facultativo para o gestor, mas obrigatório para a assessoria. O gestor 

pode decidir o processo sem parecer, mas se ele quiser se respaldar da decisão que vai tomar ele pode 

requerer o parecer. 

- Obrigatório: A lei prevê que haja um parecer, assim, se não tiver o parecer pode ensejar a nulidade.  Ex.: 

no caso da licitação é necessário um parecer para publicação do edital. O parecer obrigatório pode ser: 

- Não vinculantes: em regra, os pareceres não são vinculantes. A autoridade pode ou não seguir 

a conclusão do parecer. Meramente opinativo 

- Vinculantes: será vinculante quando a lei estabelecer expressamente, vinculando o  parecer à 

autoridade a qual se dirige. Nesse caso a autoridade não pode contrariar o parecer, se o gestor 

não concordar com o parecer ele deve tentar convencer o parecerista a mudar de opinião. 

Cuidado: existe o parecer normativo, pois ele não é ato enunciativo, mas sim ato normativo. O parecer normativo é 

vinculante, são atos normativos na verdade e não pareceres. Assim, transformam aquele parecer num ato normativo, 

onde todos os gestores naquela situação deverão atuar daquela forma do parecer. Por isso é vinculante, pois 

estabelece uma norma vinculante e geral. 

V) Atos punitivos: são os atos de aplicação de sanções/penalidades. Esse ato punitivo pode ser aplicado ao 

particular (ex.: multa de transito) , à própria administração (ex.:sanção a servidor em PAD). Todo ato punitivo 

deve ser precedido do devido processo legal, ampla defesa, contraditório. 

Obs.: O silêncio administrativo não produz efeitos. Se a administração não falar nada, não há nada. A lei pode 

atribuir efeitos a cada caso concreto, que pode ser efeito positivo ou negativo. Isso é para evitar que a inércia da 

administração cause prejuízo a particulares, mas lembre-se que é só se  a lei autorizar que os efeitos geram efeitos. 
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ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

A princípio, devemos saber que há uma certa divergência quanto aos elementos do ato, a doutrina diverge, mas para 

concursos o que prevalece é que são 5 elementos e a base disso é retirada do artigo 2° Lei 4717/65 (Lei ação 

popular). Obs.: se o ato for vinculado, os 5 elementos serão vinculados, estarão lá.  

Obs.: a doutrina diz que a competência, forma e finalidade são elementos sempre vinculados, mesmo que o ato 

seja discricionário. A discricionariedade será no motivo ou no objeto. 

Vamos aos elementos: 

a) Competência: ou sujeito competente. Isso porque, não basta o ato ser praticado por uma gente publico, mas sim 

por aquele agente que é competente para a prática do ato. A competência é : 

I) Irrenunciável: em razão da indisponibilidade do interesse público, o administrador não pode abrir mão da 

competência que a ele foi atribuída por lei. 

II) Imprescritível: o não exercício da competência não prescreve, ou seja, se ficar sem exercer a 

competência não perderá esse exercício pelo desuso. 

III) Improrrogável: se o sujeito for incompetente para a prática do ato ele continua incompetente, ou seja, 

não gera prorrogação da incompetência.  

 

Em primeiro momento, quem pratica o ato é o sujeito que tem competência para pratica desse ato. A princípio a 

competência é originária, expressa, legal. 

Mas, há situações que o sujeito que não era inicialmente competente para a prática do ato o pratique. A lei prevê as 

espécies de Delegação e Avocação: 

- Delegação: a autoridade competente pode estender sua competência para outra autoridade de mesmo nível 

hierárquico ou de hierarquia inferior (não pode para superior). A autoridade que recebeu a delegação é 

temporariamente competente para praticar o ato. Assim, o delegado (que recebeu a delegação) é o responsável pelo 

ato, em eventual Mandado de Segurança o delegado (que recebeu a delegação) será a autoridade coatora para tal 

MS. 

Além disso, não existe delegação de competência genérica (delegar toda a competência), deve ser especifica.  

Mesmo a autoridade delegando o ato para outra autoridade, a autoridade delegante (delegatória) terá competência 

também para praticar o ato, assim como a autoridade que recebeu a delegação. Isso se chama cláusula de reserva 

que quer dizer que o delegante se reserva na competência delegada. 

