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o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 

INTRODUÇÃO 


A Constituição Federal de 1988, comparativamente com as an
teriores, foi bastante pródiga ao aludir ao Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal. 

Fê-lo, por exemplo, no art. 41, § 1°, 11, ao prescrever que o servidor 
público estável só perderá o cargo"mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa"; no art. 37, XXI, ao prever o 
processo de licitação, nas hipóteses ali especificadas; no art. 5°, LV, ao 
dispor que, "aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes" . 

É interessante lembrar que, em dezembro de 1963, o Supremo Tri
bunal Federal condensou sua jurisprudência no que tange a funcioná
rios, da seguinte forma: 

Súmula n° 20/STF: É necessário processo administrativo, com ampla 
defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. 

Súmula n° 21/STF: Funcionário em estágio probatório não pode ser exo
nerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de 
apuração de sua capacidade. 

A matéria evoluiu, como se verifica, ampliando-se o âmbito de 
abrangência do Processo Administrativo (P A), agora expressa na Cons
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tituição Federal, no inciso LIV do art. 5°, segundo o qual H ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 

Na expressão Hbens" compreende-se todo o patrimônio jurídico de 
alguém, tanto material - estritamente - como aquele oriundo de vincu
lação funcional. 

Quanto aos servidores públicos, a Constituição Federal, em seu art. 
41, incisos e parágrafos, dispõe a respeito, garantindo aos que ingressa

I ' 	 ram no serviço público, mediante concurso, estabilidade após três anos, 
dispondo que a eventual perda do cargo somente ocorrerá por sentença 
transitada em julgado ou processo administrativo, assegurada, sempre, 
a ampla defesa, tudo, nos termos da legislação incidente, na hipótese. 

Em Informativo nO 336, referente ao período de 9 a 13 de fevereiro 
de 2004, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, assim decidiu: 

Processo Administrativo e Contraditório. Por ofensa ao art. 5°, LV, da 
CF/88, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrati
vo, o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal, 
por maioria, deferiu mandado de segurança para anular o ato do Tribu
nal de Contas da União - que, por meio de decisão unilateral, cancelara 
o pagamento da pensão especial concedida à impetrante - determinando 
a retomada do processo administrativo com a observância do contradi
tório e da ampla defesa. Tratava-se, na espécie, de pensão decorrente da 
adoção da impetrante pelo titular, seu bisavô, por meio de escritura pú
blica,cuja concessão fora considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da 
União, em face da ausência de autorização judicial para a validade da 
adoção, na forma prevista nos arts. 28 e 35 do Código de Menores (Lei 
6.697/79), que já se encontrava em vigor à época. Salientou-se, no caso, 
ainda, a necessidade de preservação da segurança jurídica, uma vez que 
o ato de cancelamento da pensão ocorrera 18 anos após a concessão do 
benefício. Vencida a Ministra Ellen Gracie, relatora, que, ressaltando as 
evidências de que a adoção se dera com o intuito de simulação para o fim 
de manutenção da pensão previdenciária, indeferia o writ, por entender 
que, sendo o ato coator exclusivamente de direito, seria desnecessário o 
exercício do contraditório na fase administrativa. Vencidos também, na 
extensão do deferimento, os Ministros Carlos Velloso, Nelson Jobim e 
Cezar Peluso, que concediam a segurança em caráter definitivo. Prece
dente citado: RE 158.543/RS (RTJ 156/1042).1 

Supremo Tribunal Federal, MS 24.268/MG, ReI. orig. Min. Ellen Gracie, ReI. p/ acórdão 
Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 5/2/2004. 
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Como se verifica, também no Processo Administrativo estão ga
rantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Foi necessá
rio que o Congresso Nacional editasse lei disciplinando tal matéria para 
propiciar o exato cumprimento desses princípios, afastando, por um 
lado, a atuação discricionária - e às vezes arbitrária - da Administração, 
no seu constante vínculo com os administrados em geral, e, por outro 
lado, prescrevendo seus direitos e deveres, na mesma vinculação. 

Sobreveio, destarte, a Lei nO 9.784/99, importante instrumento 
legislativo, desde que bem utilizado na prática. Caso contrário, pode
rá se constituir, a exemplo do processo judicial, em mais um entrave 
para o bom e célere atuar administrativo, que pressupõe, por natureza, 
maior dinamismo na solução cotidiana dos inúmeros problemas com 
que se depara a Administração Pública no seu relacionamento com os 
administrados. 

A propósito, para o âmbito do Tribunal de Contas da União, o Su
premo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nO 3, segundo a 
qual: 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anu
lação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, 
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de apo
sentadoria, reforma e pensão. 

A própria ressalva de sua parte final ,H excetuada a apreciação da 
legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pen
são", não subsistirá sem o contraditório, caso essa apreciação ultrapasse 
o prazo quinquenal, no âmbito do Tribunal de Contas, conforme juris
prudência do STF, a saber: 

Ato do TCU. I...] Negativa de registro a aposentadoria. I...] A inércia 
da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da aposentadoria, 
consolidou afirmativamente a expectativa do ex -servidor quanto ao 
recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz 
intimamente com: o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva 
do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual 
do Estado de Direito; a lealdade, um dos conteúdos do princípio 
constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de 
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se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Po
der Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de 
qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com 
o ato formal de aposentadoria. A manifestação do órgão constitucional 
de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das 
pautas elementares da razoabilidade. Todo o direito positivo é perme
ado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para 
que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria 
instabilidade intersubjetiva ou mesmo intergrupal. A própria CF de 1988 
dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso tem
poral a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo 
constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado crité
rio da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. ']O 

e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). O prazo de cinco 
anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o 
exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e 
pensões. Transcorrido in albis o interregno quinquenal, a contar da apo
sentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do proces
so de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5°).2 

A seguir, serão feitos sucintos comentários acerca dos preceitos da 
referida lei, a fim de fornecer alguns subsídios de ordem prática. 

Supremo Tribunal Federal, MS 25.116, ReI. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 10/2/2011. 

__~================~:- 10 _______________________ 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

~. l' Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo ad
ministrativo no âmbito da Administração Federal direta e indire
ta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados 
e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

Este artigo indica que se trata de lei federal, e não nacional. Não 
poderia ser lei nacional porque, se fosse aplicável aos Estados, Distrito 
Federal e aos Municípios (CF, art. 18), atingiria a sua autonomia, ge
rando, portanto, a sua inconstitucionalidade, no pertinente. É claro que 
várias de suas regras incidem nacionalmente uma vez que decorrem 
diretamente da Constituição Federal. No entanto, tal diploma, de per 
se, não se aplica a esses entes da federação, que podem, obviamente, se 
desejarem, por lei, internalizá-Io, no que couber. 

Observa-se que vários estados já editaram suas leis a respeito do 
Processo Administrativo, que seguiram, em linhas gerais, o modelo fe
deral. 

Entretanto, em razão do vácuo legislativo estadual existente, a ju
risprudência do Superior Tribunal de Justiça chancelou a possibilidade 

---======~='~iiJE~=====----' 
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instabilidade intersubjetiva ou mesmo intergrupal. A própria CF de 1988 
dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso tem
poral a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo 
constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado crité
rio da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 'JO 
e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). O prazo de cinco 
anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o 
exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e 
pensões. Transcorrido in albis o interregno quinquenal, a contar da apo
sentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do proces
so de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5°).2 

A seguir, serão feitos sucintos comentários acerca dos preceitos da 
referida lei, a fim de fornecer alguns subsídios de ordem prática. 

Supremo Tribunal Federal, MS 25.116, ReI. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 10/2/2011. 
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o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

~. 1· Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo ad
ministrativo no âmbito da Administração Federal direta e indire
ta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados 
e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

Este artigo indica que se trata de lei federal, e não nacional. Não 
poderia ser lei nacional porque, se fosse aplicável aos Estados, Distrito 
Federal e aos Municípios (CF, art. 18), atingiria a sua autonomia, ge
rando, portanto, a sua inconstitucionalidade, no pertinente. É claro que 
várias de suas regras incidem nacionalmente uma vez que decorrem 
diretamente da Constituição Federal. No entanto, tal diploma, de per 
se, não se aplica a esses entes da federação, que podem, obviamente, se 
desejarem, por lei, internalizá-Io, no que couber. 

Observa-se que vários estados já editaram suas leis a respeito do 
Processo Administrativo, que seguiram, em linhas gerais, o modelo fe
deral. 

Entretanto, em razão do vácuo legislativo estadual existente, a ju
risprudência do Superior Tribunal de Justiça chancelou a possibilidade 
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da aplicação analógica da presente lei pelos entes federados, conforme 
se pode observar dos seguintes precedentes: 

AGRA VO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRO
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE 
PIS/COFINS. PRAZO PARA ENCERRAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DA RE
CORRENTE QUE SE LIMITA A REITERAR TESE FUNDAMENTADAMENTE 
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 
PARA A REVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECOR
RIDO. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 9.784/99. POSSI
BILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZEN
DA NACIONAL DESPROVIDO. 

1. O exame das razões proferidas nas instâncias ordinárias, bem como da
quelas que animaram o Recurso Especial, permitem concluir que os argumentos 
lançados no arrazoado da recorrente são insuficientes para infirmar a conclusão 
alcançada no acórdão recorrido, argumentos esses que se constituem em mera re
petição de tese já afastada, sem o acréscimo de outros que possibilitem, ao menos 
em tese, a reversão do julgado recorrido, circunstância que atrai a incidência, por 
analogia, do enunciado 284 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral. Nesse sentido: la. Turma, AgRg no REsp. 1.090.242/SC, ReI. Min. LUIZ FUX, 
DJe 29.06.2010. 

2. Ademais, tendo em vista a inaplicabilidade do Decreto 70.235/72 ao caso 
dos autos, uma vez que rege o processo administrativo de determinação e exigên
cia dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legisla
ção tributária federal (art.10.), esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar 
a respeito da possibilidade de aplicação analógica da Lei 9.784/99 em casos como 
o presente, com o escopo de definição de prazo razoável para o encerramento do 
procedimento administrativo, fato que não implica em violação ao princípio da 
separação dos poderes. Confiram-se: 2a. Turma, REsp. 1.091.042/SC, ReI. Min. 
ELIANA CALMON, DJe 21.08.2009; la. Turma, REsp. 985.327/SC, ReI. Min. JOSÉ 
DELGADO, DJe 17.03.2008. 

3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL desprovido.3 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. DESRESPEITO 
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI FEDERAL 9.784/99. INAPLICABILIDA
DE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 977.133/RS, ReI. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2012. 

--------- 11"--------

1. A partir da clássica lição de GERALDO ATALIBA ("Regime constitucional 
e leis nacionais e federais". In Revista de Direito Público. Ano XIII, Janeiro/Junho 
1980, nOs 53-54., pp. 58-75), verifica-se que a Lei Federal 9.784/99 se trata de uma 
típica lei federal, porquanto aplicável exclusivamente à UNIÃO, voltada ao seus 
próprios assuntos político-administrativos, diferentemente do que ocorre com as 
leis federativas, que não se circunscrevem ao âmbito exclusivo de nenhum dos en
tes federados, na medida em que se destinam à organização político-administrativa 
do próprio Estado brasileiro, como v.g, a Lei Federal 8.666/93, ou, ainda, das leis 
nacionais, aplicáveis a toda Nação, tais como o Código Penal Brasileiro e o Código 

Civil. 

2. A eventual aplicação das regras e princípios elencados na Lei Federal 
9.784/99 no âmbito dos demais entes federados somente é possível de forma ana
lógica, quando ausente lei local específica, não havendo falar, portanto, em afronta 

direta ao mencionado diploma legal. 

3. Outrossim, a existência da Lei Estadual Paulista 10.177, de 30/12/98, des
tinada a reger o processo administrativo no âmbito das respectivas competências 
do Estado de São Paulo, afasta a pretensão de que fosse aplicada a Lei Federal 

9.784/99 ao caso concreto. 

4. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso espe

cial" (Súmula 13/STJ). 

5. Agravo regimental não provido.4 

A administração direta é aquela exercida pela União Federal, por 
meio de seus ministérios e órgãos; indireta é aquela composta por suas 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista, conforme previsto no conhecido Decreto-Lei nO 200/67, 
sendo tema debatido nas consagradas doutrina e jurisprudência. 

Logo, estando em um dos polos da relação administrativa, a tais 
entidades destinam-se, em regra, as normas do diploma em apreço. 

Primordialmente, dois são os objetivos da lei: proteger os direitos 
dos administrados, assegurando-lhes a observância, no caso concreto, 
do devido processo legal, que é aquele que se realiza em conformida
de com a lei de regência (v.g. AI nO 441.226 - DJU de 20/5/2003, Rela
tor Min. CELSO MELLO), o que gera a necessária segurança jurídica, 
princípio de substrato constitucional; e propiciar o melhor cumprimen

4 	 Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AG 1.375.802/SP, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 24/3/2011. 
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da aplicação analógica da presente lei pelos entes federados, conforme 
se pode observar dos seguintes precedentes: 

AGRA VO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRO
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE 
PIS/COFINS. PRAZO PARA ENCERRAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DA RE
CORRENTE QUE SE LIMITA A REITERAR TESE FUNDAMENTADAMENTE 
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 
PARA A REVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECOR
RIDO. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 9.784/99. POSSI
BILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZEN
DA NACIONAL DESPROVIDO. 

1. O exame das razões proferidas nas instâncias ordinárias, bem como da
quelas que animaram o Recurso Especial, permitem concluir que os argumentos 
lançados no arrazoado da recorrente são insuficientes para infirmar a conclusão 
alcançada no acórdão recorrido, argumentos esses que se constituem em mera re
petição de tese já afastada, sem o acréscimo de outros que possibilitem, ao menos 
em tese, a reversão do julgado recorrido, circunstância que atrai a incidência, por 
analogia, do enunciado 284 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deraL Nesse sentido: la. Turma, AgRg no REsp. 1.090.242/SC, ReI. Min. LUIZ FUX, 
DJe 29.06.2010. 

2. Ademais, tendo em vista a inaplicabilidade do Decreto 70.235/72 ao caso 
dos autos, uma vez que rege o processo administrativo de determinação e exigên
cia dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legisla
ção tributária federal (art.l0.), esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar 
a respeito da possibilidade de aplicação analógica da Lei 9.784/99 em casos como 
o presente, com o escopo de definição de prazo razoável para o encerramento do 
procedimento administrativo, fato que não implica em violação ao princípio da 
separação dos poderes. Confiram-se: 2a. Turma, REsp. 1.091.042/SC, ReI. Min. 
ELIANA CALMON, DJe 21.08.2009; la. Turma, REsp. 985.327/SC, ReI. Min. JOSÉ 
DELGADO, DJe 17.03.2008. 

3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL desprovido.3 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRA VO REGIMENTAL NO 
AGRA VO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. DESRESPEITO 
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI FEDERAL 9.784/99. INAPLICABILIDA
DE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 

3 Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 977.133/RS, ReI. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, OJe 10/5/2012. 
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o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

1. A partir da clássica lição de GERALDO ATALIBA ("Regime constitucional 
e leis nacionais e federais". In Revista de Direito Público. Ano XIII, Janeiro/Junho 
1980, nOs 53-54., pp. 58-75), verifica-se que a Lei Federal 9.784/99 se trata de uma 
típica lei federal, porquanto aplicável exclusivamente à UNIÃO, voltada ao seus 
próprios assuntos político-administrativos, diferentemente do que ocorre com as 
leis federativas, que não se circunscrevem ao âmbito exclusivo de nenhum dos en
tes federados, na medida em que se destinam à organização político-administrativa 
do próprio Estado brasileiro, como v.g, a Lei Federal 8.666/93, ou, ainda, das leis 
nacionais, aplicáveis a toda Nação, tais como o Código Penal Brasileiro e o Código 
Civil. 

2. A eventual aplicação das regras e princípios elencados na Lei Federal 
9.784/99 no âmbito dos demais entes federados somente é possível de forma ana
lógica, quando ausente lei local específica, não havendo falar, portanto, em afronta 
direta ao mencionado diploma legal. 

3. Outrossim, a existência da Lei Estadual Paulista 10.177, de 30/12/98, des
tinada a reger o processo administrativo no âmbito das respectivas competências 
do Estado de São Paulo, afasta a pretensão de que fosse aplicada a Lei Federal 
9.784/99 ao caso concreto. 

4. " A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso espe
cial" (Súmula 13/STJ). 

5. Agravo regimental não provido.4 

A administração direta é aquela exercida pela União Federal, por 
meio de seus ministérios e órgãos; indireta é aquela composta por suas 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista, conforme previsto no conhecido Decreto-Lei nO 200/67, 
sendo tema debatido nas consagradas doutrina e jurisprudência. 

Logo, estando em um dos polos da relação administrativa, a tais 
entidades destinam-se, em regra, as normas do diploma em apreço. 

Primordialmente, dois são os objetivos da lei: proteger os direitos 
dos administrados, assegurando-lhes a observância, no caso concreto, 
do devido processo legal, que é aquele que se realiza em conformida
de com a lei de regência (v.g. AI nO 441.226 - DJU de 20/5/2003, Rela
tor Min. CELSO MELLO), o que gera a necessária segurança jurídica, 
princípio de substrato constitucional; e propiciar o melhor cumprimen

4 	 Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AG 1.375.802/SP, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
Primeira Turma, OJe 24/3/2011. 
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to dos fins da Administração, que se traduzem, primordialmente, nos 
postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, conforme o disposto no art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho 
de função administrativa. 

Como se sabe, precipuamente, a atividade-fim do Poder Legisla
tivo é elaborar as leis, e a do Poder Judiciário, julgar as lides que lhes 
forem trazidas pelas partes. Para a consecução de tais fins, no entanto, 
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário exercem atividades-meio, de 
conteúdo administrativo, relacionadas a recursos humanos, aquisições 
de materiais, contratações de obras e serviços, etc, o que implica, nes
sa parte, administrar, sendo eles, inclusive, dotados de autonomia para 
tanto, segundo o disposto nos arts. 51, IV, 52, XIII, e 99 da CF. 

Assim, quando esses poderes realizam as atividades-meio, sua 
ação administrativa submete-se, salvo exceções legais específicas, às 
normas em foco. 

A igual normatividade, por compreensão extensiva, devem sub
meter-se o Ministério Público da União (CF, art. 128) e o Tribunal de 
Contas da União (CF, art. 71 e segs.), quando no exercício de suas ati
vidades-meio, embora tal preceito, explicitamente, não se refira a eles. 

No ponto, é bom observar, em digressão, que o Poder Judiciário 
- eis a razão a mais a esmaecer a ideia de seu controle externo -, quan
do administra, como meio para exercer seu mister-fim, subordina-se às 
mesmas regras dos demais poderes da República. 

A observação anterior ficou superada, pois tanto o CNJ quanto o 
CNMP foram implantados e estão em plena atividade, cumprindo suas 
atribuições constitucionais (EC 45/2004), devendo-se submeter, tam
bém, no que for pertinente, às normas da lei em apreço. 

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Admi
nistração direta e da estrutura da Administração indireta; 

11 - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade ju
rídica; 

__~==========u==========~__ 


111 _ autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de 

decisão. 

Nesses três incisos, o legislador houve por bem conceituar - o que 
se pode chamar de interpretação ou conceituação autêntica - órgão, 

entidade e autoridade. 
O órgão, despido de personalidade jurídica própria, é uma unida

de de uma determinada pessoa jurídica. Por exemplo, um ministério é 
um órgão da UF, integrante da Administração Federal direta; superin
tendências do INSS ou da CEF são órgãos ou unidades das referidas au
tarquia e empresa pública, respectivamente. Tanto o ministério quanto 
as superintendências não têm personalidades jurídicas próprias, sendo 
partes de um todo, qual seja, a UF, o INSS e a CEF, estes sim, são pes
soas jurídicas. A UF, de direito público interno, principal componente 
da Administração Federal direta (CF, art. 18 e segs.); o INSS, autarquia, 
pessoa jurídica de direito público interno; e, por fim, a CEF, empresa 
pública federal, pessoa jurídica de direito privado (CF, art. 173 e segs.). 
Os dois últimos, vale observar, são integrantes da Administração indi

reta. 
Entidade, a seu turno, é aquela unidade que tem, legalmente, perso

nalidade jurídica, sendo, pois, sujeito de direitos e obrigações (UF, INSS, 

BACEN, CEF, etc). 
Por fim, autoridade é o servidor ou agente público investido de 

competência, conforme a norma legal aplicável, para decidir na sua es
fera de atribuições. Consequentemente, o servidor que exerce ativida
de apenas material ou de instrução (assessoria), não podendo decidir, 
não estará, para o fim, investido de autoridade. É o que se verifica, por 
exemplo, para efeito de mandado de segurança: o mero executor mate
rial de determinado ato acoimado de ilegal ou abusivo não poderá figu
rar como autoridade coatora em tal ação. Ele não tem poder decisório 
para a prática daquele ato, não podendo, igualmente, mesmo por ordem 
judicial, desfazê-lo, pois tal não se insere no âmbito de sua competência. 
"Não é autoridade coatora a que não pode corrigir o ato inquinado de 

ilegal" (RSTJ 77/22). 
A legitimidade passiva para responder a ação de pedir segurança, 

no entanto, encontra sua fonte normativa em preceitos da CF e, mais 
especificamente, na Lei nO 12.016/09 (nova lei do mandado de seguran
ça), que, no § 3°, do seu art. 6° dispõe: "Considera-se autoridade coatora 
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to dos fins da Administração, que se traduzem, primordialmente, nos 
postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, conforme o disposto no art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho 
de função administrativa. 

Como se sabe, precipuamente, a atividade-fim do Poder Legisla
tivo é elaborar as leis, e a do Poder Judiciário, julgar as lides que lhes 
forem trazidas pelas partes. Para a consecução de tais fins, no entanto, 
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário exercem atividades-meio, de 
conteúdo administrativo, relacionadas a recursos humanos, aquisições 
de materiais, contratações de obras e serviços, etc, o que implica, nes
sa parte, administrar, sendo eles, inclusive, dotados de autonomia para 
tanto, segundo o disposto nos arts. 51, IV, 52, XIII, e 99 da CF. 

Assim, quando esses poderes realizam as atividades-meio, sua 
ação administrativa submete-se, salvo exceções legais específicas, às 
normas em foco. 

A igual normatividade, por compreensão extensiva, devem sub
meter-se o Ministério Público da União (CF, art. 128) e o Tribunal de 
Contas da União (CF, art. 71 e segs.), quando no exercício de suas ati
vidades-meio, embora tal preceito, explicitamente, não se refira a eles. 

No ponto, é bom observar, em digressão, que o Poder Judiciário 
- eis a razão a mais a esmaecer a ideia de seu controle externo -, quan
do administra, como meio para exercer seu mister-fim, subordina-se às 
mesmas regras dos demais poderes da República. 

A observação anterior ficou superada, pois tanto o CNJ quanto o 
CNMP foram implantados e estão em plena atividade, cumprindo suas 
atribuições constitucionais (EC 45/2004), devendo-se submeter, tam
bém, no que for pertinente, às normas da lei em apreço. 

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Admi
nistração direta e da estrutura da Administração indireta; 

11 - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade ju
rídica; 
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IH - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de 
decisão. 

Nesses três incisos, o legislador houve por bem conceituar - o que 
se pode chamar de interpretação ou conceituação autêntica - órgão, 
entidade e autoridade. 

O órgão, despido de personalidade jurídica própria, é uma unida
de de uma determinada pessoa jurídica. Por exemplo, um ministério é 
um órgão da UF, integrante da Administração Federal direta; superin
tendências do INSS ou da CEF são órgãos ou unidades das referidas au
tarquia e empresa pública, respectivamente. Tanto o ministério quanto 
as superintendências não têm personalidades jurídicas próprias, sendo 
partes de um todo, qual seja, a UF, o INSS e a CEF, estes sim, são pes
soas jurídicas. A UF, de direito público interno, principal componente 
da Administração Federal direta (CF, art. 18 e segs.); o INSS, autarquia, 
pessoa jurídica de direito público interno; e, por fim, a CEF, empresa 
pública federal, pessoa jurídica de direito privado (CF, art. 173 e segs.). 
Os dois últimos, vale observar, são integrantes da Administração indi
reta. 

Entidade, a seu turno, é aquela unidade que tem, legalmente, perso
nalidade jurídica, sendo, pois, sujeito de direitos e obrigações (UF, INSS, 
BACEN, CEF, etc). 

Por fim, autoridade é o servidor ou agente público investido de 
competência, conforme a norma legal aplicável, para decidir na sua es
fera de atribuições. Consequentemente, o servidor que exerce ativida
de apenas material ou de instrução (assessoria), não podendo decidir, 
não estará, para o fim, investido de autoridade. É o que se verifica, por 
exemplo, para efeito de mandado de segurança: o mero executor mate
rial de determinado ato acoimado de ilegal ou abusivo não poderá figu
rar como autoridade coatora em tal ação. Ele não tem poder decisório 
para a prática daquele ato, não podendo, igualmente, mesmo por ordem 
judicial, desfazê-lo, pois tal não se insere no âmbito de sua competência. 
"Não é autoridade coatora a que não pode corrigir o ato inquinado de 
ilegal" (RSTJ 77 /22). 

A legitimidade passiva para responder a ação de pedir segurança, 
no entanto, encontra sua fonte normativa em preceitos da CF e, mais 
especificamente, na Lei nO 12.016/09 (nova lei do mandado de seguran
ça), que, no § 3°, do seu art. 6° dispõe: "Considera-se autoridade coatora 
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aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem 
para sua prática" . 

Como se nota, é importante, na prática, que se identifique se o ser
vidor ou agente tem autoridade para, em nome de certa entidade, pra
ticar atos decisórios, vinculativos, sob pena de estes não serem eficazes, 
caso não a tenha. 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos prin

cípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, propor

cionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

No art. 37, a CF dispõe que a Administração Pública direta e indireta 
de qualquer Poder, seja da União, dos Estados, DF ou Municípios, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e eficiência. Explicita cinco princípios a serem cogentemente obe
decidos, o que não exclui, obviamente, princípios outros expressos ou 
mesmo implícitos que resultam da mesma Carta. As letras iniciais des
ses macroprincípios formam a expressiva sigla "LIMPE", usual no meio 
universitário, sobretudo para facilitar a sua memorização. 

A seu turno, o dispositivo legal em foco enumera que, dentre ou
tros, há onze princípios a serem observados pela Administração Federal: 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Curiosamente, esse dispositivo, mesmo elencando onze, não men
ciona, tal como consta do preceito constitucional, os princípios da impes
soalidade e da publicidade, o que, obviamente, é irrelevante sob o prisma 
jurídico. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 


entre outros, os critérios de: 


I - atuação conforme a lei e o Direito; 


É o princípio da legalidade, pedra angular do Estado Democrático 
de Direito, como acentua a Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

----------16,---------

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o 
princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer 
tudo o que a lei não proíbe. Essa é a ideia expressa de forma lapidar por 
Hely Lopes Meirelles (2003:86) e corresponde ao que já vinha explícito no 
artigo 4° da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: 
I a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; 
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros 
limites que os que asseguram aos membros da sociedade o gozo desses 
mesmos direitos. Esses limites somente podem ser estabelecidos em lei.'s 

No direito positivo brasileiro, esse postulado, além de referido no 
art. 37, está contido no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, que, re
petindo preceito de Constituições anteriores, estabelece que "ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei". 
Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por meio 

de simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, 
criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ela 

depende de lei. 
O Prof. José Afonso da Silva ensina: 

o princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, também, 
por conseguinte, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, 
como vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à 
Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império 
da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não 
pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos 
socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida 
como expressão da vontade geral, que" só se materializa num regime de 
divisão de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos 
de representação popular, de acordo com o processo legislativo estabe
lecido na Constituição. É nesse sentido que se deve entender a assertiva 
de que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem 
exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem mandar tam
pouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de lei. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.5 
65. 

_--=========t7-------



__ __ 

ARNALDO ESTEVFS LIMA 

aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem 
para sua prática". 

Como se nota, é importante, na prática, que se identifique se o ser
vidor ou agente tem autoridade para, em nome de certa entidade, pra
ticar atos decisórios, vinculativos, sob pena de estes não serem eficazes, 
caso não a tenha. 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos prin
cípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, propor
cionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 

No art. 37, a CF dispõe que a Administração Pública direta e indireta 
de qualquer Poder, seja da União, dos Estados, DF ou Municípios, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e eficiência. Explicita cinco princípios a serem cogentemente obe
decidos, o que não exclui, obviamente, princípios outros expressos ou 
mesmo implícitos que resultam da mesma Carta. As letras iniciais des
ses macroprincípios formam a expressiva sigla "LIMPE", usual no meio 
universitário, sobretudo para facilitar a sua memorização. 

A seu turno, o dispositivo legal em foco enumera que, dentre ou
tros, há onze princípios a serem observados pela Administração Federal: 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Curiosamente, esse dispositivo, mesmo elencando onze, não men
ciona, tal como consta do preceito constitucional, os princípios da impes
soalidade e da publicidade, o que, obviamente, é irrelevante sob o prisma 
jurídico. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

É o princípio da legalidade, pedra angular do Estado Democrático 
de Direito, como acentua a Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o 
princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer 
tudo o que a lei não proíbe. Essa é a ideia expressa de forma lapidar por 
Hely Lopes Meirelles (2003:86) e corresponde ao que já vinha explícito no 
artigo 4° da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: 
I a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; 
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros 
limites que os que asseguram aos membros da sociedade o gozo desses 
mesmos direitos. Esses limites somente podem ser estabelecidos em lei.'5 

No direito positivo brasileiro, esse postulado, além de referido no 
art. 37, está contido no art. 5°, inciso 11, da Constituição Federal, que, re
petindo preceito de Constituições anteriores, estabelece que "ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei". 

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por meio 
de simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, 
criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ela 

, depende de lei. 

O Prof. José Afonso da Silva ensina: 

o princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, também, 
por conseguinte, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, 
como vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à 
Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império 
da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não 
pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos 
socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida 
como expressão da vontade geral, que' só se materializa num regime de 
divisão de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos 
de representação popular, de acordo com o processo legislativo estabe
lecido na Constituição. É nesse sentido que se deve entender a assertiva 
de que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem 
exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem mandar tam
pouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de lei. 

5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 
65. 
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É nesse sentido que o princípio está consagrado no art. 5°, lI, da Cons
tituição, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei".6 

Como se nota, na acepção do inciso em apreço, a Administração 
deve atuar conforme"a lei e o Direito", uma vez que a lei, unicamente, 
muitas vezes, em sua literalidade, não é capaz de atingir o bem comum. 
É imprescindível que não se olvide que o Direito, não raramente, é mais 
abrangente do que a norma posta, escrita, a lei, estrita e literalmente 
considerada. 

Na essência, todos os demais princípios decorrem ou se vincu
lam ao princípio da legalidade e são, em regra, muito trabalhados pela 
doutrina. 

Peço licença, no entanto, para destacar, resumidamente, como é o 
propósito deste trabalho, o novel, em sede legislativa fonnal, princípio da 
segurança jurídica. 

Salvo equívoco, pela primeira vez, esse princípio veio a lume, 
legalmente expresso, no inciso I do parágrafo único do art. 2° da Lei 
9.784/99. Como se sabe, a CF não o menciona de forma explícita em 
momento algum; ele decorre, todavia, do seu conteúdo, estando implí
cito em seus princípios e garantias. A Carta Magna, ao assegurar, por 
exemplo, o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e ao 
prescrever a observância do devido processo legal, do contraditório, da 
ampla defesa, entre outros, objetiva, sem dúvida, oferecer estabilidade 
jurídica. Tal, aliás, encontra amparo na regra inscrita no § 2° do art. 5° da 
CF, a consagrar os direitos e garantias implícitos, conforme prescreve: 

§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

É despiciendo dizer que o Direito destina-se a disciplinar e a or
ganizar a sociedade nas suas múltiplas relações intersubjetivas, am
plamente consideradas, ou seja, abrange não só os indivíduos, pessoas 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: Malhei
ros Editores, 2013, p. 422. 
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naturais, entre si, mas também as pessoas jurídicas, seja qual for a sua 
natureza - pública ou privada - visando a paz social, a realização do 
bem comum, como de resto, lapidarmente, prescreve o art. 5° da Lei de 
Introdução ao Código Civil, atualmente, LINDB - na redação da Lei nO 
12.376, de 30/12/2010, que alterou a já sedimentada sigla LICC: 

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum. 

Essa diretriz finalística vale, sem dúvida, não só para a aplicação 
judicial, mas, igualmente, para a administrativa, pois não é concebível 
que, ao concretizar as normas, por seus agentes, descure de tais fins, que 
devem ser, de resto, universais, sobretudo em um Estado Democrático 
de Direito. A propósito, merece transcrição o seguinte excerto do voto 
do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: 

A vida, enfatizam os filósofos e sociólogos, e com razão, é mais rica que 

nossas teorias. 

