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ESPELHO DE CORREÇÃO 

 
I. Prova DOUTORADO: 
 
1. Ato e contrato administrativo na teoria tradicional do direito administrativo (época da consolidação teórica e disciplinar) 
a) Ato administrativo como ato de autoridade, manifestação da vontade de pessoas jurídicas integrantes do Estado. 

Implicações - verticalidade e unilateralidade (0,5 ponto) 
b) Contrato administrativo - "regime" particular, de prerrogativas. Poderes da administração, que destoam da própria 

natureza contratual (0,5 ponto) 
c) Possível síntese (1): ato e contrato administrativo, nesse período, são versões do contrato e do ato jurídico de direito 

civil, porém atravessadas pela compreensão dos poderes administrativos que caracteriza a perspectiva da época sobre 
o Estado (0,5 ponto) 

d) Possível síntese (2): processo administrativo não é efetivo instrumento de formação do ato administrativo, ou é 
reduzido à sua dimensão procedimental (0,5 ponto) 

 
2. Trânsito: nesse período, o direito administrativo diz mais respeito a regras que operacionalizam (e remotamente 

limitam) a vontade do Estado, do que regras que vinculam esse Estado (administração) a compromissos constitucionais 
diretamente exigíveis pelos cidadãos (2,0 pontos) 

 
3. Aproximação entre direito constitucional e direito administrativo 
a) Complexidade da política e crise dos parlamentos (incremento da representatividade, perda de homogeneidade). Perda 

de densidade das leis (1,0 ponto) 
b) Constitucionalização do direito (direitos fundamentais, força normativa da constituição, que pretende determinar a 

ação administrativa, expansão de competências do Poder Executivo) (1,0 ponto) 
 
4. Novos horizontes para o ato, contrato e processo administrativo 
a) Ato de administrativo é ato de autoridade? Sempre? (0,5 ponto) 
b) Contrato administrativo - incremento da consensualidade. Diversidade dos contratos e impossibilidade de regime único 

(0,5 ponto) 
c) Amplo controle do ato e do contrato (externo, interno). Participação e accountability (0,5 ponto) 
d) Processo administrativo como meio de expressão dos poderes estatais (processualidade) (0,5 ponto) 
e) Processo como contrapeso ao exercício da discricionariedade administrativa (0,5 ponto) 
f) Processo administrativo como meio de tomada de decisão (participação, interesse) e parâmetro ao controle da decisão 

(índice de comensurabilidade) (0,5 ponto) 
g) Citar dois exemplos e trabalhá-los (0,5 ponto, 0,25 cd.) 
h) Discussão: o processo é um novo eixo para o direito administrativo? Que relação existe entre processo e constituição? 

(0,5 ponto) 