A delegação de competência é extensão. Não há renuncia pela autoridade delegante. 

- Avocação: a autoridade toma para si a competência de outro agente de forma temporária. Busca para si a 

competência originária de outra autoridade, na avocação só pode ocorrer com agente inferior/subordinado. 

Não é possível delegar e nem avocar competência para: 

Edição de atos normativos. Obs.: o artigo 84 p.u CF/88 permite a delegação dos regulamentos 

autônomos 

Decisão de recurso hierárquico 
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Para competência definida em lei como exclusiva. Obs.: a competência privativa pode 

delegar/avocar, a exclusiva que não pode. 

b) Forma:  a forma é o meio pelo qual o ato se apresenta ao mundo jurídico. Esse ato depende de um processo 

administrativo prévio, ao final desse processo aparece o ato. No direito brasileiro vigora o principio da 

instrumentalidade das formas. O vício de forma não configura, a princípio, prejuízo ao administrado, assim, o vício 

de forma é sanável. O vicio de forma não é vício essencial, mas vício instrumental. 

A forma é um elemento vinculado, pois a lei define a forma para a prática do ato administrativo.  

 

c) Finalidade: o ato deve ser praticado com a finalidade estabelecida na lei. O ato tem um escopo/fim a ser atingido 

conforme determinado pela lei. A finalidade pode ser Genérica (que é a finalidade prevista em todo ato que é atingir 

o interesse público), sempre que o ato for praticado visando interesse individual haverá desvio de poder, desvio de 

finalidade. 

Cada ato terá a finalidade específica (observando a genérica sempre) – a lei estabelece uma finalidade específica 

para alguns atos. Ex.: remoção de servidor com intenção de punir, a remoção não tem caráter punitivo, sua 

finalidade é a reestruturação do serviço, assim, se houver remoção com intenção de punir estará cometendo desvio 

de finalidade. 

 

d) Motivo: é a razão (situação fática e jurídica) que justifica a pratica do ato administrativo, o ato é praticado por um 

motivo. É uma situação prevista em lei que justifica a prática do ato (ex.: faltar mais de 30 dias consecutivos 

justifica a demissão). 

Não pode confundir motivo com motivação. 

Motivação é a exposição dos motivos, a fundamentação do ato, da razão que deu a pratica do ato. 

Assim, não há ato sem motivo. A princípio os atos devem ser motivados, mas há situações que não há necessidade 

de motivação daquela pratica do ato. Ex.: cargos em comissão livre nomeação e exoneração ad nutum, a 

administração quando exonera o comissionado não precisa motivar. Obs.: o STF declarou a estabilidade gestante 

(grávida) de servidor comissionado. 

Se o ato que não precisa ser motivado for motivado, ai sim a motivação passa a integrar a estrutura do ato 

administrativos. Por isso, se essa motivação que foi feita for falsa/viciada o ato também será viciado. Essa é a teoria 

dos motivos determinantes. A motivação vinculará o ato e ensejará a nulidade do ato. 

Assim, em regra temos que o motivo é obrigatório nos atos e a falta deste gerará a nulidade do ato. Já nos caso da 

motivação, nem sempre é obrigatório, assim, quando a lei dispensar motivação, mas tal ato for motivado e essa 

motivação foi viciada/falsa, ela passará a integrar/vincular o ato administrativo e devido a isso o ato será nulo. 

Ex.: exoneração de servidor efetivo depende de motivação. A motivação apresentada para exoneração não é 

verdadeira, o elemento motivo é viciado, logo, o ato será nulo. 

Ex.: exoneração do servidor efetivo sem motivação. Nesse caso o elemento viciado está na forma, pois não foi feito 

motivação, faltou a forma/formalização para praticar aquele ato. Nesse caso, pelo elemento viciado ser a forma, o 

ato é anulável, ou seja, poderá ser sanado o vício com motivação posterior, isso pois os atos que possuem vicio no 

elemento forma são anuláveis podendo ser sanáveis, pois a forma é requisito essencial e não de validade. 
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Assim, vicio no motivo é nulo (motivação falsa). Vicio na forma é anulável, podendo ser sanado (sem motivação, 

sanando/convalidando o vício com motivação posterior). 