A jurisprudência, com o aval da doutrina, tem refletido as mutações do 
comportamento humano no campo do Direito de Família. Corno diria o 
notável De Page, o juiz não pode quedar-se surdo às exigências do real 
e da vida. O Direito é urna coisa essencialmente viva. Está ele destinado 
a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem, mudam, se 
modificam. O fim da lei não deve ser a imobilização ou a cristalização da 
vida, e sim manter contato íntimo com esta, segui-la em sua evolução e 
adaptar-se a ela. Daí resulta que o Direito é destinado a um fim social, de 
que deve o juiz participar ao interpretar as leis, sem se aferrar ao texto, às 
palavras, mas tendo em conta não só as necessidades sociais que elas vi
sam a disciplinar corno, ainda, as exigências da justiça e da equidade, que 
constituem o seu fim. Em outras palavras, a interpretação das leis não 
deve ser formal, mas, sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útiU 

Com inteira pertinência, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello 

ensina: 

7 	 Superior Tribunal de Justiça, REsp 4.987/RJ, ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

28/10/1991. 
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É nesse sentido que o princípio está consagrado no art. 5°, lI, da Cons
tituição, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei".6 

Como se nota, na acepção do inciso em apreço, a Administração 
deve atuar conforme lia lei e o Direito", uma vez que a lei, unicamente, 
muitas vezes, em sua literalidade, não é capaz de atingir o bem comum. 
É imprescindível que não se olvide que o Direito, não raramente, é mais 
abrangente do que a norma posta, escrita, a lei, estrita e literalmente 
considerada. 

Na essência, todos os demais princípios decorrem ou se vincu
lam ao princípio da legalidade e são, em regra, muito trabalhados pela 
doutrina. 

Peço licença, no entanto, para destacar, resumidamente, como é o 
propósito deste trabalho, o novel, em sede legislativa formal, princípio da 
segurança jurídica. 

Salvo equívoco, pela primeira vez, esse princípio veio a lume, 
legalmente expresso, no inciso I do parágrafo único do art. 2° da Lei 
9.784/99. Como se sabe, a CF não o menciona de forma explícita em 
momento algum; ele decorre, todavia, do seu conteúdo, estando implí
cito em seus princípios e garantias. A Carta Magna, ao assegurar, por 
exemplo, o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e ao 
prescrever a observância do devido processo legal, do contraditório, da 
ampla defesa, entre outros, objetiva, sem dúvida, oferecer estabilidade 
jurídica. Tal, aliás, encontra amparo na regra inscrita no § 2° do art. 5° da 
CF, a consagrar os direitos e garantias implícitos, conforme prescreve: 

§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

É despiciendo dizer que o Direito destina-se a disciplinar e a or
ganizar a sociedade nas suas múltiplas relações intersubjetivas, am
plamente consideradas, ou seja, abrange não só os indivíduos, pessoas 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: Malhei
ros Editores, 2013, p. 422. 

naturais, entre si, mas também as pessoas jurídicas, seja qual for a sua 
natureza - pública ou privada - visando a paz social, a realização do 
bem comum, como de resto, lapidarmente, prescreve o art. 5° da Lei de 
Introdução ao Código Civil, atualmente, LINDB - na redação da Lei nO 
12.376, de 30/12/2010, que alterou a já sedimentada sigla LICC: 

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum. 

Essa diretriz finalística vale, sem dúvida, não só para a aplicação 
judicial, mas, igualmente, para a administrativa, pois não é concebível 
que, ao concretizar as normas, por seus agentes, descure de tais fins, que 
devem ser, de resto, universais, sobretudo em um Estado Democrático 
de Direito. A propósito, merece transcrição o seguinte excerto do voto 
do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: 

A vida, enfatizam os filósofos e sociólogos, e com razão, é mais rica que 
nossas teorias. 

A jurisprudência, com o aval da doutrina, tem refletido as mutações do 
comportamento humano no campo do Direito de Família. Como diria o 
notável De Page, o juiz não pode quedar-se surdo às exigências do real 
e da vida. O Direito é uma coisa essencialmente viva. Está ele destinado 
a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem, mudam, se 
modificam. O fim da lei não deve ser a imobilização ou a cristalização da 
vida, e sim manter contato íntimo com esta, segui-la em sua evolução e 
adaptar-se a ela. Daí resulta que o Direito é destinado a um fim social, de 
que deve o juiz participar ao interpretar as leis, sem se aferrar ao texto, às 
palavras, mas tendo em conta não só as necessidades sociais que elas vi
sam a disciplinar como, ainda, as exigências da justiça e da equidade, que 
constituem o seu fim. Em outras palavras, a interpretação das leis não 
deve ser formal, mas, sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útiU 

Com inteira pertinência, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello 
ensina: 

7 	 Superior Tribunal de Justiça, REsp 4.987/RJ, ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, OJ 
28/10/1991. 
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Este princípio não pode ser radicado em qualquer dispositivo constitucional 
específico. É, porém, da essência do próprio Direito, notadamente de um Estado 
Democrático de Direito, de tal sorte que faz parte do sistema constitucional como 
um todo. 

Enquadra-se, então, entre os princípios gerais de Direito, dos quais o nunca 
assaz citado Eduardo García de Enterría disse, com irretocável perfeição: "Conviene 
recordar a este propósito que los principios generales del Derecho son una condensación de 
los grandes valores jurídicos materiales que constituyen el substractum del ordenamiento 
y de la experiência reiterada de la vida jurídica. No consisten, pues, en una abstracta e in
determinada invocación de la justicia o de la consciencia moral o de la discreción deI juez, 
sino, más bien, en la expresión de una justicia material especificada técnicamente en función 
de los problemas jurídicos concretos y objetivada en la lógica misma de las instituciones." 

Deveras, princípios gerais de Direito são vetores normativos subjacentes ao 
sistema jurídico-positivo, não porém como um dado externo, mas como uma ine
rência da construção em que se corporifica o ordenamento. É que os diversos institutos 
nele compreendidos - quando menos considerados em sua complexidade íntegra 
- revelam, nas respectivas composturas, a absorção dos valores substanciados nos 
sobreditos princípios. 

Com efeito, nas palavras de O. A. Bandeira de Mello, tais princípios "se in
filtram no ordenamento jurídico de dado momento histórico" ou traduzem"o mí
nimo de moralidade que circunda o preceito legal, latente na fórmula escrita ou 
costumeira", são"as teses jurídicas genéricas que informam o ordenamento jurídi
co-positivo do Estado", conquanto não se achem expressadas em texto legal espe
cífico. No exemplário de tais princípios gerais o autor menciona, entre outros, o de 

que ninguém deve ser punido sem ser ouvido, o do enriquecimento sem causa, o de 

que ninguém pode se beneficiar da própria malícia etc. 

Ora bem, é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um qua
dro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sa
bendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as 
ulteriores consequências imputáveis a seus atos. O Direito propõe-se a ensejar cer
ta estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o chamado 
princípio da "segurança jurídica", o qual, bem por isto, se não é o mais importante 
dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais 
importantes entre eles. Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na 
esfera processual), da usucapião, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, 
são expressões concretas que bem revelam esta profunda aspiração à estabilidade, 
à segurança, conatural ao Direito. Tanto mais porque inúmeras dentre as relações 
compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do porvir e não apenas 
da imediatidade das situações, cumpre, como inafastável requisito de um ordena
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do convívio social, livre de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que 
haja certa estabilidade nas situações destarte constituídas. 

Esta "segurança jurídica" coincide com uma das mais profundas aspirações 

do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que 

o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessi

dade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente 

estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, 

que enseja projetar e iniciar, consequentemente - e não aleatoriamente, ao mero sa

bor do acaso -, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. 

Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a norma

lidade das coisas. 

Bem por isto, o Direito, conquanto seja, como tudo o mais, uma constante mu

tação, para ajustar-se a novas realidades e para melhor satisfazer interesses públi

cos, manifesta e sempre manifestou, em épocas de normalidade, um compreensível 

empenho em efetuar suas inovações causando o menor trauma possível, a menor 

comoção, às relações jurídicas passadas que se perlongaram no tempo ou que de

pendem da superveniência de eventos futuros previstos. 

Por força mesmo deste princípio (conjugadamente com os da presunção de 
legitimidade dos atos administrativos e da lealdade e boa-fé), firmou-se o correto 
entendimento de que orientações firmadas pela Administração em dada matéria 
não podem, sem prévia e pública notícia, ser modificadas em casos concretos para fins 
de sancionar, agravar a situação dos administrados ou denegar-lhes pretensões, de 
tal sorte que só se aplicam aos casos ocorridos depois de tal notícia.

8 

Vale conferir, ainda, a jurisprudência do STF e do STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MEDI
DA CAUTELAR - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 
DO PROVIMENTO CAUTELAR - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 
_ APOSTILAMENTO DE ATO DE NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, 
NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDA
DE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - SUSPENSÃO CAU
TELAR DE EFICÁCIA DA PORTARIA QUE, DECORRIDOS QUASE 
15 (QUINZE) ANOS APÓS A INVESTIDURA FUNCIONAL DO SER
VIDOR PÚBLICO, REVOGOU-LHE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO 

8 	 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed., São Paulo: 

2013, p. 126/128. 
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Este princípio não pode ser radicado em qualquer dispositivo constitucional 
específico. É, porém, da essência do próprio Direito, notadamente de um Estado 
Democrático de Direito, de tal sorte que faz parte do sistema constitucional como 
um todo. 

Enquadra-se, então, entre os princípios gerais de Direito, dos quais o nunca 
assaz citado Eduardo García de Enterría disse, com irretocável perfeição: "Conviene 
recordar a este propósito que los principios generales deI Derecho son una condensación de 
los grandes valores jurídicos materiales que constituyen el substractum deI ordenamiento 
y de la experiência reiterada de la vida jurídica. No consisten, pues, en una abstracta e in
determinada invocación de la justicia o de la consciencia moral o de la discreción deI juez, 
sino, más bien, en la expresión de una justicia material especificada técnicamente en función 
de los problemas jurídicos concretos y objetivada en la lógica misma de las instituciones." 

Deveras, princípios gerais de Direito são vetores normativos subjacentes ao 
sistema jurídico-positivo, não porém como um dado externo, mas como uma ine
rência da construção em que se corporifica o ordenamento. É que os diversos institutos 
nele compreendidos - quando menos considerados em sua complexidade íntegra 
- revelam, nas respectivas composturas, a absorção dos valores substanciados nos 
sobreditos princípios. 

Com efeito, nas palavras de o. A. Bandeira de Mello, tais princípios "se in
filtram no ordenamento jurídico de dado momento histórico" ou traduzem"o mí
nimo de moralidade que circunda o preceito legal, latente na fórmula escrita ou 
costumeira", são"as teses jurídicas genéricas que informam o ordenamento jurídi
co-positivo do Estado", conquanto não se achem expressadas em texto legal espe
cífico. No exemplário de tais princípios gerais o autor menciona, entre outros, o de 

que ninguém deve ser punido sem ser ouvido, o do enriquecimento sem causa, o de 

que ninguém pode se beneficiar da própria malícia etc. 

Ora bem, é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um qua
dro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sa
bendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as 
ulteriores consequências imputáveis a seus atos. O Direito propõe-se a ensejar cer
ta estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o chamado 
princípio da "segurança jurídica", o qual, bem por isto, se não é o mais importante 
dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais 
importantes entre eles. Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na 
esfera processual), da usucapião, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, 
são expressões concretas que bem revelam esta profunda aspiração à estabilidade, 
à segurança, conatural ao Direito. Tanto mais porque inúmeras dentre as relações 
compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do porvir e não apenas 
da imediatidade das situações, cumpre, como inafastável requisito de um ordena

•,~>""""-(I"''''''''',"",,,~,,,,...l''- '---~r==~.~~ ---------------------w--------------------
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do convívio social, livre de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que 
haja certa estabilidade nas situações destarte constituídas. 

Esta"segurança jurídica" coincide com uma das mais profundas aspirações 

do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que 

o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessi

dade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente 

estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, 

que enseja projetar e iniciar, consequentemente - e não aleatoriamente, ao mero sa

bor do acaso -, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. 

Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a norma

lidade das coisas. 

Bem por isto, o Direito, conquanto seja, como tudo o mais, uma constante mu

tação, para ajustar-se a novas realidades e para melhor satisfazer interesses públi

cos, manifesta e sempre manifestou, em épocas de normalidade, um compreensível 

empenho em efetuar suas inovações causando o menor trauma possível, a menor 

comoção, às relações jurídicas passadas que se perlongaram no tempo ou que de

pendem da superveniência de eventos futuros previstos. 

Por força mesmo deste princípio (conjugadamente com os da presunção de 
legitimidade dos atos administrativos e da lealdade e boa-fé), firmou-se o correto 
entendimento de que orientações firmadas pela Administração em dada matéria 
não podem, sem prévia e pública notícia, ser modificadas em casos concretos para fins 
de sancionar, agravar a situação dos administrados ou denegar-lhes pretensões, de 
tal sorte que só se aplicam aos casos ocorridos depois de tal notícia.8 

Vale conferir, ainda, a jurisprudência do STF e do STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MEDI
DA CAUTELAR - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 
DO PROVIMENTO CAUTELAR - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 
- APOSTILAMENTO DE ATO DE NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, 
NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDA
DE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - SUSPENSÃO CAU
TELAR DE EFICÁCIA DA PORTARIA QUE, DECORRIDOS QUASE 
15 (QUINZE) ANOS APÓS A INVESTIDURA FUNCIONAL DO SER
VIDOR PÚBLICO, REVOGOU-LHE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO 

8 	 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed., São Paulo: 
2013, p. 126/128. 
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DE AGENTE DE POLíCIA FEDERAL - PROVIMENTO CAUTELAR 
DEFERIDO EM RESPEITO AOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JU
RÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIV A E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 
- DOUTRINA - PRECEDENTES - CARÁTER ALIMENTAR DO ESTI
PÊNDIO FUNCIONAL - INVIABILIDADE DE SUA ABRUPTA SUSTA
çÃO - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.9 

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDI
NÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO 
DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO 
RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 
CORTE. SEGUNDO AGRA VO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PRO
VIMENTO. 

1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a "Constituição do 
Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda 
Constitucional n° 20/98, não obstavam o retomo ao serviço público e a 
posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos" (MS n° 
27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 

2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Car
ta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da 
Emenda Constitucional n° 20/98. 

3. O artigo 11 da EC nO 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias 
em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor 
aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da se
gurança jurídica. 

4. Segundo agravo regimental desprovido.lo 

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRA TI
VO E PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA NO 
CASO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI N° 9.784/99. MATÉRIA IN
FRACONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADI
CIONAL. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ILE
GALIDADE. PRECEDENTES. 

9 Supremo Tribunal Federal, AC 3.172 MC AG-R/DF, ReI. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJe 10/5/2013. 

10 Supremo Tribunal Federal, RE 635.011 AgR/RJ, ReI. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
3/10/2012. 

_._ -~ - -~--- -

1. Não há falar em incidência do disposto na Súmula 284/STF na hipótese em 
os recorrentes, nas razões de seu recurso especial, particularizaram os dispositivos 

legais que teriam sido violados. 

2. Conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, a análise 
de suposta violação do devido processo legal, quando dependente do prévio exame 
de normas infraconstitucionais, envolve ofensa apenas reflexa ao texto constitucio

nal. 
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que todo ato 

administrativo que repercuta na esfera individual do administrado, no caso, servi
dor público, tem de ser precedido de processo administrativo que assegure a este 
o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de mitigação do enunciado da Súmula 
473/STF, com intuito de conferir segurança jurídica ao administrado, bem como 

resguardar direitos conquistados por este. 

4. Em virtude da supressão ilegal das diferenças de acréscimos bienais, deve
rá a União restituir aos autores os valores cobrados até a data em que tenha sido 

observada a ampla defesa e o contraditório. 

5. Agravos regimentais improvidos. 11 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RADIODIFUSÃO. 
REVOGAÇÃO DE OUTORGA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AU
SÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princí
pios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do 
art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2° da 
Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança 

jurídica e interesse público. 

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deve
rão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma 
explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou 
de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1°, da Lei 9.784/99). 

3. No caso em exame, após a conclusão do Processo Administrativo 
53000.071953/2006, que se iniciou em 25/8/06, a autoridade impetrada editou em 
2/12/10 a Portaria 1.253 outorgando permissão à impetrante de executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Para-

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1.131.928/RS, ReI. Min. Maria Thereza de11 
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/4/2012. 
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DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - PROVIMENTO CAUTELAR 
DEFERIDO EM RESPEITO AOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JU
RÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 
- DOUTRINA - PRECEDENTES - CARÁTER ALIMENTAR DO ESTI
PÊNDIO FUNCIONAL - INVIABILIDADE DE SUA ABRUPTA SUSTA
çÃO - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.9 

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDI
NÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO 
DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO 
RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 
CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PRO
VIMENTO. 

1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a "Constituição do 
Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda 
Constitucional nO 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a 
posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos" (MS nO 
27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 

2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Car
ta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da 
Emenda Constitucional n° 20/98. 

3. O artigo 11 da EC nO 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias 
em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor 
aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da se
gurança jurídica. 

4. Segundo agravo regimental desprovido.lo 

AGRA VOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRA TI
VO E PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA NO 
CASO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEI N° 9.784/99. MATÉRIA IN
FRACONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADI
CIONAL. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ILE
GALIDADE. PRECEDENTES. 

9 Supremo Tribunal Federal, AC 3.172 MC AG-R/DF, ReI. Min. Celso de Mello, Segunda 

1. Não há falar em incidência do disposto na Súmula 284/STF na hipótese em 
os recorrentes, nas razões de seu recurso especial, particularizaram os dispositivos 
legais que teriam sido violados. 

2. Conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, a análise 
de suposta violação do devido processo legal, quando dependente do prévio exame 
de normas infraconstitucionais, envolve ofensa apenas reflexa ao texto constitucio

nal. 

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que todo ato 
administrativo que repercuta na esfera individual do administrado, no caso, servi
dor público, tem de ser precedido de processo administrativo que assegure a este 
o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de mitigação do enunciado da Súmula 
473/STF, com intuito de conferir segurança jurídica ao administrado, bem como 
resguardar direitos conquistados por este. 

4. Em virtude da supressão ilegal das diferenças de acréscimos bienais, deve
rá a União restituir aos autores os valores cobrados até a data em que tenha sido 
observada a ampla defesa e o contraditório. 

5. Agravos regimentais improvidos. II 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RADIODIFUSÃO. 
REVOGAÇÃO DE OUTORGA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AU
SÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princí
pios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do 
art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2° da 
Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança 
jurídica e interesse público. 

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deve
rão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma 
explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou 
de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1°, da Lei 9.784/99). 

3. No caso em exame, após a conclusão do Processo Administrativo 
53000.071953/2006, que se iniciou em 25/8/06, a autoridade impetrada editou em 
2/12/10 a Portaria 1.253 outorgando permissão à impetrante de executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Para-

Turma, DJe 10/5/2013. 11 Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1.131.928/RS, ReI. Min. Maria Thereza de 
10 Supremo Tribunal Federal, RE 635.011 AgR/RJ, ReI. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/4/2012. 
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catujMG, condicionada à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 
223, § 3°, da Constituição Federal. 

4. Fere o direito líquido e certo da impetrante a revogação de portaria que lhe 
outorgara a permissão de executar o serviço de radiodifusão sonora, sem nenhuma 
motivação, ato ou processo administrativo que justifique os motivos pelos quais 
não poderia mais executar o serviço anteriormente deferido. 

5. Segurança concedida.12 

o fim social e o bem comum, alvos do Direito, pressupõem, sem 
dúvida, a preservação da segurança jurídica. 

11 - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total 
ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

o Estado, ao agir por seus Poderes, deve necessariamente fazê-lo 
visando o bem comum, o interesse público - da coletividade. Em tal 
sentido, a autoridade administrativa não pode renunciar a poderes ou 
competências, dada a sua indisponibilidade, tendo em vista o objetivo 
colimado, que é atender aos fins sociais. Excepcionalmente, desde que 
o faça de forma expressa, a lei pode admitir a renúncia total ou parcial 
de poderes ou de competências, hipótese em que estará preservado o 
princípio da legalidade, pois foi a própria lei que abriu a exceção. 

111 - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 
promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

Este inciso quer dizer que não deve haver subjetivismo por parte 
da autoridade, muito menos em relação ao particular, ou seja, o servidor 
agirá objetivamente, sem fazer distinções subjetivas. 

Sobre o tema, vale citar a jurisprudência do STF: 

Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade. Art. 
37, parágrafo 1°, da Constituição Federal. 

12 	 Superior Tribunal de Justiça, MS 16.616/DF, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Seção, DJe 25/3/2013. 
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1. O caput e o parágrafo 1° do artigo 37 da Constituição Federal impedem 
que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares 
dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do 
dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade 
vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação 
social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí 
incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores 
públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com 
o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o 
princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informa
tivo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte 
dos oitenta. 

2. Recurso extraordinário desprovidoP 

Ação popular. Publicação custeada pela Prefeitura de São Paulo. 

Ausência de conteúdo educativo, informativo ou orientação social que 
tivesse como alvo a utilidade da população, de modo a não se ter o acór
dão recorrido como ofensivo ao disposto no § 1° do art. 37 da Constitui
ção Federal. Recurso extraordinário de que, em consequência, por maio
ria, não se conhece.14 

Ressalta-se, aliás, que a segunda parte do preceito, enfaticamente, 
veda a promoção pessoal de agentes ou autoridades, o que traz à tona a 
regra inscrita no art. 37, § 10, da CF, que dispõe: 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos ór
gãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Essa norma enfatiza a observância do princípio da impessoalidade, 
inscrito no caput do art. 37 da CF. Na prática, essa regra não tem maior 
eficácia porque o povo, destinatário da publicidade, sabe, perfeitamen
te, quais são os governantes: federais, estaduais, distritais e municipais, 
sendo irrelevante a omissão de seus nomes, nas peças publicitárias. Daí 
a massiva propaganda por toda espécie de mídia, sobretudo de obras 

13 Supremo Tribunal Federal, RE 191.668/RS, ReI. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Pri
meira Turma, DJe 30/5/2008.

14 Supremo Tribunal Federal, RE 208.114/SP, ReI. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 
25/8/2000. 
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catujMG, condicionada à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 
223, § 30, da Constituição Federal. 

4. Fere o direito líquido e certo da impetrante a revogação de portaria que lhe 
outorgara a permissão de executar o serviço de radiodifusão sonora, sem nenhuma 
motivação, ato ou processo administrativo que justifique os motivos pelos quais 
não poderia mais executar o serviço anteriormente deferido. 

5. Segurança concedida.12 

o fim social e o bem comum, alvos do Direito, pressupõem, sem 
dúvida, a preservação da segurança jurídica. 

11 - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total 
ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

o Estado, ao agir por seus Poderes, deve necessariamente fazê-lo 
visando o bem comum, o interesse público - da coletividade. Em tal 
sentido, a autoridade administrativa não pode renunciar a poderes ou 
competências, dada a sua indisponibilidade, tendo em vista o objetivo 
colimado, que é atender aos fins sociais. Excepcionalmente, desde que 
o faça de forma expressa, a lei pode admitir a renúncia total ou parcial 
de poderes ou de competências, hipótese em que estará preservado o 
princípio da legalidade, pois foi a própria lei que abriu a exceção. 

111 - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 
promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

Este inciso quer dizer que não deve haver subjetivismo por parte 
da autoridade, muito menos em relação ao particular, ou seja, o servidor 
agirá objetivamente, sem fazer distinções subjetivas. 

Sobre o tema, vale citar a jurisprudência do STF: 

Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade. Art. 
37, parágrafo 10, da Constituição Federal. 

12 Superior Tribunal de Justiça, MS 16.616/DF, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Seção, DJe 25/3/2013. 
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1. O caput e o parágrafo lOdo artigo 37 da Constituição Federal impedem 
que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares 
dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do 
dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade 
vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação 
social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí 
incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores 
públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com 
o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o 
princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informa
tivo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte 
dos oitenta. 

2. Recurso extraordinário desprovido.13 

Ação popular. Publicação custeada pela Prefeitura de São Paulo. 

Ausência de conteúdo educativo, informativo ou orientação social que 
tivesse como alvo a utilidade da população, de modo a não se ter o acór
dão recorrido como ofensivo ao disposto no § lOdo art. 37 da Constitui
ção Federal. Recurso extraordinário de que, em consequência, por maio
ria, não se conhece.14 

. I Ressalta-se, aliás, que a segunda parte do preceito, enfaticamente, 
veda a promoção pessoal de agentes ou autoridades, o que traz à tona a 
regra inscrita no art. 37, § 1°, da CF, que dispõe: 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos ór
gãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

, Essa norma enfatiza a observância do princípio da impessoalidade, 
;inscrito no caput do art. 37 da CF. Na prática, essa regra não tem maior 
),eficácia porque o povo, destinatário da publicidade, sabe, perfeitamen
t;te, quais são os governantes: federais, estaduais, distritais e municipais, 
' ~endo irrelevante a omissão de seus nomes, nas peças publicitárias. Daí 
.' a massiva propaganda por toda espécie de mídia, sobretudo de obras 

'.

j l3 Supremo Tribunal Federal, RE 191.668/RS, ReI. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Pri
meira Turma, DJe 30/5/2008. 

~: 
h4 Supremo Tribunal Federal, RE 208.114/SP, ReI. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 

25/8/2000. 
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públicas, tais como o Programa "Minha casa, minha vida" e tantos ou
tros, promovendo, pois, na essência, primordialmente, os governantes 
estaduais, municipais, distritais (o DF, por exemplo, propaga na mídia 
o que faz cada dia da semana - isto, aquilo etc). A norma, obviamente, 
teria atingido melhor o seu objetivo se se limitasse a prever, impesso
almente, campanhas educativas, que promovessem a saúde, as vacina
ções, as preventivas de acidentes de trânsito, do trabalho, etc. 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

A Administração Pública, por meio de seus agentes, deve atuar 
com estrita observância dos princípios éticos: de probidade - "integri
dade de caráter, honradez, pundonor"; de decoro - "correção moral, 
compostura, decência"; de boa-fé - "certeza de agir com amparo da lei, 
ou sem ofensa a ela ... Ausência de intenção dolosa, sinceridade, lisura" 
(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2. ed., 15. Impr. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira). 

Aliás, o atual Código Civil, em seu art. 113, sem similar no anterior, 
prescreve: "Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". Essa é a regra. Ética, pro
bidade, decoro e boa-fé não deveriam, como não devem, jamais, ser ne
gligenciados pelos cidadãos, seja no seu agir particular, seja no público, 
pois são valores essenciais à dignificação pessoal e social. 

A propósito, a jurisprudência do STJ: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR pú
BLICO. CARGO PÚBLICO. VACÂNCIA PARA OCUPAR EMPREGO 
PÚBLICO INACUMULÁVEL. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
EXISTÊNCIA. RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPE
CIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. Os ocupantes de cargo e de emprego públicos são espécies do gênero 
agentes públicos, tendo em comum o fato de que integram o aparelho 
estatal. 

2. Os institutos da vacância e da recondução têm por finalidade garantir 
ao servidor público federal sua permanência da esfera do serviço públi

co, sem, como isso, tolher o inalienável direito de buscar sua evolução 
profissional. 

3. Sob pena de afronta ao princípio da isonomia, deve a regra dos arts. 29, 
I, e 33, VIII, da Lei 8.112/90 ser estendida às hipóteses em que o servidor 
público pleiteia a declaração de vacância para ocupar emprego público 
federal, garantindo-lhe, por conseguinte, se necessário, sua recondução 
ao cargo de origem. 

4. Tendo os requerimentos de vacância e, posteriormente, de recondução 
ao cargo de origem sido deferidos pela Autarquia/recorrente, sua não 
inclusão na respectiva folha de pagamento importaria em ofensa direta 
aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade pública, que devem 
pautar os atos da Administração. 

5. Recurso especial conhecido e improvido.15 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLI
CO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR MAUS 
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PENAL. ATOS INCOMPATÍVEIS 
COM A DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO 
EDIT AL. LEGALIDADE. MORALIDADE. RAZOABILIDADE. INOV A
çÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1 - Em que pese a ampla devolutividade que marca o recurso ordiná
rio, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de não ser 
possível a apreciação de questões suscitadas apenas por ocasião da sua 
interposição. Precedentes. 

2 - Cabia ao autor, nos termos do art. 333 do CPC, a imediata prova do 
fato constitutivo do seu direito, mormente em se tratando de mandado 
de segurança, ação que não admite dilação probatória, mas desse ônus 
não se desincumbiu. Dessarte, na ausência de prova documental robusta 
que permita um juízo em contrário, presumem-se legítimos os atos pra
ticados pela Administração, tanto mais quando validados pelo acórdão 
recorrido. 

3 - Não se desconhece a farta jurisprudência desta Corte, e também do 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio constitucional 
da presunção de inocência impede a exclusão de candidatos pelo sim
ples fato de responderem a inquérito policial ou ação penal sem trânsito 
em julgado. Todavia, não é esta a hipótese dos autos - e nem mesmo o 

15 Superior Tribunal de Justiça, REsp 817.061/RJ, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, DJe 4/8/2008. 
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públicas, tais como o Programa "Minha casa, minha vida" e tantos ou
tros, promovendo, pois, na essência, primordialmente, os governantes 
estaduais, municipais, distritais (o DF, por exemplo, propaga na mídia 
o que faz cada dia da semana - isto, aquilo etc). A norma, obviamente, 
teria atingido melhor o seu objetivo se se limitasse a prever, impesso
almente, campanhas educativas, que promovessem a saúde, as vacina
ções, as preventivas de acidentes de trânsito, do trabalho, etc. 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

A Administração Pública, por meio de seus agentes, deve atuar 
com estrita observância dos princípios éticos: de probidade - "integri
dade de caráter, honradez, pundonor"; de decoro - "correção moral, 
compostura, decência"; de boa-fé - "certeza de agir com amparo da lei, 
ou sem ofensa a ela ... Ausência de intenção dolosa, sinceridade, lisura" 
(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2. ed., 15. Impr. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira). 

Aliás, o atual Código Civil, em seu art. 113, sem similar no anterior, 
prescreve: "Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". Essa é a regra. Ética, pro
bidade, decoro e boa-fé não deveriam, como não devem, jamais, ser ne
gligenciados pelos cidadãos, seja no seu agir particular, seja no público, 
pois são valores essenciais à dignificação pessoal e social. 

A propósito, a jurisprudência do STJ: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR pú
BLICO. CARGO PÚBLICO. VACÂNCIA PARA OCUPAR EMPREGO 
PÚBLICO INACUMULÁVEL. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
EXISTÊNCIA. RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPE
CIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. Os ocupantes de cargo e de emprego públicos são espécies do gênero 
agentes públicos, tendo em comum o fato de que integram o aparelho 
estatal. 

2. Os institutos da vacância e da recondução têm por finalidade garantir 
ao servidor público federal sua permanência da esfera do serviço públi

co, sem, como isso, tolher o inalienável direito de buscar sua evolução 
profissional. 

3. Sob pena de afronta ao princípio da isonomia, deve a regra dos arts. 29, 
I, e 33, VIII, da Lei 8.112/90 ser estendida às hipóteses em que o servidor 
público pleiteia a declaração de vacância para ocupar emprego público 
federal, garantindo-lhe, por conseguinte, se necessário, sua recondução 
ao cargo de origem. 

4. Tendo os requerimentos de vacância e, posteriormente, de recondução 
ao cargo de origem sido deferidos pela Autarquia/recorrente, sua não 
inclusão na respectiva folha de pagamento importaria em ofensa direta 
aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade pública, que devem 
pautar os atos da Administração. 

5. Recurso especial conhecido e improvido.15 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLI
CO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR MAUS 
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PENAL. ATOS INCOMPATÍVEIS 
COM A DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO 
EDIT AL. LEGALIDADE. MORALIDADE. RAZOABILIDADE. INOV A
çÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1 - Em que pese a ampla devolutividade que marca o recurso ordiná
rio, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de não ser 
possível a apreciação de questões suscitadas apenas por ocasião da sua 
interposição. Precedentes. 

2 - Cabia ao autor, nos termos do art. 333 do CPC, a imediata prova do 
fato constitutivo do seu direito, mormente em se tratando de mandado 
de segurança, ação que não admite dilação probatória, mas desse ônus 
não se desincumbiu. Dessarte, na ausência de prova documental robusta 
que permita um juízo em contrário, presumem-se legítimos os atos pra
ticados pela Administração, tanto mais quando validados pelo acórdão 
recorrido. 

3 - Não se desconhece a farta jurisprudência desta Corte, e também do 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio constitucional 
da presunção de inocência impede a exclusão de candidatos pelo sim
ples fato de responderem a inquérito policial ou ação penal sem trânsito 
em julgado. Todavia, não é esta a hipótese dos autos - e nem mesmo o 

15 Superior Tribunal de Justiça, REsp 817.061/RJ, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, DJe 4/8/2008. 
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recorrente a invoca - porque o quadro fático delineado desde a exor
dial direciona a discussão para o campo de outros princípios (legalidade, 
moralidade e razoabilidade), estes, sim, os parâmetros que se mostram 
adequados, à luz dos fatos que deram origem ao ato impugnado. 

4 - A legalidade da exclusão do impetrante do rol dos aprovados é in
conteste pois, como ele próprio admite, "é bem verdade que o edital do 
concurso é claro no sentido de que a investigação social terá caráter eli
minatório e tem como objetivo verificar a vida pregressa do candidato" . 

5 - Ora, se é possível entender a moralidade administrativa como sendo 
a "atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé", tal 
como preconiza o art. 2°, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 9.784/1999, 
nada há de imoral no ato administrativo que, calcado em expressa regra 
editalícia, já dantes conhecida, impede o ingresso, nas fileiras da Polícia 
Militar, de candidato com antecedentes criminais. 

6 - Razoabilidade, tal como a apresenta a lei vigente, é "a adequação en
tre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público" (Lei n. 9.784/1999, art. 2°, parágrafo único, inciso VI). 
À luz desse preceito, e tendo em mente as funções do policial militar, 
mostra-se indefensável a tese de que a exigência de certidão criminal 
negativa seria restrição maior do que aquela estritamente necessária ao 
atendimento do interesse público, até porque, por qualquer ângulo que 
se possa apreciar a questão, é certo que a razoabilidade se interpreta pro 
societas, e não em função dos interesses particulares. 

7 - Os princípios jurídicos que o impetrante invoca em favor se sua pre
tensão, a saber, legalidade, moralidade e razoabilidade, são exatamente 
os preceitos que impedem o seu ingresso nos quadros da Força Policial. 

8 - Recurso ordinário a que se nega provimento.16 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVI
DAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILI
DADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO 
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erá

rio dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos 

16 Superior Tribunal de Justiça, RMS 33.183/RO, ReI. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, 
DJe 21/11/2013. 
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indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação 

equivocada de lei. 

2. O art. 46, caput, da Lei n . 8.112/90 deve ser interpretado com alguns 
temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direi
to, como a boa-fé. 

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erronea
mente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se 
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, 
impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do 
servidor público. 

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, sub
metido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 

5. Recurso especial não providoY 

Aí se radica o denominado princípio da boa-fé objetiva, aplicável, 
igualmente, às relações jurídicas com o Poder Público, conforme se de
preende da leitura dos acórdãos retro. 

v - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses 
de sigilo previstas na Constituição; 

A publicidade dos atos administrativos é a regra (art. 37 da CF, 
àlém do 5°, caput, e seus incisos XXI e XXXIII). Constitui forma de pres
tar contas à sociedade, que é sua destinatária, propiciando-lhe, condi
ções de fiscalizar e, se for o caso, impugnar, inclusive em Juízo, a ação 
pública. 

O sigilo, segundo estabelece a parte final do preceito em comento, 
Só será possível caso previsto na CF, podendo citar como exemplo: o 
inciso XII do art. 5°, que protege o sigilo da correspondência, comuni
cações etc.; o inciso XXXVIII, alínea b, também do mesmo artigo, que 
por Sua vez, protege o sigilo das votações do Júri; o inciso IX do art. 93, 
relativamente aos julgamentos do Judiciário, aí incluídos os administra
tivos, que devem, em regra, ser públicos e fundamentados, sob pena de 
nulidade. 

p Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.244.182/PB, ReI. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 
Seção, DJe 19/10/2012. 
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recorrente a invoca - porque o quadro fático delineado desde a exor
dial direciona a discussão para o campo de outros princípios (legalidade, 
moralidade e razoabilidade), estes, sim, os parâmetros que se mostram 
adequados, à luz dos fatos que deram origem ao ato impugnado. 

4 - A legalidade da exclusão do impetrante do rol dos aprovados é in
conteste pois, como ele próprio admite, "é bem verdade que o edital do 
concurso é claro no sentido de que a investigação social terá caráter eli
minatório e tem como objetivo verificar a vida pregressa do candidato" . 

5 - Ora, se é possível entender a moralidade administrativa como sendo 
a "atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé", tal 
como preconiza o art. 2°, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 9.784/1999, 
nada há de imoral no ato administrativo que, calcado em expressa regra 
editalícia, já dantes conhecida, impede o ingresso, nas fileiras da Polícia 
Militar, de candidato com antecedentes criminais. 

6 - Razoabilidade, tal como a apresenta a lei vigente, é "a adequação en
tre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público" (Lei n. 9.784/1999, art. 2°, parágrafo único, inciso VI). 
À luz desse preceito, e tendo em mente as funções do policial militar, 
mostra-se indefensável a tese de que a exigência de certidão criminal 
negativa seria restrição maior do que aquela estritamente necessária ao 
atendimento do interesse público, até porque, por qualquer ângulo que 
se possa apreciar a questão, é certo que a razoabilidade se interpreta pro 
societas, e não em função dos interesses particulares. 

7 - Os princípios jurídicos que o impetrante invoca em favor se sua pre
tensão, a saber, legalidade, moralidade e razoabilidade, são exatamente 
os preceitos que impedem o seu ingresso nos quadros da Força Policial. 

8 - Recurso ordinário a que se nega provimento.16 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVI
DAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILI
DADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO 
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erá

rio dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos 

16 Superior Tribunal de Justiça, RMS 33.183/RO, ReI. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, 
DJe 21/11/2013. 
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indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação 

equivocada de lei. 

2. O art. 46, caput, da Lei n . 8.112/90 deve ser interpretado com alguns 
temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direi
to, como a boa-fé. 

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erronea
mente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se 
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, 
impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do 
servidor público. 

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, sub
metido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 

5. Recurso especial não providoY 

Aí se radica o denominado princípio da boa-fé objetiva, aplicável, 
igualmente, às relações jurídicas com o Poder Público, conforme se de
preende da leitura dos acórdãos retro. 

v - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses 
de sigilo previstas na Constituição; 

A publicidade dos atos administrativos é a regra (art. 37 da CF, 
àlém do 5°, caput, e seus incisos XXI e XXXIII). Constitui forma de pres
tar contas à sociedade, que é sua destinatária, propiciando-lhe, condi
ções de fiscalizar e, se for o caso, impugnar, inclusive em Juízo, a ação 
pública. 

O sigilo, segundo estabelece a parte final do preceito em comento, 
Só será possível caso previsto na CF, podendo citar como exemplo: o 
inciso XII do art. 5°, que protege o sigilo da correspondência, comuni
cações etc.; o inciso XXXVIII, alínea b, também do mesmo artigo, que 
por Sua vez, protege o sigilo das votações do Júri; o inciso IX do art. 93, 
relativamente aos julgamentos do Judiciário, aí incluídos os administra
tivos, que devem, em regra, ser públicos e fundamentados, sob pena de 
nulidade. 

p Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.244.182/PB, ReI. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 
Seção, DJe 19/10/2012. 
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Ainda quanto à publicidade, convém lembrar que o art. 220 e segs. 
consagra a chamada liberdade de imprensa, pedra angular do regime 
democrático. 

Importante gizar que o Congresso Nacional decretou, e a Presiden
ta da República, Dilma Rousseff sancionou o projeto que resultou na Lei 
nO 12.527, de 18/11/11, já em vigor, que "Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso 11 do § 3° do art. 37 e no § 
2° do art. 216 da Constituição Federal", no âmbito do Serviço Público, 
em geral. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nO 7.724, de 16/5/12 e, 
no Judiciário, pela Resolução 151, de 5/7/12, do CNJ, dando-lhes mais 
concretude. Esses preceitos são instrumentos normativos fundamentais 
em nossa Democracia, pois facilitam muito, desde que bem utilizados 
em sua aplicação, o cumprimento dos princípios da publicidade e, mes
mo, da impessoalidade, motivação e eficiência, permitindo aos cidadãos 
o efetivo controle e conhecimento acerca do que ocorre nas"entranhas" 
do Poder Público. 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obriga

ções, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; 

Este inciso contém o "princípio da razoabilidade, sob a feição de 
proporcionalidade entre meios e fins", conforme observa a Profa. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro: 

o princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre 

meios e fins, está contido implicitamente no artigo 2°, parágrafo único, 

da Lei n° 9.784/99, que impõe à Administração Pública: adequação en

tre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 

em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público (inciso VI); observância das formalidades essenciais à 

garantia dos direitos dos administrados (inciso VIII); adoção de formas 

simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
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a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso 
para estes' .18 

A mesma autora acrescenta, ainda, o entendimento de Agustin 
Gordilho, segundo o qual: 

[...] a decisão discricionária de funcionário será ilegítima, apesar de não 
transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é 'irrazoável', o que 
pode ocorrer, principalmente, quando: 

a) não dê os fundamentos de fato e de direito que a sustentam; ou 

b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e 

notórios; ou 

c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o 
fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida despro
porcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar" .19 

No último tópico encontra-se, precisamente, o sentido, o alcance, 
~ inciso em referência, que afasta a inflição, por exemplo, de pena
lidade exacerbada, ainda que legal, quando a situação concreta não a 
autorize, recomendando, ao contrário, sanção moderada. 

Sobre o tema, importante citar a jurisprudência do STJ: 

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
DEMISSÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA
TNO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. PRO
PORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. 

1. Os atos administrativos comportam controle jurisdicional amplo, em 
especial aquele que impõe sanção disciplinar a servidor público. Isso, 
porque o Judiciário, quando provocado, deve examinar a razoabilidade 
e a proporcionalidade do ato, em avaliação que observe os princípios da 
dignidade da pessoa humana, culpabilidade e proporcionalidade. 

2. A pena de demissão mostra-se proporcional, pois foi apurado em re
gular processo disciplinar que a servidora deixou de observar os proce

18 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
e respeito aos direitos dos administrados (inciso IX); e também está pre p.81. 

19 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, visto no artigo 29, § 2°, segundo o qual 'os atos de instrução que exijam 
p.80.
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dimentos administrativos previstos para a concessão de auxílio-materni
dade. Com isso, foi responsável por 11 (onze) benefícios previdenciários 
indevidos, causando prejuízos à Administração. 

3. Ordem denegada. 2o 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚ
BLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE E DE PERSEGUI
çÃO À SERVIDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
NÃO CABIMENTO. DEMISSÃO POR ADVOCACIA ADMINISTRATI
VA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO DIS
POSTO NO ART. 128 DA LEI N° 8.112/90. 

1. Não importa em nulidade a ocorrência de erro material, no ato de noti
ficação prévia da impetrante, quanto ao número do processo administra
tivo disciplinar instaurado se, juntamente com referido ato, a servidora 
recebe cópia integral do PAD correto e, posteriormente, apresenta defesa 
em que se reporta expressamente a este feito, bem como demonstra ter 
ciência de todos os atos desenvolvidos no processo que culminou na sua 
demissão. 

2. O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário, que 
exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo tido como vio
lado, e não admite dilação probatória. Desse modo, não merece pros
perar a segurança no que toca à alegação de parcialidade da Comissão 
Processante e de perseguição à servidora. 

3. É admitido o exame, pelo Poder Judiciário, da motivação do ato de 
$'. 

aplicação de pena disciplinar a servidor público a fim de se averiguar 
a existência de provas suficientes da prática da infração prevista na lei, 
bem como de ocorrência de ofensa flagrante ao princípio da proporcio
nalidade. Precedentes. 

4. Considerando-se a ausência de gravidade da atuação da impetrante, 
que não importou em lesão aos cofres públicos nem em valimento do 
cargo em proveito próprio ou de outrem, mas sim na manutenção dos 
benefícios efetivamente devidos à outra servidora; que não houve inter
mediação ilícita junto a outros agentes da Administração; bem como que 
não lhe foi imputada a prática de qualquer outra infração disciplinar e 
que não consta a existência de maus antecedentes funcionais, sua demis

20 Superior Tribunal de Justiça, Ms 14.283/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21 
8/4/2011. 
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são importa em ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao disposto 
no artigo 128 da Lei nO 8.112/90. 

5. Segurança concedida.21 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO OR
DINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
DEMISSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. 
ANULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONA
LIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO ORDI
NÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 

1. "O e. Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento pacificado se
gundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo admi
nistrativo disciplinar não conduz à sua nulidade, desde que não tenha 
causado qualquer prejuízo ao servidor" (MS 12.369/DF, ReI. Min. FELIX 
FISCHER, Terceira Seção, DJ de 10/9/07). 

2. O mandado de segurança não constitui o meio processual adequado 
para provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essen
cial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação proba
tória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 

3. Se o servidor público acusado pretende desconstituir as provas de 
processo disciplinar, que se apresentam suficientes para a aplicação da 
sanção, deve se valer dos meios processuais adequados. 

4. O princípio da proporcionalidade em sentido amplo alberga a "exi
gência de adequação da medida restritiva ao fim ditado pela própria lei; 
necessidade da restrição para garantir a efetividade do direito e a pro
porcionalidade em sentido estrito, pela qual se pondera a relação entre a 
carga de restrição e o resultado" (Suzana de Toledo Barros). 

5. "O princípio da razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Po
der Judiciário, a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos 
pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de 
valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando 
pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini). 

6. Determinar a aplicação da pena máxima de demissão a servidores pú
blicos por terem submetido magistrado e outros servidores a constran-

Superior Tribunal de Justiça, MS 14.993/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
Terceira Seção, DJe 16/6/2011. 
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carga de restrição e o resultado" (Suzana de Toledo Barros). 
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gimentos por figurarem indevidamente na condição de representados, 
em processos instaurados no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça, 
não obstante a gravidade do ato, não se coaduna com os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se que a Administração 
aplique uma sanção disciplinar mais branda. 

7. Recurso ordinário parcialmente provido. Segurança parcialmente con
cedida.22 

Nesse último precedente, opostos embargos declaratórios, foram 
parcialmente acolhidos, sem, entretanto, atribuição de efeitos infrin
gentes. Consignei que, não obstante as provas produzidas nos autos do 
processo administrativo apontassem para a prática dos ilícitos discipli
nares, não se apresentavam suficientes para amparar a imposição da 
pena de demissão. 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determi
narem a decisão; 

Significa atender ao princípio da motivação, devendo as decisões ser 
claras, precisas, congruentes, adequadas, ainda que sintéticas. Segundo 
o disposto no art. 93, X, da CF, as decisões administrativas dos Tribu
nais devem ser motivadas, fundamentadas. 

Vale lembrar que, se se tratar de ato discricionário, naquilo que lhe 
é próprio - conveniência e oportunidade -, o seu autor não estará obri
gado a motivá-lo, conforme cediças doutrina e jurisprudência; todavia, 
se motivá-lo, abrir-se-á oportunidade ao eventual controle judicial da 
ocorrência, pertinência e adequação dos motivos determinantes. 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos di
reitos dos administrados; 

"Formalidades essenciais", eis o núcleo. Logo, aquelas supérfluas, 
por serem irrelevantes, devem ser afastadas, porque em nada afetarão 
os direitos dos administrados; ao contrário, se adotadas, só servirão 

22 Superior Tribunal de Justiça, RMS 29.290/MG, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, DJe 15/3/2010. 
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para burocratizar o procedimento, retardando, injustificadamente, o 
desfecho do processo. 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa
do grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos adminis
trados; 

~ . , 

Este inciso reforça a ideia contida no anterior. Muito mais do que 
nos processos tradicionais - penal e civil -, deve ser, aqui, exalçado o 

"',> Fcípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, desde que 
Se atinja, com segurança, o objetivo, devem ser preservados os atos pra

0" 'ticados. É a regra, aliás, do art. 244 do CPC, tanto quanto dos princípios 
~ilares contidos nas Leis nOs 10.259/01 e 9.099/95, que preconizam 
()ralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade como 

, basilares ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
, nas Justiças Estadual e Federal. 

x - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alega
ções finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 

Assegura-se, neste inciso, a prática dos atos ali indicados - comu
nicação, alegações finais, produção de provas e recursos - quando se 
tratar de processos dos quais possam advir sanções, sejam de que natu
reza for: pecuniárias, restritivas de direitos etc; ou litigiosos, no sentido 
de lide mesmo, vale dizer, "pretensão resistida", segundo Carnelutti. 
É claro que os atos indicados neste inciso constituem o mínimo a ser 
observado, podendo, eventualmente, outros, desde que pertinentes e 
adequados, ser praticados. 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 

Este preceito assegura a gratuidade, como regra, do processo ad
ministrativo. Existindo norma legal específica prevendo a cobrança de 
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22 Superior Tribunal de Justiça, RMS 29.290/MG, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, DJe 15/3/2010. 
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para burocratizar o procedimento, retardando, injustificadamente, o 
desfecho do processo. 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa
do grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos adminis
trados; 

~ . , 

Este inciso reforça a ideia contida no anterior. Muito mais do que 
nos processos tradicionais - penal e civil -, deve ser, aqui, exalçado o 

"',> Fcípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, desde que 
Se atinja, com segurança, o objetivo, devem ser preservados os atos pra

0" 'ticados. É a regra, aliás, do art. 244 do CPC, tanto quanto dos princípios 
~ilares contidos nas Leis nOs 10.259/01 e 9.099/95, que preconizam 
()ralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade como 

, basilares ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
, nas Justiças Estadual e Federal. 

x - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alega
ções finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 

Assegura-se, neste inciso, a prática dos atos ali indicados - comu
nicação, alegações finais, produção de provas e recursos - quando se 
tratar de processos dos quais possam advir sanções, sejam de que natu
reza for: pecuniárias, restritivas de direitos etc; ou litigiosos, no sentido 
de lide mesmo, vale dizer, "pretensão resistida", segundo Carnelutti. 
É claro que os atos indicados neste inciso constituem o mínimo a ser 
observado, podendo, eventualmente, outros, desde que pertinentes e 
adequados, ser praticados. 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 

Este preceito assegura a gratuidade, como regra, do processo ad
ministrativo. Existindo norma legal específica prevendo a cobrança de 
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despesas, ela prevalecerá, tendo em vista que, pelo princípio da especia
lidade, a norma especial prefere à geral. 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo 
da atuação dos interessados; 

Por este inciso, uma vez instaurado, o Processo Administrativo 
será impulsionado independentemente da atuação de quem o requereu 
ou de outros interessados. Prevalece a regra, aqui, da oficialidade, di
versamente do que se dá no processo civil em que vigora, comumente, 
o chamado princípio dispositivo, resultante da norma basilar do art. 2° 
do cpc. 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor 
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada apli
cação retroativa de nova interpretação. 

A finalidade pública visada pela regra legal constitui norte a orien
tar a sua interpretação e aplicação. Mutatis mutandis, é a evocação, aqui, 
da insuperável norma estabelecida no art. 5° da LINDB. 

Igualmente, deverá fazê-lo a autoridade pública ao aplicar concre
tamente o preceito administrativo, sem se esquecer, jamais, da sua tele
ologia. 

A parte final do inciso inibe a aplicação retroativa de nova inter
pretação. Vale dizer, interpretada a regra, como tal deve incidir sobre 
a situação específica. Sobrevindo nova exegese, esta só valerá daí em 
diante, não podendo retroagir para alcançar situações pretéritas, já de
finidas. A vedação é lógica e consentânea com o princípio da segurança 
jurídica, que tem sua âncora na CF, a qual protege o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, exatamente para estabilizar e 
tranquilizar as relações intersubjetivas (art. 5°, XXXVI, da CF). 

~. 3<' O administrado tem os seguintes direitos perante a Ad
ministração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 

Neste capítulo são arrolados alguns direitos dos administrados. O 
rol é apenas exemplificativo, como não poderia deixar de ser, e como se 
depreende, de resto, de sua parte final. 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que de
verão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 

obrigações; 

Tratamento urbano, cortês, devendo-se observar, no entanto, a re
gra maior da impessoalidade, ou seja, sem favoritismo ou preferência 

injustificada. 
Há, porém, legislação que estabelece prioridade para idosos (Lei 

nO 10.741/03 _ Estatuto do Idoso), menores (Lei nO 8.069/90 - ECA), 
gestantes, deficientes físicos, por razões plenamente compreensíveis. 
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Art. 3' O administrado tem os seguintes direitos perante a Ad
ministração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 

Neste capítulo são arrolados alguns direitos dos administrados. O 
rol é apenas exemplificativo, como não poderia deixar de ser, e como se 
depreende, de resto, de sua parte final. 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que de
verão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações; 

Tratamento urbano, cortês, devendo-se observar, no entanto, a re
gra maior da impessoalidade, ou seja, sem favoritismo ou preferência 
injustificada. 

1 Há, porém, legislação que estabelece prioridade para idosos (Lei 
n° 10.741/03 - Estatuto do Idoso), menores (Lei nO 8.069/90 - ECA), 
gestantes, deficientes físicos, por razões plenamente compreensíveis. 
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Assim, a prioridade que lhes é dispensada não constitui privilégio odio
so, mas, ao contrário, resulta de justa discriminação legal, comparativa-, 
mente com pessoas que não se incluem em tais condições. 

Esse inciso visa facilitar o exercício e a observância dos direitos do 
administrado, devendo a Administração bem e fielmente servir" ao U 

público, sua razão de ser. A norma tem importante sentido pedagógico, ;1 

porque a sua essência constitui o cerne da existência do serviço e dos 
servidores públicos. Não seria razoável, mesmo na ausência de regra le
gal expressa, outro comportamento da Administração, por meio de seus 
agentes, pois tal constituir-se-ia em negativa de seu substrato maior, 
que consiste em ubem servir". 

11 - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que 
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 

A aplicação deste inciso deve ocorrer em consonância com o art. 
9°, no qual são mencionados os legítimos interessados no Processo Ad
ministrativo, que visa atender aos princípios da publicidade, da ampla 
defesa, do contraditório e da recorribilidade das decisões, quando for o 
caso. Ciência do andamento ou tramitação, vistas, obtenção de cópias e 
conhecimento das decisões se justificam, plenamente, e levam em con
ta as garantias e princípios antes referidos. Para o seu exercício pleno, 
real e não meramente simbólico ou formal, é imprescindível que o ad
ministrado, legitimamente interessado, se valha de tais pressupostos aí 
inseridos. 

111 - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, 
os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; 

Constitui a amplitude defensiva do interessado. Convém lembrar, 
no entanto, que a respectiva autoridade pública estará obrigada a consi
derar, como de direito, alegações e documentos, desde que pertinentes 
e relevantes, o que, aliás, soa óbvio. Além disso, quanto aos últimos, 
incide a vedação inscrita no inciso LVI do art. 5° da CF, segundo o qual 
U são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos". 

------------------- . ------------------

curial que tal se aplica, cogentemente, em todo e qualquer processo, 
judicial ou administrativo, não importa. 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quan
do obrigatória a representação, por força de lei. 

Na dicção da regra, o interessado poderá atuar independentemente 
de advogado. A presença deste é facultativa, a não ser que sua obrigato
riedade seja resultante de lei específica, como prevista, por exemplo, no 
Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Caso tal ocorra, deixará de ser faculta
tiva, tornando-se obrigatória a presença do procurador do interessado. 
A regra, no entanto, é a facultatividade, que deve ser prestigiada ante a 
maior informalidade do Processo Administrativo. Além disso, o art. 133 
da CF dispõe sobre a indispensabilidade de advogado para a adminis
tração da justiça, porém em sentido stricto, ou seja, aquela refletida na 
atuação do Poder Judiciário em sua atividade-fim. 
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Curial que tal se aplica, cogentemente, em todo e qualquer processo, 
judicial ou administrativo, não importa. 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quan
do obrigatória a representação, por força de lei. 

Na dicção da regra, o interessado poderá atuar independentemente 
de advogado. A presença deste é facultativa, a não ser que sua obrigato
riedade seja resultante de lei específica, como prevista, por exemplo, no 
Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Caso tal ocorra, deixará de ser faculta
!tiva, tomando-se obrigatória a presença do procurador do interessado. 
A regra, no entanto, é a facultatividade, que deve ser prestigiada ante a 
'JIlaior informalidade do Processo Administrativo. Além disso, o art. 133 
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tração da justiça, porém em sentido stricto, ou seja, aquela refletida na 
atuação do Poder Judiciário em sua atividade-fim. 
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CAPÍTULO III 

Dos DEVERES DO ADMINISTRADO 


Art. 4" São deveres do administrado perante a Administração, 
sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: 

Como se sabe, em toda relação jurídica há direitos e deveres. No 
Processo Administrativo não poderia ser diferente. Se há, em uma face, 
direitos, há, no reverso, obrigações, e é destas, em caráter exemplificati
vo, que cuidamos neste capítulo. Aqui são descritos deveres mínimos, 
podemos dizer, pois outros poderão e, certamente, existem, previstos 
em outros atos normativos. 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

Regra básica. Não falsear, na exposição fática, a verdade, dever ele
mentar de todas as pessoas e, concretamente, do interessado no Proces
so Administrativo. 

11 - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
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Lealdade significa sinceridade, honestidade de propósitos; urba
pio), de se conduzir, por seus agentes, com total fidelidade aos magnosnidade se traduz em educação, cortesia, civilidade; boa-fé significa agir 
princípios, que devem, sempre, nortear o seu agir, com especial relevo sem malícia, sem segundas intenções. São deveres elementares que se 
à boa-fé, que se imbrica, inclusive, com a presunção de legitimidade,explicam por si mesmos e que visam a obtenção de justo resultado na 
relativa, é certo, de toda ação administrativa.avaliação do pleito. 

Sobre o tema, confiram-se as ementas a seguir transcritas:Cumpre lembrar, aqui, o inciso IH do art. 113 do Novo Código Ci

vil: iínão agir de modo temerário". Significa, a contrario sensu, conduzir

se com bom propósito, de boa-fé. Assim leciona o Prof. Reis Friede: 
 DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE

CIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 
INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

A expressão má-fé se opõe à boa-fé, ambas constituindo uma avaliação NÃO CABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. APLICABILIDADE. PRECE
ética do comportamento humano. Mas, enquanto esta se presume, aque DENTE. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. MÉDICO. INCORPORA
la deve ser caracterizada, senão provada. Má-fé, no processo, na defini çÃO ADIADA PARA QUE O RECORRIDO CURSASSE RESIDÊNCIA 
ção de Couture, consiste na 'qualificação jurídica da conduta,legalmente MÉDICA. CONVOCAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. INÉRCIA 
sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 
ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exer CONHECIDO E PROVIDO. 

cício de seu direito'. Na má-fé, há como substrato a intenção de prejudi

car alguém, o qual, no processo civil, geralmente é outro litigante.23 


1. Em face do princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Cons
tituição Federal, está a Administração Pública completamente submissao sentido do inciso IH em apreço é o mesmo. Ou seja, busca-se 
à lei, motivo pelo qual não pode dar a ela interpretação extensiva ou res

sempre e necessariamente a conduta escorreita, sem embargo da com tritiva, de modo a conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações
batividade inerente ao processo em geral, porém com as iíboas regras" ou impor vedações aos administrados por mero ato de vontade divorcia
fornecidas pelo Direito. do da legislação vigente, se a norma assim não dispuser. 

Deve-se notar que o atual Código Civil, além do art. 113, já trans 2. Exceto na hipótese em que os médicos, farmacêuticos, dentistas e ve
crito, que dispõe sobre a boa-fé objetiva, reitera esse norte em seu art. terinários obtêm bolsa de estudo no exterior, não é permitido à Admi
422: iíOS contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do nistração adiar a convocação além do término do respectivo curso de 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Medicina, Farmácia, Odontologia ou Veterinária. Inteligência dos arts. 
4°, 8°, e 9°, § 4°, Lei 5.292/67. Tais preceitos destinam-se, precipuamente, às relações jurídicas de 

direito privado, pois o Código Civil, como cediço, constitui o diploma 3. Tendo o último adiamento de incorporação sido concedido ao recor
rido para atender a seu interesse privado - cursar Residência Médica -,básico de regência dos direitos e obrigações dessa índole. Não obstante 

~ ' . não há falar em inércia da Administração, não podendo aquele utilizare, em face da organicidade própria da ordem jurídica estatal, determi
se de tal circunstância como subterfúgio para se eximir de cumprir suasnados vetores normativos abrangem áreas outras, como ocorre com o 
obrigações constitucionais com o serviço militar obrigatório, sob pena de

princípio da boa-fé - subjetiva ou objetiva -, que se estende às vincula afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade pública, que
ções jurídicas plasmadas pelo direito público, quiçá até com maior in devem pautar não só os atos da Administração, como também dos pró
tensidade. prios administrados. 


O Estado, nos seus inúmeros liames jurídicos, tem o dever inde
 4. Tratando-se de embargos de declaração opostos sem manifestado ca
I, clinável, partindo da própria Constituição Federal (art. 37, por exem- ráter protelatório, deve a multa aplicada pelo Tribunal de origem ser 

" i!' afastada, nos termos da Súmula 98/STJ. Precedentes. 
FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nO 5.869, de 11/1/1973. 2. ed, Rio de 

11: Janeiro: 2000, p. 164. 

Ir 
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5. Recurso especial conhecido e provido.24 

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CARTÓRIO EXTRAJUDI
CIAL - SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - PERDA SUPERVE
NIENTE DE OBJETO DO MANDAMUS - INEXISTÊNCIA - IMPERA TI
VOS DE BOA-FÉ OBIETIV A - APLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - INAPLICABILIDADE AO 
CASO - PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA DE EXTINÇÃO DE DE
LEGAÇÃO - COMPETENTE O PODER LEGISLATIVO - TEORIA DA 
CAUSA MADURA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO - FINALI
DADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO - APOSENTADORIA VOLUNTÁ
RIA ENSEJA A EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. 

1. Não há perda de objeto em mandado de segurança quando a Admi
nistração Pública, por meio de autoridade incompetente, edita ato admi
nistrativo e, depois, a autoridade competente o ratifica. A alegação de 
perda de objeto, neste caso, é "venire contra factum proprium", conduta 
vedada ao agente público em face do princípio da boa-fé objetiva na se
ara pública, na forma do inciso IV do parágrafo único do artigo 2° da Lei 
n.9.784/99. 

2. Não é pertinente também ao caso a /I teoria da encampação", pois esta 
é aplicada quando: (1) existe vínculo hierárquico entre a autoridade que 
prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (2) au
sência de modificação de competência estabelecida na Constituição Fe
deral; e, (3) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, 
requisitos inexistentes no presente mandamus. 

3. É competente o Poder Legislativo para iniciar projeto de lei que trata 
da extinção de delegação. Não há confundir extinção de delegação com 
extinção de cargo ou ofício do Poder Judiciário. Não se trata aqui de ex
tinção de cargo ou ofício, tanto que o Presidente do Tribunal de Justiça 
declarou sua vacância. (Existe, mas não está ocupado). 

4. Esta Corte Superior, como instância de superposição, detém jurisdição 
nacional sobre a Justiças Estadual e Federal e, ainda, considerando estar 
a causa pronta para ser julgada, por prescindir de dilação probatória, 
cabível, in casu, o disposto no artigo 515, § 3°, do CPC (Teoria da causa 
madura). Precedentes. 

5. Delegação não é título de nobreza nem título acadêmico, existindo não 
em função da pessoa que a exerce mas em função do interesse público 
primário, devendo, portanto, haver previsões legais de perda e extinção 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 886.169/RS, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, OJe 28/4/2008. 

--~~~==~ " ============~-

(Lei n. 8.935/94). A aposentação voluntária enseja, na forma do inciso 11 
do artigo 39 da Lei n. 8.935/94, a extinção da delegação. Recurso ordiná
rio em mandado de segurança improvido.25 

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão, 
abordou não apenas os atos da administração, mas também os atos dos 
próprios administrados. 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar 
para o esclarecimento dos f atos. 

Pressupõe-se que o interessado colabore, cumprindo seu dever de 
lealdade, prestando informações solicitadas de que disponha e escla
recendo fatos do seu conhecimento ou dos quais tenha comprovantes, 
por exemplo, documentos. Seria incoerente e incompreensível que o in
teressado no Processo Administrativo agisse de forma diversa, pois a 
finalidade almejada, no caso, é a correta e necessária instrução do feito, 

. visando seu justo deslinde. 

2S Superior Tribunal de Justiça, RMS 29.493/MS, ReI. Min. Humberto Martins, Segunda Tur
ma, OJe 1°/7/2009. 
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CAPÍTULO IV 
Do INÍCIO DO PROCESSO 

Art. 5" o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou 
a pedido do interessado. 

Não apenas o impulso (inciso XII do art. 2°), mas, também, a pró
pria instauração do Processo Administrativo pode ocorrer de ofício, ou 
seja, por iniciativa do respectivo órgão público, ou a pedido, vale dizer, 
a requerimento do interessado. Vigora, assim, o princípio da oficialida
de, que mereceu, da Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte 
comentário: 

Esse princípio também é mais amplo no processo administrativo. No 
processo judicial, ele só existe depois de instaurada a relação processual, 
cabendo ao juiz movimentar o procedimento nas suas várias fases até a 
decisão final. 

No âmbito administrativo, esse princípio assegura a possibilidade de 
instauração do processo por iniciativa da Administração, independen
temente de provocação do administrado e ainda a possibilidade de im
pulsionar o processo, adotando todas as medidas necessárias a sua ade
quada instrução. 

--~================== ~ ------------------
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Essa executoriedade, sendo inerente à atuação administrativa, existe 
mesmo que não haja previsão legal; como a Administração Pública está 
obrigada a satisfazer ao interesse público, cumprindo a vontade da lei, 
ela não pode ficar dependente da iniciativa particular para atingir os seus 
fins. 