No direito brasileiro admite a “motivação aliunde” ou per relacionem – ocorre, quando na prática de um ato 

administrativo, ao invés de apresentar os motivos expressamente, remete-se a um ato anterior que justificou a pratica 

deste ato. Art 50 §1° da Lei 9784/99 permite essa motivação aliunde, além disso ela se baseia no princípio da 

instrumentalidade das formas. 

 

e) Objeto:  é a disposição do ato, é o que o ato diz, é o efeito principal que o ato gera no mundo jurídico (ex.: ato de 

demissão, a demissão é o objeto do ato). 

Para  que o ato seja válido ele deve lícito, possível, determinado (ou determinável). 

O objeto é o efeito principal que o ato gera no mundo jurídico. Mas o ato jurídico gera efeitos acessórios além do 

principal. 

Efeitos acessórios do ato administrativo: 

- efeito reflexo: é quando atinge terceiros que não estão envolvidos no próprio ato. Ex.: reintegração de servidor tem 

como efeito principal fazer que o servidor retorne ao seu cargo, mas se esse cargo estava ocupado por outro servidor, 

essa reintegração terá o efeito reflexo nesse outro servidor que é o tirar do cargo do reintegrado e o mover para outro 

cargo. 

- efeito prodromico – ocorre quanto a ato complexo ou composto e é quando o ato inicial praticado tem o efeito de 

quebrar a inércia administrativa e exigir a manifestação da vontade no segundo ato. 

Atributos dos atos administrativos 

1º Presunção de legitimidade e de veracidade – a presunção de veracidade diz respeito a fatos, ou seja, os fatos 

apresentados nos atos são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Essa presunção não é absoluta, pois 

é até que se prove o contrario, presunção iuris tantum, admite prova em contrário. Essa presunção de veracidade 

gera a inversão do ônus da prova, assim o Estado não precisa provar os fatos que ela alega e o particular deve 

apresentar provas que ele não cometeu o que a administração alegou. 

A presunção de legitimidade diz respeito ao direito, ou seja, o ato administrativo é presumidamente lícito. E uma 

presunção relativa (iuris tantum, admite prova em contrário), assim, os recursos administrativo (em regra) não 

possuem efeitos suspensivos, pois o ato que está sendo impugnado pelo recurso é presumidamente lícito. 

2º tipicidade:  é o principio da legalidade aplicado aos atos administrativos.  O ato administrativo deve estar 

tipificado na lei. 

Além desses, temos três atributos que geram obrigações a particulares, vejamos: 

1º Imperatividade: é o poder que a administração pública de impor obrigação unilateralmente ao particular sem a 

anuência dele, dentro dos limites da lei.  A doutrina moderna chama isso de poder extroverso da administração. 

2° Exigibilidade ou coercibilidade: é o poder que a adm publica tem de agir por meios indiretos de coerção. 

3º Autoexecutoriedade ou executoriedade do ato administrativo: é o poder que a administração tem de se valer de  

meios direitos para executar o ato automaticamente. Essa auxoexecutoriedade decorre de Lei, quando esta prevê o 

ato como autoexecutável. Ou ainda, pode decorrer de uma situação de urgência, devidamente justificada. Nessas 
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situações de urgência não da para ter o prévio contraditório, acontecerá o contraditório diferido/postergado (a 

administração executa o ato e depois abre prazo para o contraditório. 

 Para que o ato administrativo produza efeitos no mundo jurídico, ele precisa passar por 3 planos de analise que 

á perfeição, eficácia e validade. 

1º Perfeição: é o ato existente. É o ato que já cumpriu todas as etapas necessárias para a sua formação, é um ato 

perfeito (ex.: ato complexo, os dois atos foram cumpridos). Ex.: no caso do ato de aposentadoria de servidor (ato 

complexo), enquanto o Tribunal de contas não der o seu parecer, o ato será imperfeito, pois ele depende da 

manifestação dos dois órgãos para ser perfeito). 

2° Validade: é a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Validade é a legitimidade, é a adequação desse 

ato ao ordenamento jurídico como um todo.  

3° Eficácia: é a aptidão do ato a produzir efeitos. Normalmente, quando o ato é perfeito e válido ele já pode produz 

efeito, ou seja, já será eficaz. Mas em algumas situações, o próprio ato difere a eficácia do, condicionando essa 

eficácia a um termo inicial ou implemento de condição suspensiva. 