Na Lei nO 9.784/99, está previsto, como um dos critérios a serem obser
vados nos processos administrativos, a 'impulsão, de oficio, do processo ad
ministrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados' (art. 2°, XII). No artigo 
5°, está expresso que o processo pode iniciar-se de oficio ou a pedido de 
interessado, e o artigo 29 contém a determinação de que as atividades 
de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários 
à tomada de decisão realizam-se de oficio ou mediante impulsão do órgão 
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de pro
por atuações probatórias. A lei ainda permite que nos processos adminis
trativos de que resultem sanções a revisão se faça a pedido ou de oficio, 
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada, ficando expressamente ve
dado o agravamento da sanção. 26 

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que 

for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e con

ter os seguintes dados: 


I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 


11 - identificação do interessado ou de quem o represente; 


111 - domicílio do requerente ou local para recebimento de comu

nicações; 


IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fun

damentos; 


V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 


Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de 

recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o inte

ressado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 


o caput estabelece, como regra, a forma escrita para o requerimento 
do interessado. Excepcionalmente, sua solicitação poderá ser oral, des
de que a Administração a admita. 

DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella de. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.683. 

--------------------- ~ ----------------------

Os incisos mencionam os requisitos mínimos que o requerimento 
deve conter. Nunca será demais lembrar que o Processo Administrati 
vo, por natureza, deve ser simples, desburocratizado, não sendo ade
quado, assim, que se façam exigências que atentem contra sua natural 
informalidade. Cumprido o mínimo necessário para o seu fim, deve ter 
seu curso normal até a solução do caso. Em tal norte, muito oportu
no, aliás, o parágrafo único, que veda à Administração a recusa, sem 
rnotivo, em receber documentos, determinando, ainda, ao servidor que 
oriente o interessado, objetivando suprir eventuais falhas. 

Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar mo
delos ou formulários padronizados para assuntos que importem 

pretensões equivalentes. 

Visando facilitar para os interessados, esta norma obriga a Admi
nistração a adotar algumas providências, o que é correto e está em sin
tonia com o objetivo do Processo Administrativo, que é solucionar a 
questão da forma mais expedita possível, sem prejuízo da segurança 
necessária, refletida na observância do devido processo legal. Para pos
tulações equivalentes, modelos e formulários comuns, o que atende aos 
princípios já referidos. 

Art. 8º Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados ti
verem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados 
em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. 

Tal hipótese em face da Administração não é incomum. Situações 
iguais vão receber, em regra, solução igual. Logo, está em consonância 
com a simplicidade, informalidade, economicidade, eficiência, etc a 
postulação de vários interessados em requerimento único, estereotipa
do, desde que inexista, conforme parte final da regra, preceito legal em 
sentido oposto. 

_ 49 ----------------------
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o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 
ARNALDO EsrnvEs LIMA 

Art. 'J!! São legitimados como interessados no processo 

administrativo: 

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de di
reitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de repre

sentação; 

Como se verifica, por este inciso, é indiferente que sejam pessoas 
I. físicas ou naturais ou pessoas jurídicas, de direito público ou de direito 

privado. Todas têm legitimação, desde que iniciem o Processo Adminis
trativo como titulares de direitos em relação ao respectivo bem ou como 

, 	 interessados (nesse caso, não há direito, mas, sim, interesse individual 
efetivo na solução), ou, ainda, que estejam exercendo o direito de repre
sentação. 

"'l 

11 - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou 
interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 

_=========:"51,:' 
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Além, obviamente, daqueles que deram início ao processo, a nor
ma prescreve que outros - terceiros - estarão legitimados para integrá 
-lo, desde que direitos ou interesses seus possam vir a ser atingidos pela 
decisão. É a aplicação, aqui, do princípio que informa o litisconsórcio 
- CPC, art. 46 e segs. -, sobretudo o necessário - art. 47. 

IH - as organizações e associações representativas, no tocante a di
reitos e interesses coletivos; 


IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a 

direitos ou interesses difusos. 


No inciso lU legitimam-se como interessados, no Processo Ad
ministrativo, organizações e associações que representem grupos de 
pessoas jurídicas ou naturais, quando se tratar de direitos e interesses 
coletivos. No inciso IV, a legitimação será das pessoas ou associações 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

Como ensina o Prof. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes: 

o inciso I do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consu
midor estabeleceu a definição dos" interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato" . 

Por sua vez, o inciso 11 do dispositivo supramencionado estatuiu que"os 
interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Có
digo, [são] os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por urna relação jurídica base" [ ...] 

Os incisos I e 11 do art. 81 da Lei 8.078/90, disciplinam, assim, assim corno 
a nova Lei do Mandado de Segurança Individual e Coletivo" os conceitos 
de interesses ou direitos difusos e coletivos a partir dos elementos subje
tivo e objetivo.27 

Sob O enfoque do Processo Administrativo, tais expressões, mutatis 
mutandis, guardam similitude com a definição inserta no CDC. 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 213/214. 

" 

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maio
res de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo 

próprio. 

A plena capacidade para o Processo Administrativo foi fixada em 
18 anos, regra precursora, diga-se de passagem, da norma contida no 
art. 5° do novO CC, que prescreve: " A menoridade cessa aos 18 ( dezoito) 
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil". No CC de 1916 prevalecia o limite etário de 21 anos, 

conforme o seu art. 9°. 
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pessoas jurídicas ou naturais, quando se tratar de direitos e interesses 
coletivos. No inciso IV, a legitimação será das pessoas ou associações 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

Como ensina o Prof. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes: 

o inciso I do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consu
midor estabeleceu a definição dos" interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato" . 

Por sua vez, o inciso 11 do dispositivo supramencionado estatuiu que"os 
interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Có
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Os incisos I e 11 do art. 81 da Lei 8.078/90, disciplinam, assim, assim corno 
a nova Lei do Mandado de Segurança Individual e Coletivo" os conceitos 
de interesses ou direitos difusos e coletivos a partir dos elementos subje
tivo e objetivo.27 

Sob O enfoque do Processo Administrativo, tais expressões, mutatis 
mutandis, guardam similitude com a definição inserta no CDC. 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 213/214. 

" 

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maio
res de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo 

próprio. 

A plena capacidade para o Processo Administrativo foi fixada em 
18 anos, regra precursora, diga-se de passagem, da norma contida no 
art. 5° do novO CC, que prescreve: " A menoridade cessa aos 18 ( dezoito) 
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil". No CC de 1916 prevalecia o limite etário de 21 anos, 

conforme o seu art. 9°. 
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Art. 11. A competência é inenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos. 

Tal elemento vinculado do ato administrativo constitui um dos re
quisitos básicos para a sua prática válida e eficaz. O saudoso Prof. Hely 
Lopes Meirelles ensina: 

Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da 
Administração para o desempenho específico de suas funções. A compe
tência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de agente 
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade 
incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico 
de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da 
Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que 'não é 
competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito' [ ...] 

A competência administrativa, sendo um requisito de ordem pú
blica, é instransferível e improrrogável pela vontade dos interessados . 
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Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as nor
mas reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte essa desloca
ção de função, não é possível a modificação discricionária da compe
tência, porque ela é elemento vinculado de todo ato administrativo e, 
pois, insuscetível de ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e 
ao arrepio da lei.28 

A autoridade, em regra, não pode abdicar de sua competência, a 
não ser que a tenha delegado ou que ocorra avocação, devendo, para 
tanto, haver a previsão legal. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não hou
ver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros 
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamen
te subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstân
cias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à dele
gação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presi
dentes. 

Vimos antes o sentido de delegação. O dispositivo em apreço fa
culta o que está expresso no tempo verbal"poderão", a exprimir facul
dade. A sua adoção parcial- desde que a lei não a vede -, pelo órgão e 
seu titular, a outros órgãos ou titulares, mesmo que o delegado ou de
legatário não se insiram na linha hierárquica descendente do delegante. 

Assim, a delegação, não havendo impedimento legal expresso, po
derá ser feita tanto na mesma linha hierárquica descendente, que é o 
mais comum, como para órgão e autoridade que não estejam em tal 
escalonamento hierárquico, desde que seja conveniente. Cuida-se, por
tanto, de ato administrativo discricionário e justificável por razões de 
natureza técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

É importante observar que, para fim de mandado de segurança, o 
enunciado sumular 510jSTF, prevê: "Praticado o ato por autoridade, 
no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de 
segurança ou a medida judicial" . 

28 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros Edi
tores, 2013, p. 161. 
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O parágrafo único prevê a delegação de competência feita por ór
colegiados a seus presidentes. Vale dizer, a competência para de

sobre determinadas matérias é do colegiado, que, no entanto, a 
a seu presidente, devendo ser observadas, obviamente, as exi
elencadas no caput, no que couber. 

É interessante observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao jul
a Reclamação nO 330-SP, por sua Primeira Seção, à unanimidade, 
a relatoria do Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, admitiu 
o fim de mandado de segurança, a delegação"de ordem", conten

O acórdão a seguinte ementa: 

Processual - Ato administrativo praticado "de ordem" do Ministro de 
Estado - Natureza jurídica - Mandado de segurança  Competência. 
I - O ato praticado"de ordem" resulta de delegação administrativa in
formal; 

11 - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de mandado 
de segurança contra ato de delegado regional, praticado"de ordem" do 
Ministro de Estado. 

No corpo do voto constam as seguintes e pertinentes colocações do 

[...] Fixados estes conceitos, examinemos o ato praticado "de ordem". 

Trata-se de ato anômalo. No entanto, sua utilidade na economia interna 
das repartições o torna muito comum na vivência administrativa. 

Ele se completa em dois momentos, a saber: 

o chefe dirige-se a um subordinado, ordenando-lhe a adoção de determi
nada providência; 

o destinatário do encargo adota a providência, anotando que age me
diante ordem do superior hierárquico. 
Como se percebe, o ato é praticado pelo destinatário da ordem - não pelo 
chefe que a emitiu. 
Em última análise, o ato"de ordem" resulta de uma delegação informal. 

Se é assim, o servidor que atua"de ordem" não é núncio. É delegado. 

Se é delegado, ele integrará o processo de mandado de segurança que 
vise desconstituir o ato.29 

Superior Tribunal de Justiça, Rcl330-SP, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira 
Seção, DJ 30/10/1995. 
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O parágrafo único prevê a delegação de competência feita por ór
gãos colegiados a seus presidentes. Vale dizer, a competência para de
liberar sobre determinadas matérias é do colegiado, que, no entanto, a 
delega a seu presidente, devendo ser observadas, obviamente, as exi
gências elencadas no caput, no que couber. 

É interessante observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao jul
gar a Reclamação nO 330-SP, por sua Primeira Seção, à unanimidade, 
sob a relatoria do Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, admitiu 
para o fim de mandado de segurança, a delegação"de ordem", conten
do o acórdão a seguinte ementa: 

Processual - Ato administrativo praticado "de ordem" do Ministro de 

Estado - Natureza jurídica - Mandado de segurança - Competência. 

I - O ato praticado"de ordem" resulta de delegação administrativa in

formal; 


11 - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de nlandado 

de segurança contra ato de delegado regional, praticado"de ordem" do 

Ministro de Estado. 


No corpo do voto constam as seguintes e pertinentes colocações do 
relator: 

[.. . ] Fixados estes conceitos, examinemos o ato praticado "de ordem". 

Trata-se de ato anômalo. No entanto, sua utilidade na economia interna 
das repartições o torna muito comum na vivência administrativa. 

Ele se completa em dois momentos, a saber: 

o chefe dirige-se a um subordinado, ordenando-lhe a adoção de determi

nada providência; 

o destinatário do encargo adota a providência, anotando que age me

diante ordem do superior hierárquico. 

Como se percebe, o ato é praticado pelo destinatário da ordem - não pelo 

chefe que a emitiu. 

Em última análise, o ato"de ordem" resulta de uma delegação informal. 


Se é assim, o servidor que atua"de ordem" não é núncio. É delegado. 

Se é delegado, ele integrará o processo de mandado de segurança que 
vise desconstituir o ato.29 
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros Edi 29 Superior Tribunal de Justiça, Rcl 330-SP, ReI. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira 
tores, 2013, p . 161. 
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Como o mandamus pressupõe prova pré-constituída, é necessário, 
em casos da espécie, que exista esse elemento, por exemplo, que o dele
gatário deixe consignado, ao praticar o ato, que o faz por ordem ou "de 
ordem" da autoridade delegante. 

Referido procedimento, no entanto, ainda que comum, não deve 
ser prestigiado, porque é precário, não se coadunando com a segurança 
e estabilidade jurídica, que devem ser observadas no âmbito das repar
tições públicas, ao solucionar as várias questões que lhes são trazidas. 
Destarte, ainda que ocorrente, é melhor para a ordem jurídica que as 
decisões"de ordem" sejam, tanto quanto possível, evitadas. 

Cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu art. 84, dispõe 
sobre a competência privativa do Presidente da República, constando, 
em seu parágrafo único, as atribuições que ele pode delegar. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

11 - a decisão de recursos administrativos; 

111 - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

Essas são as hipóteses em que a norma em exame veda a delegação. 
Em primeiro lugar, não será possível a delegação quando se tratar de 
edição de atos de caráter normativo. Nesse caso, sobressaem-se aqueles 
atos previstos no art. 59 da CF, compreendidos no processo legislativo 
atribuído ao Congresso Nacional; e aos de competência do Presidente 
da República (art. 62 da CF) no tocante às medidas provisórias, sujeitas 
à aprovação, no entanto, do Congresso Nacional. 

Tais atos normativos primários não podem ser objeto de delegação, 
exceto quanto ao previsto no art. 68 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre as leis delegadas. Na competência do Presidente da República já 
foram vistas as hipóteses em que se admite a delegação (art. 84, pará
grafo único, da CF). 

É claro que a Constituição Federal não exaure a matéria, podendo 
a lei, desde que não viole a Carta Maior, dispor a respeito e, não raro, o 
faz. 

No inciso 11 está consignado que não é delegável a decisão de re
cursos administrativos. Assim, cabe à autoridade originariamente com
petente, nos termos legais, decidi-los. É uma opção legislativa adequada 
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eIll face do elevado grau de responsabilidade que se exige da autorida
de, sobretudo quando se tratar de decidir, vale dizer, definir a questão 
nuclear, primordial, objeto do Processo Administrativo. Não seria razo
ável que essa autoridade delegasse a outrem tão magno ato do respec
tivo Processo Administrativo. Para o interessado, a seu turno, a segu
rança jurídica, ou mesmo a sensação dessa segurança, será muito maior. 

O terceiro veto à delegação se dá quanto às matérias de competên
cia exclusiva do órgão ou autoridade. Aqui, seria espécie de competên
cia absoluta, prevista na norma legal de regência e, por isso, insuscetível 

de delegação. 

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados 

no meio oficial. 

Este preceito visa atender, primordialmente, ao princípio da pu
blicidade (art. 37 da CF). É óbvio que os destinatários, em tese, da de
legação de competência ou de sua revogação têm interesse e direito em 
conhecer o teor do respectivo ato, inclusive para, se necessário, impug
ná-lo, desde que entendam que esse ato esteja em desconformidade com 
regras e princípios jurídicos hierarquicamente superiores. Igualmente 
ao Ministério Público, como custos legis, interessa tal conhecimento para, 
em sendo o caso, adotar o procedimento adequado à sua impugnação, 
visando a prevalência na higidez jurídica, inclusive judicialmente. 

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferi
dos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da 
delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício 

da atribuição delegada. 

Da leitura do art. 12, observa-se que a delegação deve ser parcial. 
O § lOdo art. 12 acentua tal aspecto, ao exigir a menção, no ato que 
a contemplar, das matérias, poderes, limites, duração, objetivos, além 
do recurso cabível, podendo ressalvar, ainda, o exercício da atribuição 
delegada. Em suma, tal ato deverá atender às exigências contidas na pri
meira parte do preceito em foco e poderá inserir a ressalva a que alude 
a sua parte final. Subjaz a tal norma a estrita observância da legalidade 
e da segurança jurídica, tanto para o delegante como para o delegado e 

os interessados. 
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Como o mandamus pressupõe prova pré-constituída, é necessário, 
em casos da espécie, que exista esse elemento, por exemplo, que o dele
gatário deixe consignado, ao praticar o ato, que o faz por ordem ou "de 
ordem" da autoridade delegante. 

Referido procedimento, no entanto, ainda que comum, não deve 
ser prestigiado, porque é precário, não se coadunando com a segurança 
e estabilidade jurídica, que devem ser observadas no âmbito das repar
tições públicas, ao solucionar as várias questões que lhes são trazidas. 
Destarte, ainda que ocorrente, é melhor para a ordem jurídica que as 
decisões"de ordem" sejam, tanto quanto possível, evitadas. 

Cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu art. 84, dispõe 
sobre a competência privativa do Presidente da República, constando, 
em seu parágrafo único, as atribuições que ele pode delegar. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

11 - a decisão de recursos administrativos; 

111 - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

Essas são as hipóteses em que a norma em exame veda a delegação. 
Em primeiro lugar, não será possível a delegação quando se tratar de 
edição de atos de caráter normativo. Nesse caso, sobressaem-se aqueles 
atos previstos no art. 59 da CF, compreendidos no processo legislativo 
atribuído ao Congresso Nacional; e aos de competência do Presidente 
da República (art. 62 da CF) no tocante às medidas provisórias, sujeitas 
à aprovação, no entanto, do Congresso Nacional. 

Tais atos normativos primários não podem ser objeto de delegação, 
exceto quanto ao previsto no art. 68 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre as leis delegadas. Na competência do Presidente da República já 
foram vistas as hipóteses em que se admite a delegação (art. 84, pará
grafo único, da CF). 

É claro que a Constituição Federal não exaure a matéria, podendo 
a lei, desde que não viole a Carta Maior, dispor a respeito e, não raro, o 
faz. 

N o inciso II está consignado que não é delegável a decisão de re
cursos administrativos. Assim, cabe à autoridade originariamente com
petente, nos termos legais, decidi-los. É uma opção legislativa adequada 
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em face do elevado grau de responsabilidade que se exige da autorida
de, sobretudo quando se tratar de decidir, vale dizer, definir a questão 
nuclear, primordial, objeto do Processo Administrativo. Não seria razo
ável que essa autoridade delegasse a outrem tão magno ato do respec
tivo Processo Administrativo. Para o interessado, a seu turno, a segu
rança jurídica, ou mesmo a sensação dessa segurança, será muito maior. 

O terceiro veto à delegação se dá quanto às matérias de competên
cia exclusiva do órgão ou autoridade. Aqui, seria espécie de competên

", cia absoluta, prevista na norma legal de regência e, por isso, insuscetível 
de delegação. 

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados 
no meio oficial. 

Este preceito visa atender, primordialmente, ao princípio da pu
blicidade (art. 37 da CF). É óbvio que os destinatários, em tese, da de
legação de competência ou de sua revogação têm interesse e direito em 
conhecer o teor do respectivo ato, inclusive para, se necessário, impug
ná-lo, desde que entendam que esse ato esteja em desconformidade com 
regras e princípios jurídicos hierarquicamente superiores. Igualmente 

. ao Ministério Público, como custos legis, interessa tal conhecimento para, 
em sendo o caso, adotar o procedimento adequado à sua impugnação, 
visando a prevalência na higidez jurídica, inclusive judicialmente. 

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferi 
dos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da 
delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício 
da atribuição delegada. 

Da leitura do art. 12, observa-se que a delegação deve ser parcial. 
O § lOdo art. 12 acentua tal aspecto, ao exigir a menção, no ato que 
a contemplar, das matérias, poderes, limites, duração, objetivos, além 
do recurso cabível, podendo ressalvar, ainda, o exercício da atribuição 
delegada. Em suma, tal ato deverá atender às exigências contidas na pri
meira parte do preceito em foco e poderá inserir a ressalva a que alude 
a sua parte final. Subjaz a tal norma a estrita observância da legalidade 
e da segurança jurídica, tanto para o delegante como para o delegado e 

. os interessados. 
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§ 2º o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autori 
dade delegante. 

A delegação encerra, como já visto, ato administrativo discricio
nário, que é essencialmente revogável. Com efeito, o Prof. Hely Lopes 
Meirelles ensina: 

Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, reali
zada pela Administração - e somente por ela - por não mais lhe convir a 
sua existência. Toda revogação pressupõe, portanto, um ato legal e per
feito, mas inconveniente ao interesse público. Se o ato for ilegal ou ilegí
timo, não ensejará revogação, mas sim anulação, como veremos adiante. 

A revogação funda-se no poder discricionário de que dispõe a Admi
nistração para rever a sua atividade interna e encaminhá-la adequada
mente à realização de seus fins específicos. Essa faculdade revogadora é 
reconhecida e atribuída ao Poder Público, como implícita na função ad
ministrativa. É, a nosso ver, uma justiça interna, através da qual a Admi
nistração ajuíza da conveniência, oportunidade e razoabilidade de seus 
próprios atos, para mantê-los ou invalidá-los segundo as exigências do 
interesse público, sem necessidade do contraditório. 

Em princípio, todo ato administrativo discricionário é revogável, mas 
motivos óbvios de interesse na estabilidade das relações jurídicas e de 
respeito aos direitos adquiridos pelos particulares afetados pelas ativida
des do Poder Público impõem certos limites e restrições a essa faculdade 
da Administração.3D 

É interessante relembrar o Enunciado Sumular 510jSTF: "Pratica
do o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra 
ela cabe mandado de segurança ou a medida judicial" . 

A jurisprudência do ST], no concernente à ação de pedir seguran
ça, há muito se orienta no seguinte rumo: 

MS - CONSTITUCIONAL - MINISTRO DE ESTADO - AUTORIDADE 
COATORA - COMPETÊNCIA - A competência originária do STJ, quan
do a autoridade coatora é Ministro de Estado, se explica pela hierarquia, 
especificamente porque essa autoridade praticou o ato averbado de ile-

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 212. 

gal e cumprirá a decisão judicial. Ato praticado por delegatário não atrai 

a competência do STJ. A revogação da delegação não implica modificar a 

competência. O ato anterior continua do delegatário que, por outro lado, 


será destinatário da ordem judiciaPl 


MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE SU

PERIOR QUE AVOCA ATO INFERIOR ATRAVÉS DE REVOGAÇÃO 

DE DELEGAÇÃO. Inadmissibilidade de a avocação produzir efeitos 

modificadores da competência do juiz, depois de instaurada a instância 


judiciaP2 


MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETENCIA. AUTORIDADE CO

ATORA. MINISTRO DE ESTADO. DELEGAÇÃO DE PODERES. SUMo 


510/STF. REVOGAÇÃO DA DELEGAÇÃO. 

_ MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO A EPOCA EM QUE A 

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, MINISTRO DE ESTA

DO, HAVIA DELEGADO PODERES A SUBORDINADO. APLICAÇÃO 


DA SUMo 510/STF. 

_ A REVOGAÇÃO DA DELEGAÇÃO, POSTERIOR A IMPETRAÇÃO 

DO "MANDAMUS", RETORNANDO A COMPETÊNCIA PARA A 

PRÁTICA DO ATO AO MINISTRO DE ESTADO, NÃO TRANSFERE A 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O STJ. 


- PRECEDENTES. 


_MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
33 

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explici
tamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Necessária a menção aludida porque a competência, originaria
mente, para a prática do ato não é do delegatário, mas do delegante. 
Não obstante a parte final do preceito, a responsabilidade é do primeiro, 
que responde integralmente pelo ato praticado, razão, aliás, a determi
nar que eventual mandado de segurança o terá como autoridade coato
ra, conforme inteligência do verbete sumular 510jSTF. 

Superior Tribunal de Justiça, MS 3.039-6/DF, ReI. Min. Vicente Cernicchiaro, Terceira Se31 
ção, DJ 22/11/1993.
Superior Tribunal de Justiça, QO no MS 2.023-4/DF, ReI. Min. Assis Toledo, Terceira Se32 

ção, DJ 22/11/1993.

Superior Tribunal de Justiça, MS 2.118-DF, ReI. Min. Felix Fisher, Terceira Seção, DJ33 

30/6/1997. 
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É interessante relembrar o Enunciado Sumular 510jSTF: "Pratica

do o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra 

ela cabe mandado de segurança ou a medida judicial" . 


A jurisprudência do STJ, no concernente à ação de pedir seguran
ça, há muito se orienta no seguinte rumo: 

MS - CONSTITUCIONAL - MINISTRO DE ESTADO - AUTORIDADE 
COATORA - COMPETÊNCIA - A competência originária do STJ, quan
do a autoridade coatora é Ministro de Estado, se explica pela hierarquia, 
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30 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 212._-====== 60 " '''~''-·~'-·~''-•. w. 

o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

gal e cumprirá a decisão judicial. Ato praticado por delegatário não atrai 
a competência do STJ. A revogação da delegação não implica modificar a 
competência. O ato anterior continua do delegatário que, por outro lado, 
será destinatário da ordem judiciaPI 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE SU
PERIOR QUE AVOCA ATO INFERIOR ATRAVÉS DE REVOGAÇÃO 
DE DELEGAÇÃO. Inadmissibilidade de a avocação produzir efeitos 
modificadores da competência do juiz, depois de instaurada a instância 
judicia1.32 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETENCIA. AUTORIDADE CO
ATORA. MINISTRO DE ESTADO. DELEGAÇÃO DE PODERES. SUMo 
510/STF. REVOGAÇÃO DA DELEGAÇÃO. 

- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO A EPOCA EM QUE A 
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, MINISTRO DE ESTA
DO, HAVIA DELEGADO PODERES A SUBORDINADO. APLICAÇÃO 
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- A REVOGAÇÃO DA DELEGAÇÃO, POSTERIOR A IMPETRAÇÃO 
DO "MANDAMUS", RETORNANDO A COMPETÊNCIA PARA A 
PRÁTICA DO ATO AO MINISTRO DE ESTADO, NÃO TRANSFERE A 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O STJ. 

- PRECEDENTES. 

- MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.33 

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explici
tamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Necessária a menção aludida porque a competência, originaria
mente, para a prática do ato não é do delegatário, mas do delegante. 

, Não obstante a parte final do preceito, a responsabilidade é do primeiro, 
" que responde integralmente pelo ato praticado, razão, aliás, a determi

1 nar que eventual mandado de segurança o terá como autoridade coato
.~l; ra, conforme inteligência do verbete sumular 510jSTF. 

33 	

_ 

31 Superior Tribunal de Justiça, MS 3.039-6/0F, ReI. Min. Vicente Cernicchiaro, Terceira Se
ção, OJ 22/11/1993. 
Superior Tribunal de Justiça, QO no MS 2.023-4/DF, ReI. Min. Assis Toledo, Terceira Se
ção, OJ 22/11/1993. 
Superior Tribunal de Justiça, MS 2.118-0F, ReI. Min. Felix Fisher, Terceira Seção, OJ 
30/6/1997. 
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Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos rele
vantes devidamente justificados, a avocação temporária de compe
tência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

Pela norma em foco, a avocação só pode ocorrer excepcionalmente, 
por razões justificadas e, ainda assim, temporariamente. Isso porque a 
regra é o órgão e a respectiva autoridade exercerem a competência que 
lhes é legalmente atribuída. 

Sobre o tema em questão, a Profa. Odete Medauar leciona: 

Avocação é o deslocamento de competências, de órgão subordinado para 
órgão superior da hierarquia. Em geral, a autoridade situada em nível 
hierárquico superior chama a si a matéria que normalmente caberia ao 
escalão inferior tratar. Essa fungibilidade de atribuições é típica, em prin
cípio, das estruturas hierarquizadas, encontrando limites na lei e outras 
normas quando estas fixam as competências do órgão inferior. Em acór
dão prolatado no MS 124, em março de 1990, o STJ considerou abuso 
de poder avocação, por Ministro de Estado, de decisão que, por regu
lamento, competia ao diretor de um Departamento; além de ignorar o 
regulamento, essa avocação lesou o devido processo legal, impedindo 
a interposição de recurso hierárquico (cf. RDA 179/180, p. 163-176, jan.
jun.j1990).34 

Vale ressaltar que, quando o superior hierárquico avoca determi
nada competência, exclui temporariamente a competência administrati
va da autoridade natural, o que, efetivamente, para prevenir, inclusive, 
eventual abuso de poder, resultante de verdadeira invasão de compe
tência praticada pelo superior hierárquico, é imprescindível que este 
justifique, satisfatoriamente, a avocação. Caso contrário, esta será ilegí
tima e suscetível de impugnação, tanto na esfera administrativa quanto 
na jurisdicional, pela parte que tiver legítimo interesse em fazê-lo . 

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publi 
camente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a 
unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno .17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 70. 
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Esta regra visa atender ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), 

para facilitar o acesso das pessoas aos órgãos e entidades administrati

vas na busca de seus interesses. 


Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo admi

nistrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau 


hierárquico para decidir. 

A regra é no sentido de que, ordinariamente, o início do Proces

so Administrativo deve ocorrer perante a autoridade competente, de 

menor grau decisório. Essa orientação melhor atende aos princípios do 

devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do juiz natu

ral (art. 5°, XXXVII e LlIl, da CF), pois oferece maiores oportunidades 

às partes para demonstrar o seu alegado direito ou legítimo interesse. 

por exceção, a exemplo do que ocorre na esfera do Judiciário, há casos 

em que o legislador instituiu competência originária de autoridade hie

rarquicamente superior, perante a qual deva instaurar-se e processar-se 
o Processo Administrativo que veicule matéria inserta naquele grau de 
competência. Tal, no entanto, por caracterizar exceção à regra em foco, 
só ocorrerá nas hipóteses expressamente contempladas em lei, especi

ficamente. 

~======~ "~====~-
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Avocação é o deslocamento de competências, de órgão subordinado para 
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de poder avocação, por Ministro de Estado, de decisão que, por regu
lamento, competia ao diretor de um Departamento; além de ignorar o 
regulamento, essa avocação lesou o devido processo legal, impedindo 
a interposição de recurso hierárquico (cf. RDA 179/180, p. 163-176, jan.
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Vale ressaltar que, quando o superior hierárquico avoca determi

nada competência, exclui temporariamente a competência administrati

va da autoridade natural, o que, efetivamente, para prevenir, inclusive, 

eventual abuso de poder, resultante de verdadeira invasão de compe

tência praticada pelo superior hierárquico, é imprescindível que este 

justifique, satisfatoriamente, a avocação. Caso contrário, esta será ilegí

tima e suscetível de impugnação, tanto na esfera administrativa quanto 

na jurisdicional, pela parte que tiver legítimo interesse em fazê-lo. 
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34 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 70. 
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Esta regra visa atender ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), 
para facilitar o acesso das pessoas aos órgãos e entidades administrati
vas na busca de seus interesses. 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo admi
nistrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau 

hierárquico para decidir. 

A regra é no sentido de que, ordinariamente, o início do Proces
so Administrativo deve ocorrer perante a autoridade competente, de 
menor grau decisório. Essa orientação melhor atende aos princípios do 
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do juiz natu
ral (art. 5°, XXXVII e LIII, da CF), pois oferece maiores oportunidades 
às partes para demonstrar o seu alegado direito ou legítimo interesse. 
Por exceção, a exemplo do que ocorre na esfera do Judiciário, há casos 
em que o legislador instituiu competência originária de autoridade hie
rarquicamente superior, perante a qual deva instaurar-se e processar-se 
o Processo Administrativo que veicule matéria inserta naquele grau de 
competência. Tal, no entanto, por caracterizar exceção à regra em foco, 
s6 ocorrerá nas hipóteses expressamente contempladas em lei, especi
ficamente. 
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CAPÍTULO VII 

Dos IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 


Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o ser

vidor ou autoridade que: 


I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 


11 - tenha participado ou venha a participar como perito, testemu

nha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao côn

juge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 


111 - esteja litigando judicial ou administrativamente com o· inte

ressado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 


Neste capítulo, a lei dispõe sobre o impedimento e a suspeição, que 
se encontram previstos nos arts. 134 e segs. do CPC e 252 e segs. do CPP. 

A observância estrita do devido processo legal pressupõe, dentre 
outros requisitos, autoridade competente, imparcial, natural, etc. 

No campo do Processo Civil, o saudoso Prof. Moacyr Amaral San
tos ensinou: 

---========== ~-------- 
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Conquanto já tenhamos feito a distinção entre impedimento e suspeicão 
(ver 1° volume, nO 272), cabem aqui mais duas palavras a respeito. 

'Quem está sob suspeição está em situação de dúvida quanto ao seu bom 
procedimento. Quem está impedido está fora de dúvida, pela enorme 
probabilidade de ter influência maléfica para a sua função' (Pontes de 
Miranda). 

Por outras palavras, o impedimento corresponde à situação do juiz que, 
por força de lei, o qualifica de parcial; essa situação lhe atribui a presun
~ absoluta de parcialidade (Celso Agrícola Barbi). Por isso mesmo, o 
juiz impedido está proibido de exercer as suas funções no processo, seja 
este contencioso ou voluntário: ... (Cód. cit., art. 134). Impedido de exer
cer suas funções, os atos que praticar são inválidos, ainda que não susci
tada a exceção de impedimento, sendo a sentença, que proferir, suscep
tível de ser rescindida por via de ação rescisória (Cód. cit., art. 485, nO 11). 

Na suspeicão, há suspeita de parcialidade, que obsta o juiz de exercer 
suas funções no processo, quando ele próprio se reconhecer suspeito ou 
quando, por denúncia da parte, através da exceção correspondente, for 
julgado suspeito. (grifos nossos )35 

Mutatis mutandis, na seara administrativa, o sentido de impedi
mento e suspeição é similar. 

Especificamente, os Profs. SÉRGIO FERRAZ e ADILSON ABREU 
DALLARI asseveram, sob a epígrafe "O dever de imparcialidade da 
Administração - Juiz": 

Seria total e absurdamente inútil o processo administrativo se inexistisse 
para os litigantes a garantia de imparcialidade na tomada da decisão. Do 
administrador-julgador há, pois, de se exigir, como condição de capaci
dade subjetiva, a inexistência de condições que, direta ou indiretamente, 
sejam suscetíveis de prejudicar a total isenção que há de marcar sua atu
ação em face dos direitos e interesses contrapostos (ainda quando entre 
tais direitos e interesses figurem aqueles de que titular a própria Admi
nistração). Incumbe sublinhar: a) sequer é necessário que tais condições 
afetem, efetivamente, o conteúdo da decisão; basta que sejam em tese 
suscetíveis de fazê-lo; b) tão indeclinável é o dever de imparcialidade 
que a simples suposição, em tese, de que, mesmo indiretamente, possa 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2° Volume. 24. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 207. 
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ser ela comprometida há de conduzir o administrador-juiz a afastar-se 

dessa atuação. 

A Lei 9.784, de 1999, elenca situações de incapacidade subjetiva absolutas 
e relativas. As primeiras configuram os impedimentos (art. 18 da citada 
lei); as segundas encerram o fenômeno da suspeição (art. 20). Umas e 
outras dirigem-se ao agente administrativo não só como julgador, mas 
também como instrutor processual, perito, testemunha, auxiliar no pro

cesso etc.36 

Nos três incisos do art. 18, estão descritas as hipóteses que deter
minam o impedimento da autoridade para atuar no respectivo Processo 
Administrativo: I - quando houver interesse direto ou indireto na maté
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nião ou prejulgamento sobre a conduta do indiciado?7 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO DE 
MEMBRO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO. 

Quem é ouvido na qualidade de testemunha acerca de faltas disciplinares 
não pode ser membro da comissão formada para apurá-las (L. 9.784/99, 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros 36 
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Superior Tribunal de Justiça, MS 12.684/DF, ReI. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 37 
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tada a exceção de impedimento, sendo a sentença, que proferir, suscep ria objeto da controvérsia; 11 - quando tiver participado ou venha a par
tível de ser rescindida por via de ação rescisória (Cód. cit., art. 485, nO 11). ticipar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações 
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quando, por denúncia da parte, através da exceção correspondente, for ou companheiro. 

julgado suspeito. (grifos nossos)35 Caso a situação da autoridade se inclua em qualquer uma de tais 
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Mutatis mutandis, na seara administrativa, o sentido de impedi ção juris et de jure, vale dizer, absoluta, de parcialidade da autoridade 

mento e suspeição é similar. a determinar o seu impedimento, não sendo cabível prova em sentido 
contrário, tendo em vista a natureza cogente, imperativa, da presunçãoEspecificamente, os Profs. SÉRGIO FERRAZ e ADILSON ABREU 
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para os litigantes a garantia de imparcialidade na tomada da decisão. Do Não está impedido de funcionar no processo administrativo o servidor 
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ação em face dos direitos e interesses contrapostos (ainda quando entre ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO DE 
tais direitos e interesses figurem aqueles de que titular a própria Admi- · MEMBRO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO. 
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36 FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p . 106/107. 

35 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2° Volume. 24. ed. São 37 Superior Tribunal de Justiça, MS 12.684/DF, ReI. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 207. 3/9/2012. 
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art. 18, 11). Nada importa a falta de impugnação, no processo adminis Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que 

trativo, à respectiva composição. Esse vício não comporta preclusão, à tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos inte

vista da literalidade do art. 19, caput, da Lei nO 9.784/1999, a cujo teor lia 
 ressados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes 

autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o 
 e afins até o terceiro grau.

fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar", constituindo falta 
grave, para efeitos disciplinares, a omissão no dever de comunicar o fato 
(art. 19, parágrafo único). Ordem concedida para anular o processo, sem Este preceito arrola os casos de suspeição, os que, de per se, não de
prejuízo de que outro seja instaurado para apurar as apontadas faltas terminam o afastamento da autoridade ou servidor do Processo Admi
disciplinares.38 

nistrativo. Poderá (faculdade) fazê-lo caso se faça presente um ou mais 
de tais requisitos. Não estará, no entanto, obrigado (dever) a fazê-lo. 

Destarte, a inobservância das regras de impedimento configura nu O interessado pode, a seu critério, arguir a suspeição, pois existe pre
lidade absoluta, ensejando a anulação do processo a partir de sua ocor sunção relativa de parcialidade da autoridade ou servidor para atuar 
rência. Da leitura do art. 19, a seguir, verifica-se que o impedimento, é no processo. Para que a arguição tenha êxito, é necessário, todavia, que 
expresso e independe de impugnação. fique evidenciada a /I amizade íntima" ou a /I inimizade notória" a que 

alude o preceito, competindo ao interessado fazer a respectiva prova, 
contendo os adjetivos íntima e notória o sentido comum vernacular.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento 

deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de 

atuar. 
 Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser obje

to de recurso, sem efeito suspensivo.Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento 
constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 

Segundo este artigo, havendo indeferimento da arguição de sus
peição da autoridade condutora do Processo Administrativo, o intereso caput impõe à autoridade ou servidor o dever de ofício de co

sado poderá recorrer, não tendo o recurso, entretanto, efeito suspensi
municar o impedimento à autoridade competente. Tanto a autoridade 

vo. Vale dizer que o processo, a despeito do recurso, terá a sua regular
como o servidor, vale dizer, mesmo aquele que não tenha poder de de

tramitação.
cisão (art. 1°, § 2°, IH) estará impedido de atuar e terá o dever funcional 


de comunicar. Parece demasia legal. O impedimento deveria incidir Como veremos, o recurso é dirigido à mesma autoridade sobre a 

apenas sobre o servidor-autoridade, no sentido do inciso IH, ou seja, qual se alega a suspeição, que poderá retratar-se, ou seja, reconsiderar 

aquele que tem competência decisória. A norma, no entanto, foi além, , a decisão recorrida. Não havendo retratação, encaminhará o recurso à 

uma vez que menciona"autoridade" ou "servidor" . Como a autoridade autoridade superior, competente para o seu julgamento (art. 56 e segs.). 

é também servidor, pois essa expressão tem acepção ampla, a única in Caso a decisão seja revista, anulada, os atos praticados pela autoridade 

teligência cabível para nós. considerada impedida ou suspeita serão ineficazes e ela será afastada 


da condução do Processo Administrativo. A não comunicação acerca do impedimento, segundo o disposto no 
parágrafo, constituirá falta grave para efeito disciplinar, nos termos, na
turalmente, da lei estatutária de regência. Ressalta-se que, ante a litera
lidade do presente dispositivo legal, esse VÍCio não comporta preclusão. 

Superior Tribunal de Justiça, MS 18.804/DF, ReI. Min. Benedito Gonçalves, ReI. p/ Acór

dão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 18/2/2014. 
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parágrafo, constituirá falta grave para efeito disciplinar, nos termos, na
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Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 

No curso do processo, a partir de sua instauração, são praticados 
atos processuais. É a petição. É a defesa. É a juntada de documentos. É a 
inquirição de testemunhas, etc. Este dispositivo prescreve, como regra, 
a adoção do informalismo, salvo haja previsão legal expressa a exigir 
certa formalidade em relação a determinados atos do processo. 

Os Profs. Sérgio Ferrari e Adilson Abreu Dallari asseveram argu
tamente: 

o processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua 
negação. O princípio da informalidade significa que devem ser obser
vadas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza e 
da segurança jurídicas e ao atingimento dos fins almejados pelo sistema 
normativo. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei do que à sua 
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literalidade no tocante ao iter estabelecido pela norma jurídica discipli
nadora do processo. 

É indiferente que a omissão de alguma providência instrumental possa 
ser atribuída ao particular interessado ou à Administração: o importante 
é que não haja lesão a interesses públicos ou de terceiros, e que o interesse 
legítimo postulado pelo particular interessado possa ser atendido. 

O consagrado mestre venezuelano Allan Randolph Brewer-Carias, em 
seus Princípios Del Procedimiento Administrativo (p. 147), destaca a impor
tância desse princípio. Para ele, o caráter formal do processo administra
tivo serve tanto para a boa condução dos negócios administrativos quan
to para garantir os administrados contra abusos dos agentes públicos, 
mas o excesso de formalismo ou o estrito rigor formal pode transformar 
essa garantia em um fator contrário aos interesses dos cidadãos. Cabe 
acrescentar, como comprovação dessa assertiva, que certamente o fun
cionário experiente e inescrupuloso dispõe de melhores condições para 
enredar o particular nas malhas da burocracia.39 

§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em ver
náculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável. 

§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticidade. 

§ 3º A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser 
feita pelo órgão administrativo. 

§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmen
te e rubricadas. 

Estes parágrafos disciplinam questões comezinhas, porém impor
tantes para o bom e seguro fluxo do processo. 

O § 1° determina a forma escrita para a prática dos atos do proces
so, em língua portuguesa, consignando-se local, data e assinatura na 
respectiva peça ou decisão. Tais requisitos são necessários para atender 
às exigências principiológicas da publicidade, motivação, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, etc. É óbvio que a manifestação ver
bal, sem redução à escrita, por exemplo, não propiciaria o atendimento 
efetivo de tais princípios. 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 80. 

--------------------- n--------------------

O § 2°, por sua vez, exclui, como regra, a obrigação de se reconhecer 
firma, salvo havendo dúvida quanto à autenticidade de assinaturas, o 
que é normal, para evitar eventuais falsificações. 

O § 3° investe o próprio órgão administrativo por onde tramita o 
Processo Administrativo de competência para autenticar cópias de do
cumentos, afastando-se a necessidade de o interessado fazê-lo em cartó
rio, com os encargos existentes. 

Por fim, a numeração sequencial e a rubrica aposta pelo servidor 
competente, previstas no § 4°, são necessárias não só para ordenar o 
processo como, também, para gerar maior segurança às partes quanto à 

sua regularidade. 

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no 

horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar 

o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os 

atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do 
procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração. 

O preceito dispõe sobre o tempo para a prática dos atos do pro
cesso, que deverão ocorrer em dias úteis (de segunda a sexta-feira), no 
horário rotineiro da repartição ou órgão de sua tramitação. 

De acordo com a Lei nO 8.112/90, os servidores públicos federais 
devem cumprir, em regra, 8 (oito) horas diárias de trabalho. O órgão, 
no entanto, pode funcionar em horário mais dilatado, fazendo-se reve
zamento dos servidores ou compensação de horários para respeitar o 
limite individual. Em geral, os órgãos da Administração Federal direta, 
bem como suas autarquias e fundações, funcionam das 9h às 18h, po
dendo ocorrer eventuais variações de horários entre eles. 

No parágrafo único, consigna-se a conclusão, após o horário, dos 
atos iniciados cujo adiamento prejudique o curso normal do procedi
mento ou cause dano ao interessado ou à Administração. Tal condiz 
com o bom senso, pois não faria sentido interromper, por exemplo, a 
inquirição de uma testemunha porque chegou a hora de encerrar o ex
pediente funcional. Regra similar se encontra prevista no art. 172, § 1°, 
do CPC. 

--~=============~============~--
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atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do 
procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração. 
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Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou au Tal norte vale, igualmente, mutatis mutandis, para o Processo Admi
toridade responsável pelo processo e dos administrados que dele nistrativo, em sua condução, tendo em conta a sua finalidade. 
participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo mo
tivo de força maior. 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente 
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local 
até o dobro, mediante comprovada justificação. de realização. 

o caput consagra regra supletiva da norma específica, a significar 
 Regra geral será a prática dos atos do processo na sede do respecti

que, na ausência desta, o prazo será de um quinquídio, salvo a ocorrên
 vo órgão. Excepcionalmente, poderá ocorrer em local diverso, devendo, 

cia de força maior. Em igual sentido, o art. 185 do CPC. Pelo que dispõe 
 nesse caso, ser cientificada a parte interessada. 

o art. 66, § 2°, o prazo será contínuo, vale dizer, incluirá os dias não úteis 
 Releva notar, pois esse dado é importante, que a notificação será 

que intercorrerem no seu curso. O dia inicial não é computável; o final, 


em relação ao lugar - local, endereço - em que se praticarão tais atos. 

sim (art. 66, caput). 
 Se a parte interessada é notificada de que, em determinada data, haverá 

O parágrafo único admite a dilatação, até o dobro, desse prazo, des a prática de um ato H x", sem constar o endereço, presume-se que será 
de que haja convincente justificativa. Competirá à autoridade que conduz realizada na sede do órgão. Tal omissão não gerará nenhum vício se se 
o Processo Administrativo avaliar a hipótese e deferi-la, ou não, a seu 
 confirmar tal local. Caso, entretanto, seja em lugar diverso, será impres

prudente juízo, sendo preferível fazê-lo para evitar eventual alegação de 
 cindível a cientificação do novo endereço, sob pena de nulidade do ato, 

cerceamento de defesa ou inobservância do contraditório ou do devido 
 desde que cause prejuízo ao interessado ou à Administração. E assim 

processo legal, sabendo-se ser o mesmo meio - instrumento - para se che
 será, tendo em vista a violação do devido processo legal, com seus con

gar a uma justa e eficaz solução da controvérsia administrativa. 
 sectários jurídicos, ante tal omissão. 

Expressivo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, REsp 11.834/ Em relação aos atos a serem praticados que pressupõem ciência da 
PB, Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em decisão unânime, 
 parte interessada, será sempre necessário cientificá-la na forma e prazo 

cuja ementa merece ser transcrita: 
 previstos, para que possa exercer o seu direito de defesa, se for o caso. 

Aqui a hipótese consiste tão somente quanto ao local, como já assinalado. 

Processo Civil. Cautelar. Prazo. CPC, arts. 806 e 808. Prazo decadencial. 

Superveniência de férias. Vencimento no primeiro dia útil. Dissídio ju

risprudencial. Orientação doutrinária. Hermenêutica. Recurso provido. 


I - Sem embargo de ser decadencial o prazo contemplado no art. 806, CPC, 

se o seu último dia cai em período de férias, a causa, não sendo das que 

nelas têm curso, poderá ser ajuizada até o primeiro dia útil subsequente. 


II - Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve 

orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo 

civil contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instru

mentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nun

ca devem servir para impedir o exercício de um direito. (RSTJ 34/362)40 


40 	 Superior Tribunal de Justiça, REsp 11.834/PB, Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Quarta Turma, DJ 17/12/1991. 
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CAPÍTULO IX 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo 
administrativo determinará a intimação do interessado para ciên
cia de decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1º A intimação deverá conter: 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade admi
nistrativa; 

11 - finalidade da intimação; 

111  data, hora e local em que deve comparecer; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se re
presentar; 

V - informação da continuidade do processo independentemente 
do seu comparecimento; 

VI  indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis 
quanto à data de comparecimento. 

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via 
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que 
assegure a certeza da ciência do interessado. 

__ 'TI -----------
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O § 5°, por fim, comina a pena de nulidade às intimações realiza§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos 

o que se traduz 

ou 
das sem a observância dos requisitos legais, ressalvando, todavia, que ocom domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio 
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. A de publicação oficial. 
despeito da redação imperativa da primeira parte desse parágrafo, não

§ 52 As intimações serão nulas quando feitas sem observância das 
é razoável se acoimar de nula a intimação que não tenha observado um

prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre 
ou mais requisitos do § 1° se, no entanto, atingiu, comprovadamente, a 

sua falta ou irregularidade. 
sua finalidade, circunstância a ser aferida concretamente. 

Vale ressaltar que deve sempre prevalecer o razoável, o bom sen
Segundo o art. 234 do CPC, "Intimação é o ato pelo qual se dá ci so, evitando-se formalismos inúteis, prejudiciais ao andamento do feito, 

ência a alguém dos termos do processo para que faça ou deixe de fazer 
 sem que sejam maltratados eventuais direitos em questão.

alguma coisa" . 


A observância dessa regra já foi assegurada pelo Superior Tribunal 
O art. 26 em apreço tem igual sentido. Impõe  de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 

na forma verbal"determina" - a intimação do interessado para tomar 

ciência de decisão ou efetivar diligências, contendo os seis incisos do § 

1° os dados que ela"deverá conter". Em princípio, considerando-se sua ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 


DISCIPLINAR. INDICIAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
redação, esses elementos são obrigatórios. Levando-se em conta, toda
AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. VÍCIO NA INTIMAvia, que a finalidade básica da intimação é propiciar o pleno exercício do 
çÃO. REFAZIMENTO DO ATO.direito de defesa, ainda que realizada sem a estrita observância de tais 

requisitos, será válida e eficaz se atingir o seu objetivo, pois não há nu 1. Trata-se, originariamente, de Processo Administrativo Disciplinar con
tra Oficial de Justiça pelo cumprimento de decisão judicial e alvará delidade do ato processual praticado de forma diversa se daí não resultar 
soltura falsificados. O servidor foi demitido em sessão administrativa doprejuízo ao destinatário. 
Tribunal Pleno, ensejando a interposição de Mandado de Segurança, re-

O § 2° prevê prazo mínimo antecedente de três dias úteis para o futado na origem.
comparecimento, o que reforça a ideia anterior, pois esse prazo terá, 

2. O indiciamento descreve a conduta e a tipificação e foi precedido denaturalmente, dentre outros motivos, a finalidade de propiciar ao inti
sindicância da qual é possível extrair elementos para o oferecimento de 

mado que providencie, se for o caso, a sua defesa. 
defesa. Vício de fundamentação afastado. 


O § 3°, por sua vez, arrola as formas pelas quais a intimação pode 

3. No mais, com razão o recorrente. É inadmissível que em processo de 

ser feita: por ciência do interessado ou procurador, no processo; por tamanha relevância, envolvendo falsificação de documento para libera
via postal com Aviso de Recebimento (AR); por telegrama ou qualquer ção de traficante de entorpecentes capturado após ação de inteligência 
outro meio que assegure a certeza da cientificação do interessado. Rei dos órgãos responsáveis, haja particular e injustificável desleixo na con
tera-se, aqui, o seu nítido escopo instrumental, traduzido na parte final dução de atos relevantes para o deslinde do feito. 
do preceito, ao permitir a sua realização por"outro meio", desde que 4. O recorrente recebeu ofício intimando-o para comparecimento em au
eficazmente. diência para oitiva de /I testemunhas arroladas na sindicância" com ape


No § 4°, encontra-se prevista a intimação por publicação oficial nas um dia de antecedência, afrontando regra geral disposta nos arts. 26, 

§20 , e 41, da Lei 9784/1999 ("os interessados serão intimados de prova ou
(edital) quando se tratar de interessados indeterminados, desconheci
diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mendos ou com domicílio indefinido. Essas circunstâncias impedem que se 
cionando-se data, hora e local de realização").faça a intimação real, efetiva, e determinam que se realize a ficta - pre

sumida -, que resulta da publicação oficial do edital. A natureza fictí 5. Eventual afronta ao dispositivo poderia ser flexibilizada à luz do bro
cardo pas de nullité sans grief, de larga aplicação em processos adminiscia, presumida do conhecimento resultante desta intimação, recomenda 
trativos. Contudo, a) foram ouvidas três testemunhas ditas interessadas todo o cuidado para fazê-la, visando não prejudicar o direito de defesa. 
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no deslinde da controvérsia, sobre as quais havia pretensão plausível de 
contraditai formalização de perguntas; b) as oitivas foram determinantes 
para o resultado do processo administrativo, tendo sido objeto de refe
rência explícita em decisões que resultaram na sanção aplicada (relatório 
da Comissão Processante e julgamento administrativo pela Corte Espe
cial). 

6. Recurso Ordinário provido para anular a decisão recorrida e determi
nar o refazimento do ato impugnado [...], aproveitando-se os demais atos 
instrutórios.41 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJE
TIVANDO A OBTENÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. RECURSO ADMI
NISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO 
OFICIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. 
RECURSO NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB 
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A INTIMAÇÃO DEVE 
SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECI
SÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NU
LIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Nos termos do art. 26, § 30. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se 
de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, 
como no caso dos autos, a intimação dos atos administrativos dar-se-á 
por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por 
telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência 
do interessado. 

2. In casu, porém, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por 
meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e 
do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não admissível na espé
cie. 

3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a 
intimação da Portaria no. 801, de 18.05.2010, publicada no DOU de 
19.05.2010, expedida pelo Ministro da Justiça, reabrindo-se o prazo para 
a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido conforme for de 
DireitoY 

41 	 Superior Tribunal de Justiça, RMS 35.113/MA, ReI. Min. Herman Benjamin, Segunda Tur
ma, OJe 22/5/2013. 

42 	 Superior Tribunal de Justiça, MS 15.912/0F, ReI. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Pri
meira Seção, OJe 23/11/2011. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS

CIPLINAR. PERÍCIA MÉDICA. REALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DE AD

VOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRA

DITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. 


_ A Lei 8.112/90 reconhece ao acusado em processo administrativo o di

reito de acompanhar pessoalmente ou por representante os atos do pro

cedimento disciplinar. 


_Inexistindo, no processo disciplinar, intimação na pessoa do acusado ou 

na de seu advogado, de perícia médica pertinente à instrução dos autos, 


o ato torna-se viciado. 


_O impetrante do mandado de segurança não é obrigado a fazer prova 

negativa, quando alega como prova a inexistência de ato que deveria 

existir, sendo igualmente descabida a aplicação do art. 6°, parágrafo úni


co, da Lei 1.533/51. 


_ Regras sobre a intimação em processo administrativo, constantes da Lei 

9.784/99, que exigem antecedência mínima de 3 (três) dias da realização 

do ato. 

- Segurança concedidaY 

Deve-se ressaltar que a omissão existente no Regime Jurídico dos 
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Servidores Públicos - Lei 8.112/90 - quanto ao prazo a ser observado 
para a notificação do acusado em Processo Administrativo Disciplinar 
é sanada pela regra estabelecida na Lei 9.784/99. A efetiva observância 
dos princípios da ampla defesa e do contraditório não se dá apenas com 
a comunicação da realização do ato ao acusado em Processo Disciplinar, 
sendo indispensável que lhe seja conferido prazo razoável para o exer
cício dessa garantia constitucional. E a lei não é omissa a esse respeito. 

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconheci

mento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo admi

nistrado. 


Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido 


direito de ampla defesa ao interessado. 


Superior Tribunal de Justiça, MS 8.700/0F, Rei. Min. Paulo Medina, Terceira Seção, OJ 

29/11/2004. 
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no deslinde da controvérsia, sobre as quais havia pretensão plausível de 
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a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido conforme for de 
DireitoY 
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Diversamente do que ocorre no Processo Civil- art. 319 -, o art. 27 
da Lei nO 9.784/99 afasta a presunção da verdade dos fatos, que poderia 
resultar do não atendimento à intimação. Ressalta, ainda, que tal omis
são não implica renúncia ao direito pelo administrando. A norma reve
la, em seu alcance, que, nesse procedimento, se busca a verdade real, e 
não apenas a formal, acrescentando o parágrafo que, na sequência do 
feito, estará garantido o direito de ampla defesa ao interessado. 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que re
sultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções 
ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra 
natureza, de seu interesse. 

A redação abrangente deste dispositivo revela que se deve, em re
gra, intimar o interessado dos atos praticados no processo. Excepcional
mente, será dispensável quando se cuidar de ato de mero expediente ou 
impulso processual que não tenha nenhuma perspectiva de repercutir 
sobre a situação do interessado, nas variadas circunstâncias que a nor
ma descreve, inclusive aquela aberta, sob a expressão "atos de outra 
natureza", consignada na sua parte final. 

Em suma, ainda que exista dúvida acerca da necessidade de se in
timar o interessado de determinado ato, a melhor orientação será no 
sentido afirmativo, levando-se em conta a teleologia subjacente, que é, 
sempre, assegurar a perspectiva de defesa. 

---_.--_.,.._-~,--.:.--------------;i0(2'1v:--------------

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e 
comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se 
de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo pro
cesso, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações 

probatórias. 


§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os 


dados necessários à decisão do processo. 


§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados 


devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 


Neste capítulo a lei disciplina a instrução do processo, assinalando 
o capu t do art. 29 a sua finalidade: "averiguar e comprovar os dados 
necessários à tomada de decisão" . Assim, examina-se e confirma-se sua 
ocorrência para a decisão. Busca-se a verdade real, concreta, para tanto, 
não sendo suficiente a verdade presumida, formal. 

A "decisão" pressupõe aquela, seja em que norte for, positiva ou 
negativa. Não importa, seu pressuposto será o realismo dos fatos. Para 
tal desiderato, as atividades instrutórias devem ser realizadas de ofício 
(oficialmente) pelo órgão ou autoridade que conduz o Processo Admi
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nistrativo, que tem o dever de impulsioná-lo, assegurando-se, ainda, 
aos interessados, o direito de propor atuações probatórias. Aliás, o art. 
29 deixa entrever, em sua redação, que este direito seria secundário, 
subsidiário, em comparação à impulsão oficial. Entendo que não. Aos 
interessados, na acepção legal (art. go), deve sempre ser assegurado o 
direito de fazer provas, observadas as regras pertinentes. Caso contrá
rio, ter-se-ia violação dos princípios constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa e do contraditório, resultando em cerceamento 
de defesa. 

O § 1° atribui ao órgão competente que faça constar dos autos os 
dados necessários à decisão do processo. Ou seja, para que não haja 
dispersão probatória desnecessária, impertinente, o órgão, por meio da 
autoridade processante que o represente, fixará os pontos que necessi
tam de provas para esclarecê-los e propiciar a prolatação da decisão. É 
regra salutar e que, mutatis mutandis, corresponderia àquela inscrita no 
art. 451 do CPC. 

O § 2° determina, por sua vez, que os atos instrutórios que exijam 
participação dos interessados devem realizar-se de modo menos one
roso para eles. A menor onerosidade aí prevista deve ser compreen
dida no sentido lato, ou seja, tanto no que concerne ao custo material 
- pecuniário - quanto ao desgaste pessoal, psicológico, do interessado. 
Concretamente, competirá à autoridade processante avaliar as situações 
subjacentes e seguir o parâmetro aí encartado. 

Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas 
obtidas por meios ilícitos. 

Esta norma tem sua matriz na garantia fundamental do inciso LVI 
do art. 5° da CF, segundo o qual"são inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos". 

A vedação é genérica, vale dizer, para qualquer tipo de processo, 
judicial ou administrativo. No Processo Administrativo, a meu ver, ela 
até se acentua, levando-se em conta que a atuação administrativa deve 
pautar-se pela estrita legalidade (rectius - constitucionalidade) na sua 
ação, sendo inconcebível que se valha de prova obtida ilicitamente (que
bra de sigilos individuais, coação, violação domiciliar, entre outros), 
vulnerando-se outras garantias constitucionais (incisos X, XI, XII do art. 
5° da CF, etc). 
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É claro que, concretamente, observados os vetores da razoabilidade 
e da proporcionalidade, a prova colhida ilicitamente poderia, quando 
muito, com extrema cautela, constituir-se em adminículo a reforçar 
provas outras, idôneas, existentes, para adequada solução do feito. Não 
seria admissível, todavia, lastrear uma decisão, seja em que sentido, 
baseando-se apenas na prova ilegalmente coletada. Reitero: essa pro
va poderia reforçar as demais, as quais, de per se, já deveriam justificar 
determinada solução, que mais se confortaria na seara probatória. É a 
condescendência máxima que, penso, se poderia ter com a prova obtida 

de tal forma escusa! 
Essas observações resultam do que se contém no § 2° do art. 38, 

que faculta, e não impõe a recusa, pura e simples, da prova ilícita. Vale 
dizer, esse dispositivo, em tese, admite a ponderação da prova ilícita, 
somente sendo viável se observados os vetores ora apontados. 

O caso concreto - com muito bom senso e tudo vastamente funda
mentado - é que vai determinar o norte a ser seguido: ignorar ou aceitar 
a prova ilícita pura e simplesmente, tão somente como reforço, até dis
pensável, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção. 
A regra, no entanto, deve ser no sentido do seu afastamento, ante a ex
pressa vedação do inciso LVI do art. 5° da CF. 

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interes
se geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, 
abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, 
antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte 

interessada. 
§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pe
los meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam 
examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alega

ções escritas. 
§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a 
condição de interessado do processo, mas confere o direito de ob
ter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser co

mum a todas as alegações substancialmente iguais. 

Esta norma vincula-se, precipuamente, aos princípios da publici
dade e da economia processual, que devem, igualmente, ser observados 

no Processo Administrativo. 
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Por sua pertinência, trago à colação o ensinamento dos Profs. Sér
gio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: 

Merece algum comentário especial a questão da realização de consulta 
pública, que é estabelecida com caráter de obrigatoriedade em alguns ca
sos especiais, como o do procedimento licitatório, por força do disposto 
no art. 39 da Lei 8.666, de 1993. 

Agustín Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, t. lI, pp. XI-15) des
taca a importância e se estende sobre o tema da realização de audiência 
pública, apresentando como princípios próprios desse instituto o devi
do processo, a oralidade, a publicidade e o informalismo, destacando 
que não deve haver excessivo rigor no seu desenvolvimento, para não 
comprometer a criatividade dos participantes diante de assuntos novos. 
Merecem transcrição literal suas palavras, que resumem o essencial: 
"El debate em la audiencia pública debe, por su propia naturaleza, ser 
oral e informal, pelo logicamente ordenado por el órgano que preside 
la audiencia: esto no requiere en modo alguno normas generales para 
todas las audiências, sino que debe ser resuelto en cada caso singular 
conforme a los principios que informan este procedimiento. No se trata 
de que cualquiera puede hablar em cualquier momento, sino que existirá 
un orden prestablecido en la preaudiencia, que determinará quién o qui
énes hablarán en qué orden y por cuánto tiempo, con réplicas y dúplicas 
por tiempos equivalentes y parejos para todas las partes. Hay un sistema 
básico de oralidad, pelo introduciendo elementos de escritoriedad que 
llevan a un mejor orden deI procedimiento sin quitarle oralidad en lo 
esencial" . 

Conforme se depreende do texto acima, a audiência pública depende de 
prévia publicidade de sua realização, com dados precisos sobre o assun
to a ser discutido, o local e horário, os participantes convidados, o rito a 
ser desenvolvido etc.; e o seu bom desenvolvimento requer um mínimo 
de ordem para que ela seja viável e produtiva, devendo ser levada a efei
to por meio da intensa participação oral, mas deve ter seu resumo con
signado em ata, para comprovação perene do que foi dito e decidido.44 

Destarte, sendo de interesse geral, a consulta pública resultante de 
decisão motivada da autoridade que conduz o feito, e desde que não 
traga prejuízo para a parte interessada, será procedimento que atende, 
em seu alcance, àqueles princípios, pois, a par da ampla notícia, publi-

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 143/144. 

cidade, facilitará (ut princípio da economia) a solução de vários casos 

análogos. 

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juizo da autoridade, diante 
da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo. 

Sendo relevante a questão, a autoridade poderá, a seu critério - o 
que revela a natureza discricionária da decisão, pois o verbo poder ex
prime faculdade e não obrigatoriedade -, determinar a realização de 
audiência pública para debater a matéria do processo. 

Cumpre observar que esse preceito ancora-se no princípio da pu
blicidade, do interesse público (art. 37 da CF c/c com seu 2°), bem como 
no próprio art. 1° da CF, que institui o Estado Democrático de Direito 
como valor essencial da República Federativa do Brasil. Nada mais con
sentâneo, no pertinente, com a democracia, fazer, observado o devido 
procedimento, audiência pública quando relevante a matéria, aplican
do-se também, mutatis mutandis, para a consulta pública, conforme art. 

31 desta lei e seus parágrafos. 
Vem à tona, ainda, a presença do amicus curiae (amigo da Corte), 

instituto que legitima e, por isso mesmo, fortalece as decisões, nos pro
cedimentos, sobretudo os que envolvem direitos metaindividuais ou 

coletivos. 
Registra-se a sua presença, relativamente comum, em julgamentos 

do Supremo Tribunal Federal, em ADlns e em REs submetidos à reper
cussão geral- arts. 102, § 3°, da CF, 543-A do CPC e 322 do RISTF -, bem 
como do Superior Tribunal de Justiça, em relação aos recursos especiais 
repetitivos, julgados pela sistemática instituída pelo art. 543-C e segs. do 
CPC e pela Resolução STJ nO 8/2008. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria rele
vante, poderão estabelecer outros meios de participação de admi
nistrados, diretamente ou por meio de organizações e associações 

legalmente reconhecidas. 