O termo inicial é o evento futuro e certo. Ex.: o sujeito quer casar na praia, então vai pedir uma 

autorização de utilização de bem publico, assim, vai tramitar o processo administrativo e ele é 

autorizado a casa na praia, mas não poderá casar a qualquer tempo, apenas naquela data que ele 

requereu ao órgão publico. 

 

A condição suspensiva é evento futuro e incerto. Ex.: ato administrativo que diz que em determinada 

rua não pode estacionar, mas enquanto não tiver uma placa dizendo que é proibido estacionar naquela 

rua, esse ato não produzirá efeitos, assim, não tem prazo certo para os efeitos iniciarem, pois não tem 

prazo certo para por a placar, a partir do momento que tiver a placa ele terá eficácia, enquanto não 

tiver a placa não terá eficácia. 

 

Se o ato administrativo tiver um vício de forma, tal vício de forma é sanável. Mas se o ato não tiver forma ele não 

existe. A forma é necessária existência do ato, se o ato é imperfeito não adianta analisar nenhum outro plano de 

existência (validade e eficácia, pois já é imperfeito). 

Ato imperfeito não produz efeitos no mundo jurídico pois ele não existe. Ex.: ato sem forma citado acima. 

É possível que o ato seja perfeito, valido e ineficaz. Isso é o ato administrativo pendente, pois é perfeito porque 

cumpriu as etapas de formação, é valido porque está de acordo com o ordenamento jurídico, mas não está apto ainda 

porque está dependendo de um termo inicial ou de um implemento de um condição.  

Cuidado: normalmente cai em prova que o ato pendente é aquele ato que ainda não cumpriu as etapas de formação, 

cuidado, isso é um ato imperfeito e não pendente, imperfeito porque não cumpriu etapas de formação, pois se ele 

não cumpriu não será perfeito ainda e nada tem a ver com a eficácia ou pendente. 

O ato administrativo pode ser perfeito e inválido, ato inválido não produz efeitos. Mas, em virtude da presunção de 

legitimidade do ato administrativo é possível que o ato administrativo seja perfeito, inválido e eficaz. Ex.: a 

administração pública decidiu pagar uma gratificação a servidores de determinada carreira durante dois anos, depois 

a adm. pública reanalisou a lei e viu que essa gratificação não é devida aqueles servidores, dai passou a entender que 

não pagaria mais a gratificação àqueles servidores. Assim, os dois anos recebidos de boa-fé determinada gratificação 

não podem ser exigidos a devolução dos valores, isso porque a nova interpretação da norma não pode retroagir para 
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atingir direitos de terceiros (segurança jurídica). Isso porque, o ato começa a produzir efeitos como legitimo (válido) 

fosse devido a presunção de legitimidade do ato, depois que se notou que não era válido, ele se tornará inválido, mas 

não prejudicará direito de terceiros de boa-fé. 

Em resumo: ato imperfeito é inexistente. Ato perfeito, válido e ineficaz é pendente (depende de termo ou 

condição), ainda não produz efeitos. Ato perfeito e inválido pode ser eficaz, ou seja, pode sim produzir efeitos e 

depois não mais produzi sem atingir o direito gerado a terceiros enquanto produziu efeitos. 

Extinção dos atos administrativos pode se dá por 

a) cumprimento dos efeitos ou advento do termo final: extinção natural do ato administrativo, pois cumpriu todos 

efeitos que tinha para produzir (ex.: licença para construção, após construção terminar o ato perde seus efeitos). OU 

ainda por termo final (ex.: licença para dirigir, quando vencer o prazo dela o prazo está extinto). 

b) Desaparecimento da pessoa ou coisa pela qual o ato recai: ato de tombamento sobre um casarão, mas o casarão 

caiu, o ato perdeu efeito. Outro exemplo, morte do servidor extingue os efeitos do ato de nomeação. 

c) renuncia ou abdicação: os atos podem ser ampliativos (que gera direitos ao particular, efeitos positivos ao 

particulares), ou atos restritivos (são atos que administração restringe a esfera jurídica do particular, impondo 

obrigações etc..). A renúncia é uma forma de extinção de atos ampliativos (direito), não existe renuncia a obrigações 

(restritivos). 

d) retirada: quando o ato é extinto por outro ato que retire ele do mundo jurídico, essa retirada pode se dá por 

revogação, anulação, cassação, de caducidade ou de contraposição. 