Esta norma abre perspectiva, ainda mais ampla, a juízo igualmente 
discricionário - desde que se considere oportuno e conveniente - da 
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Por sua pertinência, trago à colação o ensinamento dos Profs. Sér
gio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: 

Merece algum comentário especial a questão da realização de consulta 
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do processo, a oralidade, a publicidade e o informalismo, destacando 
que não deve haver excessivo rigor no seu desenvolvimento, para não 
comprometer a criatividade dos participantes diante de assuntos novos. 
Merecem transcrição literal suas palavras, que resumem o essencial: 
"El debate em la audiencia pública debe, por su propia naturaleza, ser 
oral e informal, pelo logicamente ordenado por el órgano que preside 
la audiencia: esto no requiere en modo alguno normas generales para 
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conforme a los principios que informan este procedimiento. No se trata 
de que cualquiera puede hablar em cualquier momento, sino que existirá 
un orden prestablecido en la preaudiencia, que determinará quién o qui
énes hablarán en qué orden y por cuánto tiempo, con réplicas y dúplicas 
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ser desenvolvido etc.; e o seu bom desenvolvimento requer um mínimo 
de ordem para que ela seja viável e produtiva, devendo ser levada a efei
to por meio da intensa participação oral, mas deve ter seu resumo con
signado em ata, para comprovação perene do que foi dito e decidido.44 

Destarte, sendo de interesse geral, a consulta pública resultante de 
decisão motivada da autoridade que conduz o feito, e desde que não 
traga prejuízo para a parte interessada, será procedimento que atende, 
em seu alcance, àqueles princípios, pois, a par da ampla notícia, publi-
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cidade, facilitará (ut princípio da economia) a solução de vários casos 

análogos. 

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juizo da autoridade, diante 
da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo. 

Sendo relevante a questão, a autoridade poderá, a seu critério - o 
que revela a natureza discricionária da decisão, pois o verbo poder ex
prime faculdade e não obrigatoriedade -, determinar a realização de 
audiência pública para debater a matéria do processo. 

Cumpre observar que esse preceito ancora-se no princípio da pu
blicidade, do interesse público (art. 37 da CF c/c com seu 2°), bem como 
no próprio art. 1° da CF, que institui o Estado Democrático de Direito 
como valor essencial da República Federativa do Brasil. Nada mais con
sentâneo, no pertinente, com a democracia, fazer, observado o devido 
procedimento, audiência pública quando relevante a matéria, aplican
do-se também, mutatis mutandis, para a consulta pública, conforme art. 

31 desta lei e seus parágrafos. 
Vem à tona, ainda, a presença do amicus curiae (amigo da Corte), 

instituto que legitima e, por isso mesmo, fortalece as decisões, nos pro
cedimentos, sobretudo os que envolvem direitos metaindividuais ou 

coletivos. 
Registra-se a sua presença, relativamente comum, em julgamentos 

do Supremo Tribunal Federal, em ADlns e em REs submetidos à reper
cussão geral- arts. 102, § 3°, da CF, 543-A do CPC e 322 do RISTF -, bem 
como do Superior Tribunal de Justiça, em relação aos recursos especiais 
repetitivos, julgados pela sistemática instituída pelo art. 543-C e segs. do 
CPC e pela Resolução STJ nO 8/2008. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria rele
vante, poderão estabelecer outros meios de participação de admi
nistrados, diretamente ou por meio de organizações e associações 

legalmente reconhecidas. 

Esta norma abre perspectiva, ainda mais ampla, a juízo igualmente 
discricionário - desde que se considere oportuno e conveniente - da 
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adoção de outros meios para os administrados participarem do debate 
e, com isso, exercerem influência na solução, desde que seja relevante 
a matéria. Os meios para a consecução de tal objetivo podem variar: 
consulta direta, via internet, por instituto de pesquisas, etc. O engenho 
humano - observadas as regras legais pertinentes - dará as variáveis 
possíveis, concretamente. Aqui, subjazem também as razões postas a 
respeito do art. 32. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros 
meios de participação de administrados deverão ser apresentados 
com a indicação do procedimento adotado. 

Feita a consulta, audiência ou utilizado outro meio de participação 
de administrados para aperfeiçoar a solução da questão, a autoridade 
administrativa deverá apresentar os resultados obtidos, indicando o 
procedimento adotado. A divulgação é obrigatória, conforme dicção da 
norma refletida no tempo verbal "deverão", sendo, pois, ato adminis
trativo vinculado. 

Para os interessados, na acepção do art. 9° desta lei, é importante o 
conhecimento dos resultados e dos meios utilizados para obtê-los. Des
sa forma, poderão aferir a sua legalidade e legitimidade, possibilitando
lhes, se for o caso, defender, inclusive judicialmente, eventuais direitos 
lesados ou ameaçados - art. 5°, XXXV, da CF. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de 
outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada 
em reunião conjunta, com a participação de titulares ou represen
tantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser 
juntada aos autos. 

Há assuntos administrativos que pressupõem, por sua natureza, o en
volvimento de órgãos diversos no tocante, inclusive, à sua comprovação. Essa 
regra, atenta a tal realidade, possibilita a reunião conjunta dos representantes 
dos vários órgãos para facilitar a instrução do Processo Administrativo. 

Observa-se que subjacente aí a economia processual, refletida na 
maior facilidade para a coleta de prova, oriunda de entidades ou órgãos 
diversos, o que pode ser realizado em reunião conjunta. 

------------------- ~ -------------------

É comum empreendimentos públicos que envolvem vários órgãos 
da mesma unidade federativa ou de entes federados diversos - União, 
Estados, Municípios, DF -, sobretudo em grandes obras. Nesses casos, 
é necessário, para instruir o procedimento a respeito, que haja a partici
pação de representantes dos diversos órgãos ou pessoas jurídicas envol
vidos para bem cumprir o salutar escopo deste preceito. 

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a ins

trução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

Este dispositivo atribui ao interessado (art. 9°) o ônus de compro
var os fatos por ele aduzidos, constitutivos de seu direito, à semelhança 
do que se contém no art. 333, I, do CPC. A despeito disso, tendo em 
vista os princípios da verdade real e da oficialidade, que informam o 
Procedimento Administrativo, a Administração pública, por meio de 
seu respectivo órgão, deverá, também, contribuir com a instrução, sem 
embargo da regra inscrita no artigo subsequente. Assim, ao administra
do incumbe ministrar a prova dos fatos por ele alegados, não excluindo, 
entretanto, a responsabilidade do órgão competente em colaborar com a 
adequada instrução do feito, conforme disposto no art. 29, bem como na 
regra matriz da legalidade, que deve nortear todo o agir administrativo. 

Vale transcrever, por sua pertinência, o ensinamento do Prof. Egon 

Bockmann Moreira: 

[...] tendo em vista que o processo administrativo usualmente envolve 
interesse público primário (indisponível), é plena a atividade instrutória 
do órgão julgador - que pode produzir provas de ofício, não dependen
do de requerimento expresso do interessado, nem tampouco de sua anu
ência. Apenas em casos de pleitos que envolvam direitos disponíveis dos 

interessados tem incidência o art. 40 da Lei 9.784/1999. 

Porém, a validade da atividade instrutória exige a participação de todos 
aqueles que integram a relação processual. Não produzirá efeitos legítimos 
a "prova" produzida unilateralmente pela Administração, nem tampouco 
aquela produzida parcialmente por um dos interessados, sem a respectiva 
intimação para que os demais possam participar do ato processual. 

88.2 Desta forma, no processo administrativo a mais completa instrução 
é dever do agente administrativo. O processo não pode restar inativo de

vido a omissões dos particulares envolvidos. 
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e, com isso, exercerem influência na solução, desde que seja relevante 
a matéria. Os meios para a consecução de tal objetivo podem variar: 
consulta direta, via internet, por instituto de pesquisas, etc. O 
humano - observadas as regras legais pertinentes - dará as variá 
possíveis, concretamente. Aqui, subjazem também as razões postas 
respeito do art. 32. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros 
meios de participação de administrados deverão ser apresentados 
com a indicação do procedimento adotado. 
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de administrados para aperfeiçoar a solução da questão, a autori 
administrativa deverá apresentar os resultados obtidos, indicando 
procedimento adotado. A divulgação é obrigatória, conforme dicção 
norma refletida no tempo verbal "deverão", sendo, pois, ato adminiS1 
trativo vinculado. 

Para os interessados, na acepção do art. 9° desta lei, é importante 
conhecimento dos resultados e dos meios utilizados para obtê-los. 
sa forma, poderão aferir a sua legalidade e legitimidade, possi 
lhes, se for o caso, defender, inclusive judicialmente, eventuais U.H~HV~ 
lesados ou ameaçados - art. 5°, XXXV, da CF. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de 
outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada 
em reunião conjunta, com a participação de titulares ou represen
tantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser 
juntada aos autos. 

Há assuntos administrativos que pressupõem, por sua natureza, o 
volvimento de órgãos diversos no tocante, inclusive, à sua comprovação. 
regra, atenta a tal realidade, possibilita a reunião conjunta dos represen 
dos vários órgãos para facilitar a instrução do Processo Administrativo. 

Observa-se que subjacente aí a economia processual, refletida 
maior facilidade para a coleta de prova, oriunda de entidades ou ó 
diversos, o que pode ser realizado em reunião conjunta. 
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É comum empreendimentos públicos que envolvem vários órgãos 
da mesma unidade federativa ou de entes federados diversos - União, 
Estados, Municípios, DF -, sobretudo em grandes obras. Nesses casos, 
é necessário, para instruir o procedimento a respeito, que haja a partici
paçãO de representantes dos diversos órgãos ou pessoas jurídicas envol
vidos para bem cumprir o salutar escopo deste preceito. 

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a ins
trução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

Este dispositivo atribui ao interessado (art. 9°) o ônus de compro
var os fatos por ele aduzidos, constitutivos de seu direito, à semelhança 
do que se contém no art. 333, I, do CPC. A despeito disso, tendo em 
vista os princípios da verdade real e da oficialidade, que informam o 
Procedimento Administrativo, a Administração Pública, por meio de 
seu respectivo órgão, deverá, também, contribuir com a instrução, sem 
embargo da regra inscrita no artigo subsequente. Assim, ao administra
do incumbe ministrar a prova dos fatos por ele alegados, não excluindo, 
entretanto, a responsabilidade do órgão competente em colaborar com a 
adequada instrução do feito, conforme disposto no art. 29, bem como na 
regra matriz da legalidade, que deve nortear todo o agir administrativo. 

Vale transcrever, por sua pertinência, o ensinamento do Prof. Egon 

Bockmann Moreira: 


[...] tendo em vista que o processo administrativo usualmente envolve 
interesse público primário (indisponível), é plena a atividade instrutória 
do órgão julgador - que pode produzir provas de ofício, não dependen
do de requerimento expresso do interessado, nem tampouco de sua anu
ência. Apenas em casos de pleitos que envolvam direitos disponíveis dos 
interessados tem incidência o art. 40 da Lei 9.784/1999. 

Porém, a validade da atividade instrutória exige a participação de todos 
aqueles que integram a relação processual. Não produzirá efeitos legítimos 
a /I prova" produzida unilateralmente pela Administração, nem tampouco 
aquela produzida parcialmente por um dos interessados, sem a respectiva 
intimação para que os demais possam participar do ato processual. 

88.2 Desta forma, no processo administrativo a mais completa instrução 
é dever do agente administrativo. O processo não pode restar inativo de
vido a omissões dos particulares envolvidos. 
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Na hipótese de o administrado negar-se a participar da relação processu
al deve a Administração conduzi-la até decisão final, sempre intimando 
os interessados de todos os atos e fatos processuais e franqueando a vista 
dos autos.45 

Aspecto interessante é o da chamada prova emprestada. Os Profs. 
Ferraz e Dallari asserem: 

Coloca-se, aqui, o problema da chamada "prova emprestada", ou seja, da 
utilização, em um determinado processo, de prova produzida em outro 
processo. Perante o Poder Judiciário (onde o processo se rege pelo princí
pio da verdade formal) essa possibilidade é bastante restrita, dependente 
de uma pluralidade de condições. No processo administrativo, que se , 
orienta no sentido da verdade material, não há razão para dificultar o uso 
de prova emprestada, desde que, de qualquer maneira, se abra possibili
dade ao interessado para questioná-la, pois, em princípio, a parte tem o 
direito de acompanhar a produção da prova.46 

Mutatis mutandis, merece transcrição a ementa do RE 328.138-1, 
com destaque no seu item IH: 

I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento da 
matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 5°, LV). 

11. Recurso extraordinário, prequestionamento e habeas-corpus de ofício. 
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a discussão em torno 
de requisitos específicos, qual o do prequestionamento, sempre que 
evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção - seja pos
sível a concessão de habeas-corpus de ofício (cf. RE 273.363, la T,., 5.9.2000, 
Pertence, DJ 20.10.2000). 

111. Prova emprestada e garantia do contraditório. A garantia constitu
cional do contraditório - ao lado, quando for o caso, do princípio do 
juiz natural - é o obstáculo mais frequentemente oponível à admissão 
e à valoração da prova emprestada de outro processo, no qual, pelo 
menos, não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la 
valer; por isso mesmo, no entanto, a circunstância de provir a Supremo 

45 	 MOREIRA, Egon Bockmann Moreira. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a 
Lei 9.784/1999. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 323. 

46 	 FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 135. 
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os interessados de todos os atos e fatos processuais e franqueando a vista 
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dade ao interessado para questioná-la, pois, em princípio, a parte tem o 
direito de acompanhar a produção da prova.46 
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I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento da 
matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 5°, LV). 
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111. Prova emprestada e garantia do contraditório. A garantia constitu
cional do contraditório - ao lado, quando for o caso, do princípio do 
juiz natural- é o obstáculo mais frequentemente oponível à admissão 
e à valoração da prova emprestada de outro processo, no qual, pelo 
menos, não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la 
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Tribunal prova de procedimento a que estranho a parte contra a qual 
se pretende utilizá-la só tem relevo, se se cuida de prova que - não fora 
o seu traslado para o processo - nele se devesse produzir no curso da 
instrução contraditória, com a presença e a intervenção das partes. Não 
é a hipótese dos autos: aqui o que se tomou de empréstimo ao processo 
a que respondeu co-ré da recorrente, foi o laudo de materialidade do 
tóxico apreendido, que, de regra, não se faz em juízo e à veracidade do 
qual nada se opõe.47 (grifos nossos) 

Destarte, sendo a verdade real o alvo do Processo Administrativo, 
com maior cautela deve se trabalhar a "prova emprestada", não haven
do a participação dos interessados na sua feitura. Tudo vai depender 
do caso concreto para se aferir a sua pertinência, constitucionalidade 
e legalidade. Em princípio, pode ser admitida, não, porém, sem tais e 
imprescindíveis ponderações. 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão re

gistrados em documentos existentes na própria Administração res

ponsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o orgão 

competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos do

cumentos ou das respectivas cópias. 

Esta regra visa facilitar a instrução do processo, o que é sempre 
salutar. Com efeito, estando os "fatos e dados" documentados perante 
órgão público, é muito mais fácil ao órgão competente, para a instrução 
do Procedimento Administrativo, obter os respectivos comprovantes. 
Como a tônica será sempre alcançar a verdade material, a providência 
"de ofício", aí inserida, a par de facilitar a obtenção das provas, pois, 
certamente, para o interessado, tal seria mais difícil, insere-se no aludi
do contexto. Pela regra, o interessado não precisa requerer essa provi
dência; cabe-lhe"declarar". 

Norma similar se encontra inscrita no parágrafo único do art. 6° 
da Lei 1.533/51 (antiga Lei do Mandado de Segurança). No entanto, 
por esse dispositivo, o impetrante deveria requerer ao juiz a determina
ção da exibição dos documentos pela repartição ou autoridade pública. 
Nesse sentido, confira-se o seguinter precedente: 

47 	 Supremo Tribunal Federal, RE 328.138-1, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
DJ 17/10/03. 
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Mandado de Segurança. Lei nO 1.533, de 1951, art. 6°, parágrafo único. 

I - A lei do mandado de segurança assegura ao impetrante o direito de 
requerer ao magistrado a requisição de documentos necessários à prova 
do alegado, se a autoridade recusar-se a fornecê-lo ou a fornecer certidão 
equivalente. 

11 - No caso, os impetrantes não fizeram prova da recusa, nem sequer que 
tenham requerido certidão daqueles documentos. 

111 - Inocorrência de negativa de vigência do aludido dispositivo legal e 
de dissídio pretoriano. 

IV - Agravo regimental desprovido.48 

A nova disciplina do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) no 
§ 1° do art. 6°, contém dispositivo análogo, a saber: 

Art. 6°. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabeleci
dos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os docu
mentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, 
além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se 
acha vinculada ou da qual exerce atribuições. 

§ 10 No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache 
em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade 
que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, 
preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou 
em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 
10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à 
segunda via da petição. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada 
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e 
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo. 

§ lºOs elementos probatórios deverão ser considerados na motiva
ção do relatório e da decisão. 

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 15.602/MG, ReI. Min. Antônio da Pádua Ribeiro, 
DJ 9/3/1992. 

--------------------- '~---------------------

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamen
tada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

o caput faculta ao interessado (sentido do art. 9°), no curso da ins
trução do processo, a juntada de documentos e pareceres. 

Os documentos são peças que objetivam comprovar ou robustecer 
a prova já existente dos fatos aduzidos pelo interessado nos quais se 

alicerça sua pretensão. 
Os pareceres, a seu turno, são estudos, trabalhos de especialistas, 

a respeito do tema em questão. Como o próprio nome indica, o pare
cer reflete o entendimento, devidamente motivado do seu autor sobre a 
matéria estudada, ou seja, ao cabo do estudo efetuado, liparece-lhe" ser 
liesta ou aquela" a melhor solução para a controvérsia. O parecer pode 
ser jurídico ou técnico-científico (Medicina, Engenharia, Economia, Ad

ministração, Física, etc). 
Além disso, a norma em apreço permite ao interessado requerer 

diligências, perícias e apresentar alegações sobre a matéria objeto do 

Processo Administrativo. 
Cumpre observar que tud'o se insere na amplitude defensiva e se 

submete, naturalmente, ao contraditório, na forma do devido processo 

legal. 
O § 1° determina que os elementos probatórios deverão ser con

siderados na motivação do relatório e da decisão. Sem dúvida, ao fun
damentar a decisão, a autoridade competente haverá de considerá-los, 
pois, do contrário, não faria sentido a sua existência nos autos. Como 
se sabe, a fundamentação das decisões - administrativas e judiciais - é 
pressuposto básico da legalidade. Por ela, o Estado, democraticamente, 
torna pública a razão de haver decidido de determinada forma. Evita-se 
o arbítrio, a prepotência, permitindo-se o controle de legalidade pela 
parte, gerando, ademais, segurança jurídica. 

Portanto, a interpretação do § 1° é no sentido de que a autorida
de, ao relatar, como é o usual, deverá mencionar e descrever os ele
mentos probatórios, ainda que sucintamente. Ao decidir, aí sim, é que 
deve a autoridade extrair de seu conteúdo, no conjunto dos fatos, à vis
ta das normas legais aplicáveis, as consequências jurídicas que reputar 
mais adequadas, corretas, legítimas, justas, para a solução concreta da 

controvérsia administrativa. 
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Mandado de Segurança. Lei nO 1.533, de 1951, art. 6°, parágrafo único. 

I - A lei do mandado de segurança assegura ao impetrante o direito de 
requerer ao magistrado a requisição de documentos necessários à prova 
do alegado, se a autoridade recusar-se a fornecê-lo ou a fornecer certidão 
equivalente. 

11 - No caso, os impetrantes não fizeram prova da recusa, nem sequer que 
tenham requerido certidão daqueles documentos. 

111 - Inocorrência de negativa de vigência do aludido dispositivo legal e 
de dissídio pretoriano. 

IV - Agravo regimental desprovido.48 

A nova disciplina do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) no 
§ 1° do art. 6°, contém dispositivo análogo, a saber: 

Art. 6°. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabeleci
dos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os docu
mentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, 
além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se 
acha vinculada ou da qual exerce atribuições. 

§ 10 No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache 
em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade 
que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, 
preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou 
em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 
10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à 
segunda via da petição. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada 
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e 
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo. 

§ lºOs elementos probatórios deverão ser considerados na motiva
ção do relatório e da decisão. 

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 15.602/MG, ReI. Min. Antônio da Pádua Ribeiro, 
DJ 9/3/1992. 

--------------------- '~---------------------

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamen
tada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

o caput faculta ao interessado (sentido do art. 9°), no curso da ins
trução do processo, a juntada de documentos e pareceres. 

Os documentos são peças que objetivam comprovar ou robustecer 
a prova já existente dos fatos aduzidos pelo interessado nos quais se 

alicerça sua pretensão. 
Os pareceres, a seu turno, são estudos, trabalhos de especialistas, 

a respeito do tema em questão. Como o próprio nome indica, o pare
cer reflete o entendimento, devidamente motivado do seu autor sobre a 
matéria estudada, ou seja, ao cabo do estudo efetuado, liparece-lhe" ser 
liesta ou aquela" a melhor solução para a controvérsia. O parecer pode 
ser jurídico ou técnico-científico (Medicina, Engenharia, Economia, Ad

ministração, Física, etc). 
Além disso, a norma em apreço permite ao interessado requerer 

diligências, perícias e apresentar alegações sobre a matéria objeto do 

Processo Administrativo. 
Cumpre observar que tud'o se insere na amplitude defensiva e se 

submete, naturalmente, ao contraditório, na forma do devido processo 

legal. 
O § 1° determina que os elementos probatórios deverão ser con

siderados na motivação do relatório e da decisão. Sem dúvida, ao fun
damentar a decisão, a autoridade competente haverá de considerá-los, 
pois, do contrário, não faria sentido a sua existência nos autos. Como 
se sabe, a fundamentação das decisões - administrativas e judiciais - é 
pressuposto básico da legalidade. Por ela, o Estado, democraticamente, 
torna pública a razão de haver decidido de determinada forma. Evita-se 
o arbítrio, a prepotência, permitindo-se o controle de legalidade pela 
parte, gerando, ademais, segurança jurídica. 

Portanto, a interpretação do § 1° é no sentido de que a autorida
de, ao relatar, como é o usual, deverá mencionar e descrever os ele
mentos probatórios, ainda que sucintamente. Ao decidir, aí sim, é que 
deve a autoridade extrair de seu conteúdo, no conjunto dos fatos, à vis
ta das normas legais aplicáveis, as consequências jurídicas que reputar 
mais adequadas, corretas, legítimas, justas, para a solução concreta da 

controvérsia administrativa. 
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o § 2°, a contrario sensu interpretado, prescreve, como regra, a acei
tação, pela autoridade processante, das provas propostas pelos interes
sados. Quando, no entanto, forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias 
ou protelatórias, "poderão" ser recusadas, de forma fundamentada. 
Melhor seria, porém, que o verbo e o seu tempo fossem" deverão" . 

A prova ilícita, como o próprio nome indica, é a obtida contra legem. 
Vale dizer, por coação, roubo ou furto, por invasão de domicílio ou de 
sigilo bancário, telefônico, de dados, etc (ver comentários ao art. 30). 

Impertinentes serão as provas que não tenham nenhum liame com, 
os fatos que se desejam comprovar. Controverte-se sobre a construção 
de uma ponte, por exemplo, mas o interessado solicita uma perícia mé
dica. Desnecessárias são aquelas provas ociosas ou inúteis - determina
do fato já está comprovado ou é incontroverso, ainda assim o interessa
do deseja apresentar mais provas a respeito. Além da desnecessidade, 
pode revelar-se aí o sentido protelatório, procrastinatório de tal desejo. 

O importante, no ponto, é a demonstração clara, cabal, pela deci
são, da existência de um ou mais desses vícios a justificar a recusa de 
uma prova. Na dúvida, a prova deverá, em atenção aos princípios da 
ampla defesa, do devido processo, etc., ser admitida, aceita. No julga
mento, na decisão, a autoridade lhe atribuirá, se for o caso, o valor que 
entender correto, no contexto fático. 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a 

apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expe

didas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma 

e condições de atendimento. 


Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a 
omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 

Este dispositivo estatui o procedimento a ser observado pelos in
teressados ou terceiros para obterem informações ou provas (art. 9°) 
quando necessário. Para tanto, a autoridade que conduz o Processo Ad
ministrativo deve expedir intimações, das quais constará"data, prazo, 
forma e condições de atendimento". Ao interessado, na acepção legal 
(art. 9°), cumpre apresentar as provas que visem demonstrar a sua pre
tensão - é ônus seu. Terceiros, em geral, exatamente por essa condição, 
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podem ser instados a prestar informações de que disponham, colabo
rando - o que é dever de todos - com a instrução do feito. Não possuem 
estes, todavia, por não serem parte ou interessado, o ônus, no sentido 

processual, de fazê-lo. 
O parágrafo único faculta ao órgão competente suprir, de ofício, a 

omissão caso a intimação prevista no caput não seja atendida, o que não 
exime a autoridade processante de decidir. Essa autoridadade o fará 
com base nos elementos constantes do Processo Administrativo, apli
cando, ademais, as regras que norteiam o ônus de provar, chegando à 

solução compatível com tais princípios. 
Vale lembrar que a comunicação dos atos encontra-se disciplinada 

no art. 26, cujos requisitos essenciais deverão ser observados, sob pena 
de nulidade, caso ocorra prejuízo à parte. 

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao in

teressado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o 
não atendimento no prazo fixado pela Administração para a res

pectiva apresentação implicará arquivamento do processo. 

A regra prevê a ausência de "dados", "atuações" ou "documen
tos" necessários, vale dizer, imprescindíveis à apreciação do pedido. O 
órgão processante os solicita ao interessado, fixando prazo para atendi
mento. Não atendida a solicitação (melhor teria sido o emprego, pelo 
preceito, do termo intimação), a consequência será o arquivamento do 
processo. Essa regra é similar à disposta nos arts. 283, 284 e 295 do CPC 

etc., devendo, com maior razão, ser observada, tendo em vista que a so
lução administrativa, resultante do Processo Administrativo, tem como 
pressuposto, como já assinalado, a presença da verdade real. 

Na espécie, supõe-se que se trata de direito disponível, ou seja, cujo 
interesse seja do particular. Se este, porém, instado, não atender ao co
mando do art. 40, pressupõe-se a não existência de interesse na matéria, 
o que determinará o arquivamento do feito. 

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência or
denada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionan

do-se data, hora e local de realização. 
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o § 2°, a contrario sensu interpretado, prescreve, como regra, a acei
tação, pela autoridade processante, das provas propostas pelos interes
sados. Quando, no entanto, forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias 
ou protelatórias, "poderão" ser recusadas, de forma fundamentada. 
Melhor seria, porém, que o verbo e o seu tempo fossem" deverão" . 

A prova ilícita, como o próprio nome indica, é a obtida contra legem. 
Vale dizer, por coação, roubo ou furto, por invasão de domicílio ou de 
sigilo bancário, telefônico, de dados, etc (ver comentários ao art. 30). 

Impertinentes serão as provas que não tenham nenhum liame com, 
os fatos que se desejam comprovar. Controverte-se sobre a construção 
de uma ponte, por exemplo, mas o interessado solicita uma perícia mé
dica. Desnecessárias são aquelas provas ociosas ou inúteis - determina
do fato já está comprovado ou é incontroverso, ainda assim o interessa
do deseja apresentar mais provas a respeito. Além da desnecessidade, 
pode revelar-se aí o sentido protelatório, procrastinatório de tal desejo. 

O importante, no ponto, é a demonstração clara, cabal, pela deci
são, da existência de um ou mais desses vícios a justificar a recusa de 
uma prova. Na dúvida, a prova deverá, em atenção aos princípios da 
ampla defesa, do devido processo, etc., ser admitida, aceita. No julga
mento, na decisão, a autoridade lhe atribuirá, se for o caso, o valor que 
entender correto, no contexto fático. 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a 

apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expe

didas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma 

e condições de atendimento. 


Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a 
omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 

Este dispositivo estatui o procedimento a ser observado pelos in
teressados ou terceiros para obterem informações ou provas (art. 9°) 
quando necessário. Para tanto, a autoridade que conduz o Processo Ad
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(art. 9°), cumpre apresentar as provas que visem demonstrar a sua pre
tensão - é ônus seu. Terceiros, em geral, exatamente por essa condição, 
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podem ser instados a prestar informações de que disponham, colabo
rando - o que é dever de todos - com a instrução do feito. Não possuem 
estes, todavia, por não serem parte ou interessado, o ônus, no sentido 

processual, de fazê-lo. 
O parágrafo único faculta ao órgão competente suprir, de ofício, a 

omissão caso a intimação prevista no caput não seja atendida, o que não 
exime a autoridade processante de decidir. Essa autoridadade o fará 
com base nos elementos constantes do Processo Administrativo, apli
cando, ademais, as regras que norteiam o ônus de provar, chegando à 

solução compatível com tais princípios. 
Vale lembrar que a comunicação dos atos encontra-se disciplinada 

no art. 26, cujos requisitos essenciais deverão ser observados, sob pena 
de nulidade, caso ocorra prejuízo à parte. 

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao in

teressado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o 
não atendimento no prazo fixado pela Administração para a res

pectiva apresentação implicará arquivamento do processo. 

A regra prevê a ausência de "dados", "atuações" ou "documen
tos" necessários, vale dizer, imprescindíveis à apreciação do pedido. O 
órgão processante os solicita ao interessado, fixando prazo para atendi
mento. Não atendida a solicitação (melhor teria sido o emprego, pelo 
preceito, do termo intimação), a consequência será o arquivamento do 
processo. Essa regra é similar à disposta nos arts. 283, 284 e 295 do CPC 

etc., devendo, com maior razão, ser observada, tendo em vista que a so
lução administrativa, resultante do Processo Administrativo, tem como 
pressuposto, como já assinalado, a presença da verdade real. 

Na espécie, supõe-se que se trata de direito disponível, ou seja, cujo 
interesse seja do particular. Se este, porém, instado, não atender ao co
mando do art. 40, pressupõe-se a não existência de interesse na matéria, 
o que determinará o arquivamento do feito. 

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência or
denada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionan

do-se data, hora e local de realização. 
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Tal preceito tem a finalidade evidente de propiciar aos interessados 
a oportunidade de se prepararem, sob o prisma jurídico ou fático, para o 
ato em foco. É, pois, corolário do contraditório e da ampla defesa. 

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão con
sultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze 
dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior 
prazo. 

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido 
no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva 
apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emi
tido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser 
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de 
quem se omitiu no atendimento. 

o caput fixa o prazo de quinze dias, como regra, para a manifesta
ção do órgão consultivo, quando obrigatória, salvo a exjstência de nor
ma especial que preveja prazo diverso ou se comprovada a necessidade 
de prazo maior. A própria norma contempla duas exceções. A primeira 
se justifica fiel ao princípio segundo o qual a regra especial- específica 
- prefere à comum - geral. Logo, existindo regra especial, ela incidirá 
no caso concreto, ficando afastada, obviamente, a regra comum, que é 
supletiva daquela. A segunda exceção justifica-se diante da efetiva com
provação da necessidade de maior prazo para a manifestação do órgão 
consultivo. A decisão que deferir a dilação do prazo deverá, sucinta, 
mas convincentemente, demonstrar a sua necessidade, levando em con
ta a complexidade da matéria. 

O § 1° prevê o sobrestamento do processo, caso parecer "obriga
tório" e "vinculante" não seja emitido no prazo fixado, responsabili
zando-se quem, injustificadamente, der causa ao atraso. Sendo a peça, 
legalmente, obrigatória e vinculante, efetivamente, não haveria como 
dispensá-la, sendo a solução suspender o curso do feito. 

No § 2° pressupõe-se parecer obrigatório, porém, não vinculante. 
Nesse caso, sua não apresentação no prazo não impede o prossegui
mento do processo, inclusive decisão. Aqui a justificação repousa na 
inexistência de vinculação legalmente prevista, para tal peça, a qual, 
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ainda que obrigatória, não é vinculante. Destarte, outros elementos de 
convicção existentes poderão ser considerados pelo órgão julgador. 

É evidente que a obrigatoriedade e vinculação, ou não, aludidas, 
decorrem da lei que rege materialmente a questão tratada no respectivo 
Processo Administrativo. Assim, no caso concreto é que se saberá de 
sua existência ou não. 

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser pre
viamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes 
não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável 
pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado 
de qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

A regra, quando normativamente exigidos, será a apresentação de 
laudos técnicos por órgãos administrativos, no prazo assinalado. Caso 
não seja atendida essa exigência, a norma determina ao órgão responsá
vel pela instrução que solicite (= requisite) laudo de outro órgão igual
mente qualificado e capaz, tecnicamente. 

O objetivo da norma é evitar, na ausência do atendimento previsto 
em sua primeira parte, que o Processo Administrativo fique parado, in
viabilizando-se a sua finalização e deslinde. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de ma
nifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for 

legalmente fixado. 

É a oportunidade para apresentar razões finais, em que tanto as 
questões de fato quanto as de direito poderão ou deverão ser abordadas. 
O prazo será de dez dias corridos, uma vez que a regra não fala em dias 
úteis, salvo a previsão de prazo diferente, em regra legal específica. 

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública pode
rá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 

manifestação do interessado. 

Como se sabe, o CPC, no Livro IH, art. 796 e segs., trata do Processo 

Cautelar. 
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Tal preceito tem a finalidade evidente de propiciar aos interessados 
a oportunidade de se prepararem, sob o prisma jurídico ou fático, para o 
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ma especial que preveja prazo diverso ou se comprovada a necessidade 
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provação da necessidade de maior prazo para a manifestação do órgão 
consultivo. A decisão que deferir a dilação do prazo deverá, sucinta, 
mas convincentemente, demonstrar a sua necessidade, levando em con
ta a complexidade da matéria. 

O § 1° prevê o sobrestamento do processo, caso parecer "obriga
tório" e "vinculante" não seja emitido no prazo fixado, responsabili
zando-se quem, injustificadamente, der causa ao atraso. Sendo a peça, 
legalmente, obrigatória e vinculante, efetivamente, não haveria como 
dispensá-la, sendo a solução suspender o curso do feito. 

No § 2° pressupõe-se parecer obrigatório, porém, não vinculante. 
Nesse caso, sua não apresentação no prazo não impede o prossegui
mento do processo, inclusive decisão. Aqui a justificação repousa na 
inexistência de vinculação legalmente prevista, para tal peça, a qual, 

-------------------- %-------------------

ainda que obrigatória, não é vinculante. Destarte, outros elementos de 
convicção existentes poderão ser considerados pelo órgão julgador. 

É evidente que a obrigatoriedade e vinculação, ou não, aludidas, 
decorrem da lei que rege materialmente a questão tratada no respectivo 
Processo Administrativo. Assim, no caso concreto é que se saberá de 
sua existência ou não. 

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser pre
viamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes 
não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável 
pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado 
de qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

A regra, quando normativamente exigidos, será a apresentação de 
laudos técnicos por órgãos administrativos, no prazo assinalado. Caso 
não seja atendida essa exigência, a norma determina ao órgão responsá
vel pela instrução que solicite (= requisite) laudo de outro órgão igual
mente qualificado e capaz, tecnicamente. 

O objetivo da norma é evitar, na ausência do atendimento previsto 
em sua primeira parte, que o Processo Administrativo fique parado, in
viabilizando-se a sua finalização e deslinde. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de ma
nifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for 

legalmente fixado. 

É a oportunidade para apresentar razões finais, em que tanto as 
questões de fato quanto as de direito poderão ou deverão ser abordadas. 
O prazo será de dez dias corridos, uma vez que a regra não fala em dias 
úteis, salvo a previsão de prazo diferente, em regra legal específica. 

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública pode
rá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 

manifestação do interessado. 

Como se sabe, o CPC, no Livro IH, art. 796 e segs., trata do Processo 

Cautelar. 

' .... '~'~" ._.....----------", =========-
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o art. 45, ora em comento, consagra, no âmbito do Processo Ad
ministrativo, utilização de cautelar, desde que haja risco iminente (= 
prestes a ocorrer) a bens, serviços, etc. A decisão que a adotar deve ser 
motivada, fundamentada, podendo ocorrer sem a prévia manifestação 
do interessado. Muitas vezes o caso concreto impõe urgência, incompa
tível com precedente audiência do interessado. Em princípio, a medida 
aí prevista parece ser no curso do Processo Administrativo, vale dizer, 
"cautelar incidental", tanto que se refere a interessado, o que reforça tal 
ideia, tendo em vista o art. 9° desta lei. 

Nada impede, evidentemente, a providência cautelar preventiva, 
antecedente, que mais se inseriria, aliás, no âmbito da polícia adminis
trativa, que assim conceitua o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Em face de todo o exposto, pode-se definir a polícia administrativa como 
a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concre
tos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, 
a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora 
preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever 
de abstenção ("non facere") a fim de conformar-lhes os comportamentos aos in
teresses sociais consagrados no sistema normativo.49 

A propósito, o Prof. Egon Bockmann Moreira leciona: 

65.2 Há ainda hipóteses extremas, em que a ação administrativa deve ser 
instantânea, como de há muito destacou o jurista francês Romieu: 'quan
do a casa está a arder, não se vai pedir ao juiz autorização para mandar lá 
os bombeiros'. Em tais hipóteses urgentes (também derivadas do 'poder 
de polícia administrativa') o Estado deve agir de imediato e sem subordi
nação a prévia notícia ou consulta ao particular afetado - pena de tornar 
imprestável sua ação e lesar o interesse público posto em jogo. 

Tais atos urgentes são exceção assim qualificada pelo interesse público 
curado pelo administrador (o art. 45 da Lei 9.784/1999 prevê 'providên
cias acauteladoras'). Na hipótese de haver contraste entre o direito do 
particular e a necessidade pública da imprescindível prática de ato que 
implique supressão da liberdade ou bens, aquele poderá ser sacrificado 
em favor deste. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 246. 
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Exemplos mais claros são os casos de guerra, estado de sítio ou de cala
midade pública. Também no caso de medidas de intervenção em conces
sões de serviço público (Lei 8.987/1995, arts. 29, III, e 32 e ss), a fim de 
assegurar a continuidade e a regularidade da prestação de serviço essen
cial. Destaque-se que mesmo na hipótese de expropriação de terras utili
zadas para o cultivo de plantas psicotrópicas, em que a Constituição uti
liza a expressão imperativa 'serão imediatamente expropriadas' (art. 243), 
o legislador ordinário estabeleceu rito compatível com o devido processo 
legal, submetendo a expropriação à instalação de processo judicial que 
celebre o contraditório e a ampla defesa (Lei 8.257, de 26.11.1991). 

Nem mesmo em casos que porventura envolvam forte apelo popular se 

autoriza a adoção irrestrita de medidas urgentes. Vigem a ponderação 

imparcial e a equidade. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 'A 

suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não legiti

ma, de imediato, a sua suspensão, fazendo-se indispensável prévio pro

cedimento administrativo onde seja assegurado ao beneficiário o devido 


processo legal' . 


Em tais provimentos cautelares ou medidas urgentes o que ocorre é uma 

alteração momentânea e excepcional do momento de instalação do devi

do processo, justamente em razão da cruciante necessidade de se atender 

às peculiaridades do interesse público, tal como configurado em concreto 


[...] 

Porém, note-se que a Administração não vive em constante 'estado de 

exceção' ou 'estado de urgência'. Por isso merece destaque a advertência 
de Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari, para quem os provimentos 
cautelares são absolutamente extraordinários: 'tais medidas são excep
cionais e sua adoção depende sempre de robusta motivação ( ...). Somente 
em último caso, de comprovada extrema urgência, de perigo iminente 
devidamente demonstrado, de situação em que não for logicamente pos
sível agir de outra maneira, somente então é que se admitirá a adoção de 

medida cautelar sem audiência da parte afetada". 

65.3 Em suma: podem ser vislumbradas duas situações, dependentes da 
natureza jurídica do provimento administrativo: uma em que o processo 
será 'circunstancial' (a juízo do interessado) e outra em que o processo 
será 'essencial' (obrigatório para a Administração). Na primeira hipótese 
o particular tem o ônus de requerer a instalação do processo na defesa 
de seus direitos (usualmente disponíveis). Na segunda, a Administração 
tem o dever de instalar e dar prosseguimento ao devido processo. 

66.De qualquer forma, o processo deverá ser sempre passível de ser colo
cado em prática. Ainda que mínimo o iter processual, num e noutro caso 
o particular poderá exigi-lo, desde que demonstre seu interesse jurídico. 

--~=========== ~========~~ 
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Não há legítima submissão da liberdade ou bens sem possibilidade de 
processo prévio, revestido das garantias que a Constituição outorga.50 

É claro que o interessado, quer se trate de medida cautelar 
preventiva, quer incidental, após o seu cumprimento, deverá ter a opor
tunidade de se defender, assegurando-se-Ihe a plenitude do contra
ditório e da ampla defesa. O que não seria, como não é, admissível, é 
manietar a ação administrativa, no aguardo de prévia manifestação do 
interessado, quando a situação de fato é iminente, urgente. Primeiro, 
remedeia-se o risco; depois, atende-se ao contraditório e à ampla defesa. 

Eis a exceção, que se justifica ante a iminência do dano, pois a regra 
constitucional é no sentido de que /I ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5°, LVI, da CF). 

A Profa. Shirley Silmara de Freitas Mello exaure a matéria: 

As medidas cautelares [ ...] pretendem manter os elementos do processo 
em posição necessária ou conveniente ao mesmo processo. O princípio 
geral de cautela expresso nos termos da norma resultante da combinação 
dos arts. 798 e 804 do Código de Processo Civil encontra ressonância, 
no que tange ao processo administrativo, no art. 45 da Lei n. 9.784/99, o 
qual autoriza a medida cautelar in limine litis, já que, sem ela, o processo 
perderia todo o sentido, por total inoperância da decisão final. 

Se a finalidade da tutela cautelar é garantir o processo, para que a medi
da seja adotada, este deve estar em curso ou deve iniciar-se em futuro 
próximo. No que tange à medida preventiva - medida cautelar adotada 
em processo administrativo, é indispensável a existência de procedimen
to já iniciado. A omissão em determinar a providência, quando cabível, 
importa ofensa aos princípios constitucionais que protegem o processo, 
considerando-se a característica essencial da tutela cautelar: garantia do 
processo. 51 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter 
certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o 
integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros prote
gidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

50 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
9.784/1999.4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 295/296. 

51 MELLO, Shirlei Silmara de Freitas. Tutela cautelar no processo administrativo. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2003, p. 462. 
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A regra deste dispositivo legal é no sentido de terem os interessados 
(art. 9°) amplo acesso ao Processo Administrativo, obtendo, inclusive, 
cópias de suas peças, Exceção apenas a documentos de terceiros prote
gidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, honra e imagem, o que se 
fundamenta, inclusive, nas garantias ínsitas nos incisos X e LX do art. 
5° da CF. 

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a 
decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o con
teúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, 
objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade 

competente. 

No Legislativo, no Judiciário e, especialmente, no Executivo, 
no exercício de suas atividades-meio (função administrativa), não é 
incomum a constituição de comissões para conduzir o Processo Ad
ministrativo em suas diversas fases, competindo, todavia, a órgãos ou 
autoridades hierarquicamente superiores prolatar a respectiva decisão. 
Isso pode ocorrer, e às vezes ocorre, também, de forma monocrática, 
mediante decisão unipessoal. Seja a condução colegiada, seja individu
al, cabendo a outrem o pronunciamento da decisão, o órgão de instru
ção, conforme o preceito em tela, deverá elaborar o correspondente re
latório, apresentando um sumário dos elementos fáticos nele referidos, 
com justificação objetiva. 

Destarte, o órgão de instrução não deve fazer juízo subjetivo, de 
valor, por não ter competência decisória, ou seja, apenas /I formula
rá proposta de decisão", encaminhando, a seguir, o feito à autoridade 
competente. A esta competirá a decisão que, em geral, encampa o rela
tório e nele se baseia para a solução. 

Ressalta-se que é necessário que a decisão seja fundamentada, po
dendo, embora não seja o mais legítimo, valer-se dos elementos ínsitos 
no relatório, que, por sua vez, não é vinculante. Em sendo assim, o jul
gamento pode ser diferente da /I proposta de decisão" ali formulada. É 
intuitivo que, para divergir de tal proposta, o órgão decisório haverá de 
fundamentar-se em outros elementos de convicção existentes nos autos, 
a seu juízo mais persuasivos do que o relatado. 

Vale lembrar que regra similar expressa se verifica no § 4° do art. 
167 da Lei n° 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
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Não há legítima submissão da liberdade ou bens sem possibilidade de 
processo prévio, revestido das garantias que a Constituição outorga.50 

É claro que o interessado, quer se trate de medida cautelar 
preventiva, quer incidental, após o seu cumprimento, deverá ter a opor
tunidade de se defender, assegurando-se-Ihe a plenitude do contra
ditório e da ampla defesa. O que não seria, como não é, admissível, é 
manietar a ação administrativa, no aguardo de prévia manifestação do 
interessado, quando a situação de fato é iminente, urgente. Primeiro, 
remedeia-se o risco; depois, atende-se ao contraditório e à ampla defesa. 

Eis a exceção, que se justifica ante a iminência do dano, pois a regra 
constitucional é no sentido de que "ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5°, LVI, da CF). 

A Profa. Shirley Silmara de Freitas Mello exaure a matéria: 

As medidas cautelares [ ...] pretendem manter os elementos do processo 
em posição necessária ou conveniente ao mesmo processo. O princípio 
geral de cautela expresso nos termos da norma resultante da combinação 
dos arts. 798 e 804 do Código de Processo Civil encontra ressonância, 
no que tange ao processo administrativo, no art. 45 da Lei n. 9.784/99, o 
qual autoriza a medida cautelar in limine litis, já que, sem ela, o processo 
perderia todo o sentido, por total inoperância da decisão final. 

Se a finalidade da tutela cautelar é garantir o processo, para que a medi
da seja adotada, este deve estar em curso ou deve iniciar-se em futuro 
próximo. No que tange à medida preventiva - medida cautelar adotada 
em processo administrativo, é indispensável a existência de procedimen
to já iniciado. A omissão em determinar a providência, quando cabível, 
importa ofensa aos princípios constitucionais que protegem o processo, 
considerando-se a característica essencial da tutela cautelar: garantia do 
processo. 51 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter 
certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o 
integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros prote
gidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

50 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
9.784/1999. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 295/296. 

51 MELLO, Shirlei Silmara de Freitas. Tutela cautelar no processo administrativo. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2003, p. 462. 
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A regra deste dispositivo legal é no sentido de terem os interessados 
(art. 9°) amplo acesso ao Processo Administrativo, obtendo, inclusive, 
cópias de suas peças, Exceção apenas a documentos de terceiros prote
gidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, honra e imagem, o que se 
fundamenta, inclusive, nas garantias ínsitas nos incisos X e LX do art. 
5° da CF. 

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a 
decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o con
teúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, 
objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade 
competente. 

No Legislativo, no Judiciário e, especialmente, no Executivo, 
no exercício de suas atividades-meio (função administrativa), não é 
incomum a constituição de comissões para conduzir o Processo Ad
ministrativo em suas diversas fases, competindo, todavia, a órgãos ou 
autoridades hierarquicamente superiores prolatar a respectiva decisão. 
Isso pode ocorrer, e às vezes ocorre, também, de forma monocrática, 
mediante decisão unipessoal. Seja a condução colegiada, seja individu
al, cabendo a outrem o pronunciamento da decisão, o órgão de instru
ção, conforme o preceito em tela, deverá elaborar o correspondente re
latório, apresentando um sumário dos elementos fáticos nele referidos, 
com justificação objetiva. 

Destarte, o órgão de instrução não deve fazer juízo subjetivo, de 
valor, por não ter competência decisória, ou seja, apenas "formula
rá proposta de decisão", encaminhando, a seguir, o feito à autoridade 
competente. A esta competirá a decisão que, em geral, encampa o rela
tório e nele se baseia para a solução. 

Ressalta-se que é necessário que a decisão seja fundamentada, po
dendo, embora não seja o mais legítimo, valer-se dos elementos ínsitos 
no relatório, que, por sua vez, não é vinculante. Em sendo assim, o jul
gamento pode ser diferente da "proposta de decisão" ali formulada. É 
intuitivo que, para divergir de tal proposta, o órgão decisório haverá de 
fundamentar-se em outros elementos de convicção existentes nos autos, 
a seu juízo mais persuasivos do que o relatado. 

Vale lembrar que regra similar expressa se verifica no § 4° do art. 
167 da Lei nO 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
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da União), que prescreve: NReconhecida pela comissão a inocência do 
servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu ar
quivamento, salvo se flagrantemente contrário à prova dos autos" . Pres
creve o art. 168 da mesma lei: 

o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à 
prova dos autos. 

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas 
dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a pe
nalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilida
de. (grifos nossos) 

Cumpre observar, ainda, que, na esfera judicial, segundo a regra 
contida no art. 436 do CPC, NO juiz não está adstrito ao laudo pericial, 
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos prova
dos nos autos". 

Mutatis mutandis, as regras trazidas a lume revelam, em seu alcan
ce, que a decisão da autoridade julgadora não é vinculada por relatório, 
laudo, para solver a controvérsia, devendo, entretanto, quando deles 
se afastar, encontrar outros elementos de convicção que melhor, mais 
persuasiva e equanimemente, apoiem solução diversa. Esse é, em suma, 
o norte legislativo. 
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CAPÍTULO XI 
Do DEVER DE DECIDIR 

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir 
decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou recla
mações, em matéria de sua competência. 

O Executivo, na sua administração direta e indireta (art. 1°), o Le
gislativo e o Judiciário da União (art. 2°), na realização de suas ativida
des-meio (administrativas), têm o indeclinável dever de decidir os Pro
cessos Administrativos, de forma explícita, incluindo-se solicitações ou 
reclamações. Constitui direito dos cidadãos obterem respostas adequa
das e congruentes a seus pleitos requeridos aos órgãos administrativos, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 1° da CF, a saber: NTodo 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição". 

Apesar de a matéria não ser de sua competência - interpretação 
a contrario sensu da parte final do preceito -, ainda assim tem a Admi
nistração o dever, concretamente, de responder a quem lhe provocou, 
resultando em um Processo Administrativo, por solicitação ou reclama
ção. Sempre que possível, deve a Administração indicar qual órgão ou 
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autoridade é competente, se for o caso, pois esse proceder mais se afina 
com o Estado Democrático de Direito, valorizando, assim, a cidadania. 

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Admi
nistração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorro
gação por igual período expressamente motivada. 

A autoridade competente, como se verifica, uma vez encerrado o 
Processo Administrativo, deve decidi-lo em até trinta dias. Esse prazo 
pode ser dilatado, devendo ter justificativa plausível, convincente, ra
zoável, por igual período, visando obter a solução - seja qual for - tem
pestivamente, como estabelecido, podendo a indevida omissão ensejar 
até mesmo ação de pedir segurança por abuso de poder (art. 5°, LXIX, 
da CF c/c 1° da Lei 12.016/09). 

__-==============1M==============~_ 

CAPÍTULO XII 

DA MOTIVAÇÃO 


Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 


I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 


11 - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 


111 - decidam processos administrativos de concurso ou seleção 

pública; 


IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licita

tório; 


V - decidam recursos administrativos; 


VI - decorram de reexame de ofício; 


VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 

discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 


VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação 

de ato administrativo. 


§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 

consistir em declaração de concordância com fundamentos de an
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teriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste 
caso, serão parte integrante do ato. 

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser 
utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das deci
sões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessa
dos. 

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões 
ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

o art. 50 encerra regra de ordem pública, cogente, imperativa, ao 
determinar a motivação dos atos administrativos, indicando os fatos e 
fundamentos jurídicos a lastreá-Ia nas inúmeras hipóteses descritas em 
seus oito incisos. Ao percorrer tal elenco, a impressão que se tem é no 
sentido de que raramente haverá ato administrativo que prescinda de 
motivação para sua plena e legítima vali dez e eficácia. 

Por sua atualidade e pertinência, revisitemos o ensinamento do 
Prof. Hely Lopes Meirelles: 

o princípio da motivação dos atos administrativos, após a Constituição 
Federalj88, está inserido no nosso regime político. É, assim, uma exigên
cia do Direito Público e da legalidade governamental. Do Estado absolu
tista, em que preponderava a vontade pessoal do monarca com força de 
lei - quod principi placuiti legis habet vigorem - evoluímos para o Esta
do de Direito, onde só impera a vontade das normas jurídicas. Nos Esta
dos modernos já não existe a autoridade pessoal do governante, senão a 
autoridade impessoal da lei. A igualdade de todos perante a lei e a sub
missão de todos somente à lei, constituem os dois cânones fundamentais 
dos Estados de Direito. A nossa Constituição consagrou tais princípios 
em termos inequívocos, ao declarar que" todos são iguais perante a lei" 
(art. 5°, caput) e que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei"(art. 5°, 11). [...] 

No direito público, o que há de menos relevante é a vontade do adminis
trador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos não têm 
eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerça
dos no direito e na lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e 
o torna respeitável e obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo 
ato administrativo. 

Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer 
consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo. Assim como 
todo cidadão, para ser acolhido na sociedade, há de provar sua identi 
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dade, o ato administrativo para ser bem recebido pelos cidadãos deve 
patentear a sua legalidade, vale dizer, a sua identidade com a lei. Desco
nhecida ou ignorada a sua legitimidade, o ato da autoridade provocará 
sempre suspeitas e resistências, facilmente arredáveis pela motivação. 

Nesse sentido é a lição dos modernos publicistas, a começar por Bielsa, 
neste passo: "Por princípio, as decisões administrativas devem ser moti
vadas formalmente, vale dizer que a parte dispositiva deve vir precedida 
de uma explicação ou exposição dos fundamentos de fato (motivos-pres
supostos) e de direito (motivos-determinates da lei)." E, rematando, o 
mesmo jurista reafirma. "No direito administrativo a motivação - como 
dissemos - deverá constituir norma, não só por razões de boa administra
ção, como porque toda autoridade ou Poder em um sistema de governo 
representativo deve explicar legalmente, ou juridicamente, suas decisões." 

O excelente Jeze já acentuava, de há muito, que, "para se ter a certeza de 
que os agentes públicos exercem a sua função movidos apenas por moti
vos de interesse público da esfera de sua competência, leis e regulamen
tos recentes multiplicam os casos em que os funcionários, ao executarem 
um ato jurídico, devem expor expressamente os motivos que o deter
minaram. É a obrigação de motivar. O simples fato de não haver o agente 
público exposto os motivos de seu ato bastará para tomá-lo irregular; o 
ato não motivado, quando o devia ser, presume-se não ter sido executa
do com toda a ponderação desejável, nem ter tido em vista um interesse 
público da esfera de sua competência funcional". 

Entre nós, Bilac Pinto, invocando a mesma passagem de Jeze, expõe que 
"o princípio da motivação dos atos administrativos constitui moderna 
tendência do direito administrativo dos países democráticos". 

Pela motivação, o administrador público justifica a sua ação administrati
va, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os pre
ceitos jurídicos (pressuposts de direito) que autorizam a sua prática. Claro 
está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário, 
a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência 
para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse pú
blico, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos 
administrativos, porém, que afetam o interesse individual do adminsitra
do, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e 
moralidade administrativa. A motivação ainda é obrigatória para assegu
rar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5°, LV, da 
CF/88. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla de
fesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
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Importante, ainda, trazer a lume a obra do Prof. Egon Bockmann 
Moreira, ante a especificidade de seu ensinamento: 

52 	 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros Edi
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o art. 50 da Lei 9.784/1999 dispõe acerca de hipótese de 'motivação 
obrigatória' do ato administrativo. O rol ali trazido não é exaustivo, mas 
mera enumeração de casos em que é absolutamente necessária a exposi
ção. A Administração não está livre para motivar ou não os demais atos 
que praticar, pois a ausência de motivação é exceção. 

Nos termos do § 1° do art. 50, a motivação há de ser explícita, clara e 
congruente. 

Explícita é a motivação enunciada de modo formal, sem reservas, e de 
pleno acesso aos interessados. Não seria possível celebrar o paradoxo de 
uma 'motivação implícita' ou uma 'motivação sigilosa'. 

A motivação deve ser clara no sentido de plenamente compreensível, 
sem ambiguidades, e não albergar dúvidas ou incertezas quando de sua 
leitura. Significa a possibilidade de conhecimento por qualquer pessoa 
que tenha acesso à decisão, pouco importando sua cultura ou qualifi
cação técnica. Na clássica lição de Gaston Jeze, os motivos devem ser 
expostos'de maneira clara e precisa, e não mediante fórmulas de estilo, 
'fórmulas-gazua' ou frases sem significação exata'. 

A motivação exige congruência interna ao texto da decisão e relativa ao 
conteúdo do processo, provas e pleitos dos interessados. Não basta um 
provimento congruente em si mesmo, mas alheio ao processo. Deve ob
servar uma relação harmônica, lógica e razoável entre os fatos que deram 
origem ao processo, os requerimentos deduzidos pelos interessados (de
feridos ou não), as provas produzidas e o fundamento jurídico da deci
são. Esse requisito é reforçado pelo inciso VII do parágrafo único do art. 
2° ('indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão'), c/c o §1° do art. 38, da Lei 9.784/1999 ('Os elementos probató
rios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão').53 

Em síntese, a democracia - "governo do povo e para o povo" -, em 
sua essência, não pode se compadecer, salvo excepcionalmente, com de
cisões ou atos administrativos imotivados. É exatamente na fundamen
tação do agente estatal que reside a garantia da sua observância ou da 
perspectiva em caso de desvio do controle administrativo-hierárquico 
ou mesmo jurisdicional - art. 5°, inciso XXXV, da CF -, visando o res
guardo da estrita legalidade do agir público. 

53 	 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
9.784/1999. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 373/374. 
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A. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, 
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, re
nunciar a direitos disponíveis. 

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 
somente quem a tenha formulado. 


§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não 

prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração con

siderar que o interesse público assim o exige. 


o caput prevê a possibilidade de desistência, total ou parcial do 
pedido, por parte do interessado, ou a renúncia por ele a direitos dis
poníveis, desde que o faça por escrito. A desistência, igualmente, pres
supõe disponibilidade do direito pelo interessado. Essa é, aliás, a regra. 
Sempre que disponível, o titular, capaz, poderá desistir, renunciar, etc. 
a seu direito. Sendo vários interessados, essa manifestação, segundo o 
disposto no § 1°, será eficaz apenas em relação a quem a formulou. 
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A motivação deve ser clara no sentido de plenamente compreensível, 
sem ambiguidades, e não albergar dúvidas ou incertezas quando de sua 
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A motivação exige congruência interna ao texto da decisão e relativa ao 
conteúdo do processo, provas e pleitos dos interessados. Não basta um 
provimento congruente em si mesmo, mas alheio ao processo. Deve ob
servar uma relação harmônica, lógica e razoável entre os fatos que deram 
origem ao processo, os requerimentos deduzidos pelos interessados (de
feridos ou não), as provas produzidas e o fundamento jurídico da deci
são. Esse requisito é reforçado pelo inciso VII do parágrafo único do art. 
2° ('indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão'), c/c o §1° do art. 38, da Lei 9.784/1999 ('Os elementos probató
rios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão').53 

Em síntese, a democracia - "governo do povo e para o povo" -, em 
sua essência, não pode se compadecer, salvo excepcionalmente, com de
cisões ou atos administrativos imotivados. É exatamente na fundamen
tação do agente estatal que reside a garantia da sua observância ou da 
perspectiva em caso de desvio do controle administrativo-hierárquico 
ou mesmo jurisdicional - art. 5°, inciso XXXV, da CF -, visando o res
guardo da estrita legalidade do agir público. 

53 	 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
9.784/1999. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 373/374. 
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A. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, 
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, re
nunciar a direitos disponíveis. 

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 
somente quem a tenha formulado. 


§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não 

prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração con

siderar que o interesse público assim o exige. 


o caput prevê a possibilidade de desistência, total ou parcial do 
pedido, por parte do interessado, ou a renúncia por ele a direitos dis
poníveis, desde que o faça por escrito. A desistência, igualmente, pres
supõe disponibilidade do direito pelo interessado. Essa é, aliás, a regra. 
Sempre que disponível, o titular, capaz, poderá desistir, renunciar, etc. 
a seu direito. Sendo vários interessados, essa manifestação, segundo o 
disposto no § 1°, será eficaz apenas em relação a quem a formulou. 
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Havendo, entretanto, interesse público, devidamente justificado 
pela Administração, a desistência ou renúncia do interessado não impe
de a continuidade do processo (§ 2°). Prevalece, aqui, a supremacia do 
interesse público ao particular ou privado, antigo e constante princípio 
basilar do ordenamento jurídico. A despeito da manifestação unilateral 
de vontade do interessado, desistindo ou renunciando ao pedido, ainda 
assim.. se reconhecida a proeminência do interesse comunitário na so
lução da controvérsia - o que só concretamente se revelará, ou não -, o 
feito poderá ter curso, com a negativa, por parte da autoridade compe
tente, a tal manifestação, objetivando solução que defina a controvérsia 
posta. 

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo 
quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses aí inscritas, o órgão competente 
deverá (e não apenas "poderá") extinguir o processo de ofício, vale di
zer, sem ser provocado pelo interessado, quando atingida sua finalida
de, porque solucionada a controvérsia ou o objeto da decisão se tornou: 
a) impossível, como, por exemplo, pereceu; b) inútil, não mais se presta 
para a finalidade; c) prejudicado por fato superveniente - aqui, creio 
que se inclui, também, a superveniência de nova solução legislativa -, 
que atende à postulação, ou dirime a dúvida. 

Em todos esses casos, fica patente que não subsiste interesse mate
rial e jurídico a justificar a continuidade do processo, cuja solução será a 
sua extinção e arquivamento. 

_-======='110=======---_ 


A. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quan
do eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

O Prof. Hely Lopes Meirelles assim define a anulação: 

[...] é a declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou 
ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. Baseia
se, portanto, em razões de legitimidade ou legalidade, diversamente da re
vogação, que se funda em motivos de conveniência de oportunidade e, por 
isso mesmo, é privativa da Administração.54 

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, apresenta as 
"diferenças fundamentais" entre revogação e invalidação, afirmando que 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros Edi54 
tores, 2013, p. 214. 
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esta seria gênero, cujas espécies seriam os atos nulos, anuláveis, irregu
lares, inexistentes. 

A revogação, por sua vez, tem como sujeito ativo a própria Ad
ministração (autoridade no exercício da função administrativa); seu 
motivo resulta de juízo discricionário, fundado na inconveniência ou 
inoportunidade de se manter o ato; seus efeitos se operam ex nunc, vale 
dizer, a partir de sua concretização, para frente, doravante.55 

A invalidação (gênero), abrangendo anulação e nulidade, pode ter 
como sujeito a Administração e o Judiciário (este, devidamente provo
cado); seu motivo resulta da ilegitimidade (ilegalidade) do ato e seus 
efeitos operam-se ex tunc, ou seja, retroativamente, desde então. 

O preceito em apreço impõe à Administração (aqui incluídos tam
bém o Legislativo e o Judiciário, quando nas suas atividades-meio - ad
ministrativas), o dever de anular, invalidar, ex tunc, seus atos ilegais, 
podendo (faculdade) revogá-los por revelar-se inconveniente ou ino
portuna a sua manutenção, respeitados, entretanto, como não poderia 
deixar de ser, os direitos adquiridos, na segunda hipótese. Na primeira, 
anulação - inexiste, em tese, o direito, porque este pressupõe, para nas
cer, base (fonte) legal. 

A propósito, confiram-se as seguintes súmulas: 

Súmula 346jSTF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 
seus próprios atos. 

Súmula 473 jSTF: A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se ori
ginam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportuni
dade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial. 

Como se pode observar, o art. 53 arrima-se em antiga e constante 
jurisprudência, cristalizada, nos idos de dezembro de 1963 e outubro de 
1969, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrati 
vos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 156. 
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em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo 

comprovada má-fé. 
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadên

cia contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida 
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade 

do ato. 

O caput estabelece prazo decadencial de cinco anos para que a Ad
ministração exerça o seu dever de anular (invalidar) ato administrativo 
que tenha gerado efeito favorável para os destinatários, cujo termo ini
cial será a data de sua prática, 11 salvo comprovada má-fé" . 

É necessário relembrar, sucintamente, a lição do Prof. Caio Mário 

da Silva Pereira acerca de decadência: 

Efeito do tempo na relação jurídica é, também, a decadência ou caduci
dade, que muito se aproxima da prescrição, diferindo, entretanto, nos 
seus fundamentos e no modo peculiar de operar. Decadência é o pereci
mento do direito, em razão do seu não-exercício em um prazo pré-de
terminado. Com a prescrição tem estes pontos de contato: é um efeito do 

tempo, aliado à falta de atuação do titular. 

Mas diferem em que a decadência é a morte da relação jurídica pela falta 
de exercício em tempo pré-fixado, enquanto que a prescrição extingue 
um direito que não tinha prazo para ser exercido, mas que veio a en
contrar, mais tarde, uma situação contrária, oriunda da inatividade do 

sujeito. (grifo nosso).56 

Tal prazo é, em regra, por sua natureza, peremptório, contínuo, não 
admitindo suspensão nem interrupção. Dispõe, aliás, inovadoramente, 
o atual Código Civil, em seus arts. 207 e 209: 

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à de

cadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a 


prescrição. 

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 


SILVA, Caio Mário Pereira da. Instituições de Direito Civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 56 
1966, p. 407. 
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55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 156. 
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§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadên
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de autoridade administrativa que importe impugnação à validade 
do ato. 