Anulação: é a retirada do ato devido a um vício de legalidade. Não pode anular vicio legal. A anulação opera efeitos 

retroativos (ex tunc), impedir efeitos futuros e aniquilar efeitos passados.  

Obs.: Não existe direito adquirido a manutenção de ato nulo, ou seja, ninguém tem direito adquirido a um ato que é 

nulo (ex.:nomeação sem concurso para cargo efetivo, não há direito adquirido nisso). Os atos praticados, por ele 

agente público sem concurso, terá efeitos a terceiros de boa-fé. 

A anulação pode ser feita pela própria administração pública, pelo principio da autotutela (sumula 473 STF). Não só 

pode como ela deve anular o ato ilícito. A anulação não depende de provocação, podendo ser de ofício. Mas também 

pode se dar por provocação pelo particular interessado (direito de petição):  

Essa representação do particular pode ser por meio de reclamação (o particular peticiona ao órgão publico com a 

intenção de anular ato lesivo que viola direito dele).  Ex.: licitante se sente prejudicado pelo edital de licitação, ele 

está sendo prejudicado, então é reclamação. 

 Pode ser ainda por meio de representação (o particular peticiona ao órgão publico com a intenção de anular ato 

lesivo que viola direito da coletividade). Ex.: edital de licitação fere interesse publico, caberá a representação por 

atingir direito coletivo. 

Além disso, a anulação pode se dar através do Poder Judiciário. O Judiciário pode anular os atos jurídicos ilegais. O 

Judiciário não pode fazer a analise de mérito do ato (oportunidade e conveniência), mas sim pode controlar a 

legalidade do ato, sendo o ato ilegal o Judiciário pode anular os atos. 

O Judiciário só pode anular o ato por provocação, não podendo anular de ofício esses atos. 

 

 OBS.: São sanáveis os vícios de competência e forma (para fins de prova). Ainda assim, entendem que se 
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o vício for de competência e/ou forma e o ato administrativo vinculados a convalidação será obrigatória. 

Se o vício for de competência e o ato for discricionário a autoridade competente pode analisar a 

oportunidade e conveniência para sanar/convalidar ou não. 

O ato administrativo pode ser retirado do mundo jurídico de outra forma, a revogação: 

A revogação se opera somente a atos administrativos válidos. Se for inválido ele deve ser anulado. A revogação 

decorrer de uma analise de mérito (conveniência e oportunidade, interesse pública na manutenção do ato). Se o ato é 

valido, todos os efeitos produzidos ate então foram produzido validamente, assim, o que não se quer é que ele 

continue produzindo efeitos, assim a revogação não retroage, possuindo efeitos ex nunc. 

Só quem pode revogar os atos administrativos é a própria administração (não pode o Judiciário revogar atos 

administrativos no exercício da função jurisdicional).  

Isso porque se o Judiciário estiver atuando na sua função administrativa atípica ele pode revogar seus atos (ex.: 

publicado edital de concurso, mas viu um erro, revogou aquele edital de concurso para o tribunal). 

Não podem revogar atos administrativos consumados (ato que produziu todos efeitos que tinha que produzir), isso 

porque a revogação só impede efeitos futuros (ex.: gozei as férias em julho, em agosto a administração quer revogar 

minhas férias mas eu já gozei não tem logica revogar). 

Também não pode revogar atos vinculados, isso porque não admite a analise de mérito desse ato. Exceção: a licença 

para construir, especificamente, pode ser revogada. 

A cassação e a caducidade também são hipóteses de retirada do ato do mundo jurídico. Ambas são hipóteses 

de ilegalidade superveniente do ato. Ele nasce válido, mas se torna invalido durante a sua execução. 

Vejamos um exemplo para entender a diferença de caducidade para cassação. Ex.: Suponhamos que determinada 

pessoa obtenha uma licença para construir um Hotel e explorar a atividade hoteleira, mas passado o tempo, 

construído o hotel, essa pessoa decide fazer do Hotel um “Puteiro”, no momento em que ele transforma o Hotel num 

puteiro a licença que no início era valida (construir um hotel), passa a ser invalida, o que enseja a cassação do ato, 

pois ocorreu uma ilegalidade superveniente por culpa do beneficiário/particular (dono do hotel que transformou 

em puteiro). Ato tornou-se invalido devendo ser cassado pela administração. 

Assim, conforme o exemplo citado, o dono do hotel decidiu continuar tentando, pediu uma autorização de uso para 

montar um circo na pracinha da cidade. Depois que o circo está funcionando, veio um plano diretor da cidade 

dizendo que naquela pracinha não pode mais ter circos, tornando aquela área residencial proibindo circos. Nesse 

caso a autorização e uso que havia sido concedida na origem válida, tornou-se inválida e o particular não tem 

culpa nenhuma disso, nesse caso, quando estamos diante de uma ilegalidade superveniente,  em que o particular 

não deu causa, mas em virtude de uma nova lei (a administração deu causa com a nova lei), estamos diante da 

caducidade do ato, pois a ilegalidade superveniente decorre de lei nova e não por culpa do particular.  

Em resumo: na cassação temos uma ilegalidade superveniente em virtude de uma alteração fática (hotel virou 

puteiro), na caducidade temos uma ilegalidade superveniente em virtude de uma alteração jurídica (o circo está 

certo, o que mudou a lei). 

Contraposição ou derrubada – não há ilegalidade originária e nem superveniente. Aqui o que ocorre é um novo 

ato que se contrapõe a ato anterior. Ex.: Exoneração se contrapõe ao ato de nomeação. 
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QUESTÕES 

 

 

 
1. (Cespe – PF – 2018) Em diligência com o objetivo de combater o tráfico internacional de entorpecentes, policiais 

federais localizaram uma plantação de maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga. 

No local, foram apreendidos dinheiro e veículos e foram presas cinco pessoas que se encontravam na posse dos bens 

e cuidavam da plantação. Nessa situação hipotética, havendo indícios suficientes da existência de outros bens 

adquiridos pelos indivíduos presos com os proventos decorrentes da comercialização da maconha, a autoridade 

policial deverá imediatamente apreender esses bens, ainda que eles estejam na posse de terceiros, devendo, ainda, 

determinar às autoridades supervisoras do Banco Central do Brasil o bloqueio de valores existentes em 

movimentações bancárias em nome desses indivíduos presos. 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

2. (Cespe – STJ – AJAJ – 2018) Aquele que oferece droga, mesmo que seja em caráter eventual e sem o objetivo de 

lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, comete crime. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

3. (Cespe – DPU – 2017) Situação hipotética: Com o intuito de vender maconha em bairro nobre da cidade onde 

mora, Mário utilizou o transporte público para transportar 3 kg dessa droga. Antes de chegar ao destino, Mário foi 

abordado por policiais militares, que o prenderam em flagrante. Assertiva: Nessa situação, Mário responderá por 

tentativa de tráfico, já que não chegou a comercializar a droga. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

4. (Cespe – PF – 2009) É atípica, por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto, a conduta do agente que 

simplesmente colabora, como informante, com grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

5. (Cespe – PF – 2009) A Constituição da República pode ser classificada como rígida, em face da existência de 

normas que não podem ser modificadas pelos agentes políticos investidos do poder constituinte derivado (cláusulas 

pétreas). 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

6. (Cespe – PRF – 2013) No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma 

sociedade. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 
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7. (IADES – SEASTER/PA – 2019) De acordo com a Constituição Federal de 1988, os fundamentos da República 

Federativa do Brasil são soberania, 

A) cidadania, honra da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

B) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores individuais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

C) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo jurídico. 

D) civismo, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

E) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

 

8. (IADES – CAU/AC – 2019)Assinale a alternativa que representa um dos princípios que regem a administração 

pública brasileira. 

A) Duplo grau de jurisdição 

B) Juiz de paz 

C) Concorrência 

D) Moralidade 

E) Especificidade 

 

9. (Cespe – MP-PI – 2018) Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do 

interesse público sobre o privado, à administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 

 

10. (Cespe – PF – 2018) A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item 

a seguir, acerca do controle da administração pública.  

O poder de autotutela tem fundamento, preponderantemente, nos princípios da legalidade e da preponderância do 

interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da 

própria administração. 

 

(   ) Certo   (   ) Errado 
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GABARITO 

 

1- E 

2 – C 

3- E 

4- E 

5- E 

6- C 

7 – E 

8- D 

9 – E 

10- C 

 

 

 