O caput estabelece prazo decadencial de cinco anos para que a Ad
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da Silva Pereira acerca de decadência: 
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dade, que muito se aproxima da prescrição, diferindo, entretanto, nos 
seus fundamentos e no modo peculiar de operar. Decadência é o pereci
mento do direito, em razão do seu não-exercício em um prazo pré-de
terminado. Com a prescrição tem estes pontos de contato: é um efeito do 
tempo, aliado à falta de atuação do titular. 

Mas diferem em que a decadência é a morte da relação jurídica pela falta 
de exercício em tempo pré-fixado, enquanto que a prescrição extingue 
um direito que não tinha prazo para ser exercido, mas que veio a en
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Tal prazo é, em regra, por sua natureza, peremptório, contínuo, não 
admitindo suspensão nem interrupção. Dispõe, aliás, inovadoramente, 
o atual Código Civil, em seus arts. 207 e 209: 
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cadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a 
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Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

56 SILVA, Caio Mário Pereira da. Instituições de Direito Civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1966, p. 407. 
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Caso a Administração demonstre, cabalmente, que o favorecido 
pelo ato administrativo tenha agido de má-fé, de forma isolada ou com 
a conivência - por ação ou omissão - da autoridade (art. 1°, § 2°, 111) 
que, como seu agente, participou da prática do ato, poderá ser excedido 
o quinquênio para anulá-lo, não sendo fixado, entretanto, prazo para 
exercer esse direito. É o que se extrai, como exceção, da parte final do 
caput. 

Assim, a lei não estabelece qual seria o prazo, além do quinquênio, 
se "comprovada má-fé", do qual a Administração ainda disporia para 
anular o ato. A melhor solução seria, nesse caso, uma vez consumada a 
decadência, o ingresso em juízo, fiel ao cânone inscrito no art. 5°, inciso 
XXXV, da CF. Não se trata disso, porém. 

Administrativamente, para que se alcance estabilidade social, alvo 
fundamental da ordem jurídica, entendo que, mesmo comprovada má
fé dos beneficiários, à Administração só deveria ser reconhecido o direi
to de anular o respectivo ato no prazo máximo de prescrição previsto 
em nosso ordenamento jurídico, vale dizer, 10 (dez) anos (art. 205 do 
Código Civil), a contar do término do quinquênio decadencial, por apli
cação analógica de tal preceito. 

Não é conveniente, assim, para o bem social, que permaneçam, in
definidamente em aberto, relações materiais envolvendo administrados 
e Administração, ainda que seu substrato jurídico não seja legítimo. A 
Administração tem o dever de velar, nos prazos legais, pela lisura de · 
seus atos, insurgindo-se, na forma legal, contra a conduta reprovável 
dos respectivos destinatários. Não é possível que, ad aeternun, anos e 
anos após, a Administração possa agir quando não o fez em tais prazos. 

É oportuno lembrar que, no Direito Tributário - CTN, arts. 173 e 
174 -, estão previstas a decadência e a prescrição, ambas quinquenais, 
para a constituição e cobrança, respectivamente, do crédito tributário. 
Tal não ocorrendo tempestivamente, esse crédito ficará extinto, definiti
vamente, pouco importando que tenha havido, ou não, má-fé do contri
buinte, ao não cumprir a sua obrigação fiscal. 

No Direito Penal, os arts. 103, 107, inciso IV, e 109 do CP estabele
cem a prescrição, decadência ou perempção como formas extintivas da 
punibilidade, nos prazos que estabelece. 

N o Código Civil, a prescrição e a decadência se encontram previs
tas nos arts. 189 a 211, caso o direito não seja exercido nos prazos fixados 
legalmente; ainda no mesmo código, no art. 1.238 e segs., estão previstas 

----------11.,---------

as hipóteses aquisitivas da propriedade imobiliária, pela usucapião, ao 
cabo dos anos estipulados, até mesmo quando não haja boa-fé, origina

riamente, do possuidor. 
a Código de Processo Civil, em seu art. 495, prevê prazo de dois 

anos, contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nas 
hipóteses inscritas nos incisos do art. 485, para se buscar a rescisão do 

julgado. 
No Direito Previdenciário, vale citar a regra inscrita no art. 103 da 

Lei nO 8.213/91. 
Na Constituição Federal, o art. 7°, inciso XXIX, trata da prescrição 

no campo do Direito do Trabalho. 
Tais exemplos servem para exalçar a preocupação do legislador 

com a paz social resultante da estabilização com o decurso de determi
nado prazo legalmente fixado das relações sociais, ainda que originaria
mente adversas ao direito posto. 

Na esfera do Direito Administrativo, entendo que igual, mutatis 
mutandis, deve ser a preocupação, não se justificando, ontologicamente, 
outra orientação, pois os bens jurídicos tutelados nas esferas anterior
mente lembradas são, em tese, sobretudo na esfera penal, tão ou mais 
relevantes, até. Ainda assim, ao cabo de certo prazo, consolida-se de
terminada situação jurídica em prol da paz, da estabilidade social, em 
suma, da segurança jurídica. 

A compreensão das Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tri
bunal Federal, destarte, deve sofrer temperamentos, a esta altura, em 
benefício de tais valores intrínsecos em nossa ordem jurídico-constitu
cional. Essa posição, aliás, encontra amparo na regra inscrita no § 5° do 

art. 37 da CF/88, a saber: 

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressal
vadas as respectivas ações de ressarcimento. 

Na seara da Administração, é interessante invocar o Parecer da 
AGU nO GM - 002, que encampou a tese da preclusão contida no art. 54, 

merecendo transcrever a sua síntese: 

Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Complementar nO 73, de 10 de feve
reiro de 1993, o anexo PARECER N° AGUjMF-06j99, de 30 de setembro 
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Administração tem o dever de velar, nos prazos legais, pela lisura de · 
seus atos, insurgindo-se, na forma legal, contra a conduta reprovável 
dos respectivos destinatários. Não é possível que, ad aeternun, anos e 
anos após, a Administração possa agir quando não o fez em tais prazos. 

É oportuno lembrar que, no Direito Tributário - CTN, arts. 173 e 
174 -, estão previstas a decadência e a prescrição, ambas quinquenais, 
para a constituição e cobrança, respectivamente, do crédito tributário. 
Tal não ocorrendo tempestivamente, esse crédito ficará extinto, definiti
vamente, pouco importando que tenha havido, ou não, má-fé do contri
buinte, ao não cumprir a sua obrigação fiscal. 

No Direito Penal, os arts. 103, 107, inciso IV, e 109 do CP estabele
cem a prescrição, decadência ou perempção como formas extintivas da 
punibilidade, nos prazos que estabelece. 

N o Código Civil, a prescrição e a decadência se encontram previs
tas nos arts. 189 a 211, caso o direito não seja exercido nos prazos fixados 
legalmente; ainda no mesmo código, no art. 1.238 e segs., estão previstas 
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as hipóteses aquisitivas da propriedade imobiliária, pela usucapião, ao 
cabo dos anos estipulados, até mesmo quando não haja boa-fé, origina

riamente, do possuidor. 
a Código de Processo Civil, em seu art. 495, prevê prazo de dois 

anos, contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nas 
hipóteses inscritas nos incisos do art. 485, para se buscar a rescisão do 

julgado. 
No Direito Previdenciário, vale citar a regra inscrita no art. 103 da 

Lei nO 8.213/91. 
Na Constituição Federal, o art. 7°, inciso XXIX, trata da prescrição 

no campo do Direito do Trabalho. 
Tais exemplos servem para exalçar a preocupação do legislador 

com a paz social resultante da estabilização com o decurso de determi
nado prazo legalmente fixado das relações sociais, ainda que originaria
mente adversas ao direito posto. 

Na esfera do Direito Administrativo, entendo que igual, mutatis 
mutandis, deve ser a preocupação, não se justificando, ontologicamente, 
outra orientação, pois os bens jurídicos tutelados nas esferas anterior
mente lembradas são, em tese, sobretudo na esfera penal, tão ou mais 
relevantes, até. Ainda assim, ao cabo de certo prazo, consolida-se de
terminada situação jurídica em prol da paz, da estabilidade social, em 
suma, da segurança jurídica. 

A compreensão das Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tri
bunal Federal, destarte, deve sofrer temperamentos, a esta altura, em 
benefício de tais valores intrínsecos em nossa ordem jurídico-constitu
cional. Essa posição, aliás, encontra amparo na regra inscrita no § 5° do 

art. 37 da CF/88, a saber: 

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressal
vadas as respectivas ações de ressarcimento. 

Na seara da Administração, é interessante invocar o Parecer da 
AGU nO GM - 002, que encampou a tese da preclusão contida no art. 54, 

merecendo transcrever a sua síntese: 

Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Complementar nO 73, de 10 de feve
reiro de 1993, o anexo PARECER N° AGUjMF-06j99, de 30 de setembro 
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de 1999, da lavra da Consultora da União, Dra. MIRTÔ FRAGA, e sub
meto-o ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLI
CA, para os efeitos do art. 40 da referida Lei Complementar. 

Brasília, 18 de abril de 2000. 

GILMAR FERREIRA MENDES 

Advogado-Geral da União 

PARECER N.o AGU/MF - 06/99. (Anexo ao Parecer GM-002) 
PROCESSO N. °01180.007996/97-45. 

INTERESSADO: Extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos. 
ASSUNTO: Ascensões funcionais. 

EMENTA: I - Com a Constituição de 1988 ficaram banidas as formas 
derivadas de provimento de cargo público, como a ascensão e o acesso. 
Parecer CGR/CS-56, de 1992. ADln nO 837. 

11 - Precedentes no Direito brasileiro admitem que, por razões de segu
rança jurídica, se possa obstar à revisão do ato praticado com base na lei 
declarada inconstitucional. 

111 - O legislador brasileiro garantiu expressamente a segurança jurídi
ca: "O direito de a Administração anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé." ( 
Lei n.o 9.784/99, art. 54, caput.) 

IV - No caso dos autos, as formas derivadas de provimento de cargo 
público se deram há mais de dez anos. Não houve má-fé, mas aplicação 
da Lei então vigente e, ainda, inquestionada. 

V - A segurança das relações jurídicas e a Lei impedem a revisão dos atos 
de ascensão funcional de que tratam estes autos. 

A seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento reali
zado em 27/12/2002, manifestou-se sobre o tema nos autos do PA nO 
2001.16.0583, perante o Conselho da Justiça Federal, sob a relatoria do 
Ministro Cesar Asfor Rocha, em consulta destinada a saber se o artigo 
54 da Lei n. 9.784/99, frente ao artigo 114 da Lei 8.112/90 e as mani
festações do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, tem ou não 
aplicação no âmbito da Justiça Federal. 

O art. 114 da Lei n. 8.112/90 dispõe que /I A administração deverá 
rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade". 

A nova lei, como visto, impôs um limite temporal de cinco anos ao 
poder-dever da Administração de anular os atos administrativos favo
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ráveis aos seus destinatários e praticados de boa-fé. Na Lei nO 8.112/90, 
a revisão do ato ilegal podia ocorrer a qualquer tempo. 

Com a vigência da Lei 9.784/99, os atos dos quais decorrem efeitos 
favoráveis para os destinatários, passados cinco anos, não mais poderão 
ser anulados pela Administração, salvo comprovada má-fé. 

Daí que, com relação aos casos especificados pela nova lei, que 
trouxe limitação temporal ao direito da Administração, a norma ante
rior, que permitia a anulação a qualquer tempo, é com a posterior in
compatível e, por isso, não subsiste. 

Segundo disposição do art. 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código 

Civil (LINDB): 

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quan
do seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior. (grifos nossos) 

Assim, é de se concluir que o art. 114 da Lei 8.112/90, na hipóte
se contemplada pelo art. 54 da Lei 9.784/99, está derrogado. Cuidou o 
legislador de resguardar a segurança nas relações jurídicas e proteger 
a boa-fé dos administrados, contendo-se a atuação administrativa ao 
mesmo prazo de que dispõe o administrado para reclamar judicialmen

te o seu direito. 
O Superior Tribunal de Justiça já conferiu aplicabilidade ao art. 54 

da Lei 9.784/99, consoante expressam as seguintes ementas transcritas, 

no que aqui interessa: 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PORTUÁRIOS 
_ ANISTIA - APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DO INSS - CANCE
LAMENTO DO BENEFÍCIO - DECADÊNCIA DO DIREITO - LEI 9.784, 

DE 29.01.99 E SÚMULA 473 DO STF. 

_Após decorridos 5 (cinco) anos não pode mais a Administração Pública 
anular ato administrativo gerador de efeitos no campo de interesses in
dividuais, por isso que se opera a decadência. 

- Segurança concedida.57 

Superior Tribunal de Justiça, MS 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Mar57 
tins, Primeira Seção, DJ 15/5/2000. 
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de 1999, da lavra da Consultora da União, Dra. MIRTÔ FRAGA, e sub
meto-o ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLI
CA, para os efeitos do art. 40 da referida Lei Complementar. 

Brasília, 18 de abril de 2000. 

GILMAR FERREIRA MENDES 

Advogado-Geral da União 

PARECER N.o AGU/MF - 06/99. (Anexo ao Parecer GM-002) 
PROCESSO N. °01180.007996/97-45. 

INTERESSADO: Extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos. 
ASSUNTO: Ascensões funcionais. 

EMENTA: I - Com a Constituição de 1988 ficaram banidas as formas 
derivadas de provimento de cargo público, como a ascensão e o acesso. 
Parecer CGR/CS-56, de 1992. ADln nO 837. 

11 - Precedentes no Direito brasileiro admitem que, por razões de segu
rança jurídica, se possa obstar à revisão do ato praticado com base na lei 
declarada inconstitucional. 

111 - O legislador brasileiro garantiu expressamente a segurança jurídi
ca: "O direito de a Administração anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé." ( 
Lei n.o 9.784/99, art. 54, caput.) 

IV - No caso dos autos, as formas derivadas de provimento de cargo 
público se deram há mais de dez anos. Não houve má-fé, mas aplicação 
da Lei então vigente e, ainda, inquestionada. 

V - A segurança das relações jurídicas e a Lei impedem a revisão dos atos 
de ascensão funcional de que tratam estes autos. 

A seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento reali
zado em 27/12/2002, manifestou-se sobre o tema nos autos do PA nO 
2001.16.0583, perante o Conselho da Justiça Federal, sob a relatoria do 
Ministro Cesar Asfor Rocha, em consulta destinada a saber se o artigo 
54 da Lei n. 9.784/99, frente ao artigo 114 da Lei 8.112/90 e as mani
festações do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, tem ou não 
aplicação no âmbito da Justiça Federal. 

O art. 114 da Lei n. 8.112/90 dispõe que /I A administração deverá 
rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade". 

A nova lei, como visto, impôs um limite temporal de cinco anos ao 
poder-dever da Administração de anular os atos administrativos favo
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ráveis aos seus destinatários e praticados de boa-fé. Na Lei nO 8.112/90, 
a revisão do ato ilegal podia ocorrer a qualquer tempo. 

Com a vigência da Lei 9.784/99, os atos dos quais decorrem efeitos 
favoráveis para os destinatários, passados cinco anos, não mais poderão 
ser anulados pela Administração, salvo comprovada má-fé. 

Daí que, com relação aos casos especificados pela nova lei, que 
trouxe limitação temporal ao direito da Administração, a norma ante
rior, que permitia a anulação a qualquer tempo, é com a posterior in
compatível e, por isso, não subsiste. 

Segundo disposição do art. 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código 

Civil (LINDB): 

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quan
do seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior. (grifos nossos) 

Assim, é de se concluir que o art. 114 da Lei 8.112/90, na hipóte
se contemplada pelo art. 54 da Lei 9.784/99, está derrogado. Cuidou o 
legislador de resguardar a segurança nas relações jurídicas e proteger 
a boa-fé dos administrados, contendo-se a atuação administrativa ao 
mesmo prazo de que dispõe o administrado para reclamar judicialmen

te o seu direito. 
O Superior Tribunal de Justiça já conferiu aplicabilidade ao art. 54 

da Lei 9.784/99, consoante expressam as seguintes ementas transcritas, 

no que aqui interessa: 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PORTUÁRIOS 
_ ANISTIA - APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DO INSS - CANCE
LAMENTO DO BENEFÍCIO - DECADÊNCIA DO DIREITO - LEI 9.784, 

DE 29.01.99 E SÚMULA 473 DO STF. 

_Após decorridos 5 (cinco) anos não pode mais a Administração Pública 
anular ato administrativo gerador de efeitos no campo de interesses in
dividuais, por isso que se opera a decadência. 

- Segurança concedida.57 

Superior Tribunal de Justiça, MS 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Mar57 
tins, Primeira Seção, DJ 15/5/2000. 
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ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - (...) - VIÚVA
PENSÃO POR MORTE - PERCEPÇÃO CORRESPONDENTE A 40 HO
RAS SEMANAIS DESDE A MORTE DO DE CUJUS EM 1976 - EDIÇÃO 
DA LEI N° 9.436/97 - REDUÇÃO DA PENSÃO EM 40% - IMPOSSI
BILIDADE - PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA CON
CEDIDA. 

[...] 

2- Pode a Administração utilizar se seu poder de autotutela, que pos
sibilita a esta anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados de 
nulidades. Entretanto, deve-se preservar a estabilidade das relações ju
rídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao 
patrimônio material e moral do particular. Na esteira de culta doutrina 
e consoante o art. 54, parág. 1°, da Lei nO 9.784/99, o prazo decadencial 
para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos da percepção 
do primeiro pagamento. No mesmo sentido, precedente desta Corte (MS 
nO 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Peçanha Martins, DJ 15/5/2000) 

3 - No caso sub judice, recebendo a impetrante pensão por morte corres
pondente a 40 horas semanais durante mais de 24 (vinte e quatro) anos, 
não pode a Administração Pública, após este período, sem observância 
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, reduzir o 
valor da mesma, em razão da prescritibilidade dos atos administrativos. 

4 - Writ conhecido e segurança concedida.58 

Do voto condutor do último precedente citado, extraio os seguin
tes trechos: 

É certo que a Administração pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela, 
que a possibilita anular ou revogar, a qualquer tempo, seus próprios atos, quando 
eivados de nulidades. E neste sentido o verbete sumular n. 473/STF, que dispõe 
que: 

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos,e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judi
ciaL" 

Entretanto, apesar da faculdade da Administração de invalidar as ativi
dades ilegítimas do Poder Público, deve-se preservar a estabilidade das 

Superior Tribunal de Justiça, MS 7.090/DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ 
13/8/2001. 
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relações jurídicas firmadas, respeitando-se os direitos adquiridos e incor
porados ao patrimônio material e moral do particular. Nesta esteira é o 
ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo 

Brasileiro", 24a edição, p. 189, verbís: 

11 A nosso ver, a prescrição administrativa e a judicial impedem a anu
lação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E 
justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações 
jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e seus 
servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. 
Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos 
admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhe 
atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qual
quer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere en
quanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se 
os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, 
não há como pronunciar-se sua nulidade. (grifos nossos)59 

A propósito, vale conferir, ainda, o contido no voto da Decisão 
1.020/2000, do Plenário do Tribunal de Contas da União, verbis: 

Cotejando a norma processual com o entendimento sumulado, nota-se 
que o poder-dever de anulação declarado pela doutrina e pela jurispru
dência, dantes de abrangência indefinida, agora encontra o limite tem
poral de cinco anos, depois do que a inércia da Administração levará à 
consolidação da situação jurídica estabelecida pelo ato irregular. 

Noutros termos, o artigo 54 da Lei n. 9.784/99 tem o objetivo de mitigar o 
uso indiscriminado do princípio da autotutela administrativa, fazendo-o 
inoperante em casos em que colaboraria para a insegurança das relações 
jurídicas providas pelo Estado, em prejuízo dos administrados. Protege
se, com isso, a boa-fé e a confiança daqueles que, presumindo regular 
a atuação da Administração, correriam o risco de ver seus direitos re
pentinamente cassados, após certo tempo de estabilidade. Em resumo, 
privilegia-se o cânone da segurança jurídica, expressamente introduzido 
no direito administrativo pela mesma Lei n. 9.784/99, como determina 
o seu artigo 2°, caput: liA Administração Pública obedecerá, dentre ou
tros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência." 

Superior Tribunal de Justiça, MS 7.090/DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ
59 

13/8/2001.
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ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - (...) - VIÚVA
PENSÃO POR MORTE - PERCEPÇÃO CORRESPONDENTE A 40 HO
RAS SEMANAIS DESDE A MORTE DO DE CUJUS EM 1976 - EDIÇÃO 
DA LEI N° 9.436/97 - REDUÇÃO DA PENSÃO EM 40% - IMPOSSI
BILIDADE - PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA CON
CEDIDA. 

[...] 

2- Pode a Administração utilizar se seu poder de autotutela, que pos
sibilita a esta anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados de 
nulidades. Entretanto, deve-se preservar a estabilidade das relações ju
rídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao 
patrimônio material e moral do particular. Na esteira de culta doutrina 
e consoante o art. 54, parág. 1°, da Lei nO 9.784/99, o prazo decadencial 
para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos da percepção 
do primeiro pagamento. No mesmo sentido, precedente desta Corte (MS 
nO 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Peçanha Martins, DJ 15/5/2000) 

3 - No caso sub judice, recebendo a impetrante pensão por morte corres
pondente a 40 horas semanais durante mais de 24 (vinte e quatro) anos, 
não pode a Administração Pública, após este período, sem observância 
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, reduzir o 
valor da mesma, em razão da prescritibilidade dos atos administrativos. 

4 - Writ conhecido e segurança concedida.58 

Do voto condutor do último precedente citado, extraio os seguin
tes trechos: 

É certo que a Administração pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela, 
que a possibilita anular ou revogar, a qualquer tempo, seus próprios atos, quando 
eivados de nulidades. E neste sentido o verbete sumular n. 473/STF, que dispõe 
que: 

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos,e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judi
ciaL" 

Entretanto, apesar da faculdade da Administração de invalidar as ativi
dades ilegítimas do Poder Público, deve-se preservar a estabilidade das 

Superior Tribunal de Justiça, MS 7.090/DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ 
13/8/2001. 
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relações jurídicas firmadas, respeitando-se os direitos adquiridos e incor
porados ao patrimônio material e moral do particular. Nesta esteira é o 
ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo 

Brasileiro", 24a edição, p. 189, verbís: 

11 A nosso ver, a prescrição administrativa e a judicial impedem a anu
lação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E 
justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações 
jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e seus 
servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. 
Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos 
admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhe 
atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qual
quer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere en
quanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se 
os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, 
não há como pronunciar-se sua nulidade. (grifos nossos)59 

A propósito, vale conferir, ainda, o contido no voto da Decisão 
1.020/2000, do Plenário do Tribunal de Contas da União, verbis: 

Cotejando a norma processual com o entendimento sumulado, nota-se 
que o poder-dever de anulação declarado pela doutrina e pela jurispru
dência, dantes de abrangência indefinida, agora encontra o limite tem
poral de cinco anos, depois do que a inércia da Administração levará à 
consolidação da situação jurídica estabelecida pelo ato irregular. 

Noutros termos, o artigo 54 da Lei n. 9.784/99 tem o objetivo de mitigar o 
uso indiscriminado do princípio da autotutela administrativa, fazendo-o 
inoperante em casos em que colaboraria para a insegurança das relações 
jurídicas providas pelo Estado, em prejuízo dos administrados. Protege
se, com isso, a boa-fé e a confiança daqueles que, presumindo regular 
a atuação da Administração, correriam o risco de ver seus direitos re
pentinamente cassados, após certo tempo de estabilidade. Em resumo, 
privilegia-se o cânone da segurança jurídica, expressamente introduzido 
no direito administrativo pela mesma Lei n. 9.784/99, como determina 
o seu artigo 2°, caput: liA Administração Pública obedecerá, dentre ou
tros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência." 

Superior Tribunal de Justiça, MS 7.090/DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ
59 

13/8/2001.
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Enfim, as coisas começam a tornar-se harmônicas, ao se perceber que o 
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dispositivo questionado da Lei n. 9.784/99, conquanto de reconhecida 

valia, do ponto de vista formal nada mais é do que um freio ao pleno 

exercício da auto tutela administrativa, a qual, evidentemente,só está a 

alcance de quem expediu o ato inquinado, ou seja, a Administração. 


No TRF da 2a Região, há também precedentes a respeito, como, 
por exemplo, o lapidar acórdão lavrado pelo Desembargador Federa] 
Rogério Vieira de Carvalho, nos autos do MS nO MS 2003.02.01.005486-5, 
que recebeu a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE VANTAGENS INDIVIDUAIS, PER
CEBIDAS DE BOA-FÉ, COM FULCRO EM DECISÕES DO CONSELHO 
DE JUSTIÇA FEDERAL, DOS IDOS DE 1996 E 1997, QUE INTERPRE
TARAM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE 
NÃO OSTENTAM O PREDICADO DA NULIDADE "EX RADICE", 
MAS, SIM, QUANDO MUITO, O DA ANULABILIDADE. DECADÊN
CIA DO DIREITO À REVISÃO DE REFERIDOS ATOS. 

A LEI N° 10.475/2002, QUE ALTEROU OS DISPOSITIVOS DA LEI N° 
9.421/1996, AO REESTRUTURAR AS CARREIRAS DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, RESSALVOU NO SEU ART. 12, O 
RESGUARDO ÀS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO 
DO PRIMEIRO DIPLOMA. A VANTAGEM PESSOAL NOMINALMEN
TE IDENTIFICADA - VPNI, POR CONSUBSTANCIAR V ANT AGEM 
PESSOAL INTEGRANTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 
QUE SATISFIZERAM OS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO PRE
VISTOS PELA LEI N° 9.527/1997, PODE SER CUMULADA COM A 
RETRIBUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CON
FIANÇA, NOS TERMOS DO ART. 5° E RESPECTIVOS PARÁGRAFOS 
DA LEI N° 10.475/2002. SEGURANÇA CONCEDIDA.60 

Em sede de liminar houve várias outras decisões, dentre elas a de 
autoria da Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, valendo transcre
ver o seguinte excerto: 

[...] ainda que se possa render homenagens à iniciativa da Administração 
Pública no sentido de corrigir determinadas distorções salariais, sobretu-

Tribunal Regional Federal da 2a Região, MS 2003.02.01.005486-5, Relator Desembargador . 
Federal Rogério Vieira de Carvalho, Quarta Turma, DJ 4/3/2004. 

-----------120----------

do pelo alto valor de alguns dos contracheques acostados aos autos, não 
se pode perder de vista que tal iniciativa não tem o condão de sobrepujar 
o magno princípio constitucional da segurança e estabilidade das rela
ções jurídicas, ainda mais se atentarmos para o fato de que o ato coator 
derivou, ao que tudo indica, de mera mudança no critério de interpre
tação da lei. Diferentemente seria se a revisão do ato tivesse como base 
uma manifesta inconstitucionalidade, hipótese em que poderia se pro
ceder a uma ponderação de princípios, o que parece não ocorrer in casu. 

Assim, reveste-se de plausibilidade jurídica a alegação dos Impetrantes 
de caracterização do instituto da decadência em desfavor da administra
ção pública. (MS nO 2003.02.01.004645-5)61 

o Plenário da mesma Corte Regional, aliás, sufragou, por expressi
va maioria, igual entendimento, ao julgar os MS nOs 2003.02.01.004555-4 
e 2003.02.01.009771-2. 

Deve-se frisar que o aspecto controverso perante o Conselho de Jus
tiça Federal, no julgamento do PA nO 2001.16.0583, foi apenas relativo ao 
direito intertemporal, ficando vencidos, neste particular, os Conselhei
ros Teori Albino Zavascki, Arnaldo Esteves Lima e Francisco Geraldo 
Apoliano Dias. Os dois últimos acompanharam o robusto voto-vista, 
dissidente, no ponto, proferido pelo primeiro, que vale ser transcrito, 
por sua exuberante motivação (fls. 116/119): 

Trata-se de expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 
2a Região, consultando sobre a aplicabilidade do art. 54 da Lei nO 9.784/99 
em face do disposto no art. 114 da Lei nO 8.112/90 e manifestações do Tri
bunal de Contas da União. Diz o art. 54: 

"O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em 
que foram praticados, salvo comprovada má-fé." 

Em seu voto de relator, o Ministro César Asfor Rocha concluiu o seguin


te: 


"Por isso, concluo que o artigo 54 da Lei 9.784/99, não permitindo que, passa

dos cinco anos, os atos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, 
sejam anulados pela Administração, salvo se comprovada má-fé, tem aplicação 

Tribunal Regional Federal da 2a Região, MS 2003.02.01.009771-2, Desembargadora Federal 

Vera Lúcia Lima, DJ 14/5/2003. 
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no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, derrogado nesse 
particular o artigo 114 da Lei 8.112/90. "(fi. 107) 

Pediu vista o Conselheiro Marcio José de Moraes que concordou com o 
relator, mas trouxe uma questão nova, de direito intertemporal, consis
tente em saber como se conta o prazo de cinco anos, previsto no art. 54, 
relativamente a atos administrativos anteriores à vigência da Lei n° 9.784, 
de 1999. O termo 'a quo' seria a data da vigência da lei ou a da prática do 
ato nulo, anterior à lei? Enfrentando a questão, entendeu o Conselheiro 
Márcio Moraes, invocando precedentes do STJ, que a norma poderia ser 
aplicada retroativamente, para alcançar também o decurso do tempo an
terior à sua vigência. Seu voto, assim, tem a seguinte conclusão: 

"Pelo exposto, acompanhado o voto do ilustre Ministro Relator, a ele acrescendo 
que a contagem do prazo referido terá como termo inicial a data em que tenham 
sido praticados os atos administrativos, ou a data da percepção do primeiro paga
mento, conforme o caso, mesmo que anteriores à vigência da Lei n° 9.784, de 24 
de janeiro de 1999." (fi. 113) 

Por discordar da solução dada à questão de direito intertemporal, mas 
. considerando a invocação precedente do STJ, pedi vista e agora voto. 

Cumpre assinalar, em primeiro lugar, que, conforme reconhece o voto 
do Conselheiro Márcio Moraes (fls. 110), os precedentes do STJ, embora 
aplicando a lei retroativamente, não enfrentaram claramente a questão 
de direito intertemporal subjacente. Assim, não se pode ter por firmada 
orientação jurisprudencial da Corte a respeito da questão, que é de capi
tal importância e merece, por isso, cuidado especial. 

Com a devida vênia, não há como dar aplicação retroativa a lei que fixa 
prazo decadencial ou prescricional. Em matéria de direito intertemporal, 
observa-se, por força de mandamento constitucional, o princípio da irre
troatividade das leis. Esse princípio certamente tem aplicação também 
em relação aos preceitos normativos que fixam ou reduzem prazos deca
denciais ou prescricionais. Também nesse domínio jurídico não se pode 
inovar, no plano normativo, conferindo eficácia atual a fato ocorrido no 
passado. No que se refere especificamente a prazos decadenciais (ou seja, 
prazos para exercício do direito, sob pena de caducidade), admitir-se a 
aplicação do novo prazo sobre período de tempo já passado significaria, 
na prática, permitir que o legislador eliminasse, com efeito retroativo, a 
possibilidade de exercício de um direito adquirido. Ora, eliminar, com 
eficácia retroativa, a possibilidade de exercício do direito é o mesmo que 
eliminar o próprio direito. Isso seria absolutamente inconstitucional. É 
nessa perspectiva que deve ser interpretado e aplicado o artigo 54 da Lei 
9.784, de 1999, segundo o qual "o direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 
cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". 

-----------------U2================~___ 

Com efeito, se, antes dessa norma, detinha a Administração o direito de 
anular a qualquer tempo os referidos atos, é certo que a lei que cria prazo 
decadencial somente poderá incidir sobre o tempo futuro, jamais sobre o 
passado, pena de ofensa ao direito adquirido. Sendo assim, relativamen
te aos atos nulos anteriores à nova lei, o prazo decadencial de cinco anos 
tem como termo inicial o da vigência da norma que o estabeleceu. 

Aliás, doutrina da mais autorizada tem orientação ainda mais rigorosa 
nessa matéria, sustentando que, em se tratando de decadência, os novos 
prazos não se aplicam a nenhum direito já exercitável antes da lei, mas 
apenas às situações supervenientes. É exemplo disso a aplicação inter
temporal recomendada pela doutrina ao artigo 495 do Código de Proces
so Civil de 1973, que reduziu de cinco para dois anos o prazo decadencial 
para ajuizamento da ação rescisória (art. 495). Sobre o tema, assim escre
veu Pontes de Miranda: 

"O prazo preclusivo para a propositura da ação de rescisão era de cinco anos, 
conforme o heterotópico e errado art. 178, §10, VIII, do Código Civil de 1916. 
Passou a ser de dois anos (Código de Processo Civil de 1973, art. 495). Se alguma 
decisão transitou em julgado antes de 1° de janeiro de 1974, o prazo para a pro
positura é o de cinco anos, porque a lei nova não pode ofender direito adquirido 
e antes do Código de 1973 nasceram o direito, a pretensão e a ação de rescisão de 
sentença (cf Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, art. 153, §3°, la parte). 
Se o novo prazo tivesse sido, por exemplo, de seis anos, ter-se-ia de atender à di
latação, que não prejudicaria o direito adquirido: beneficiá-lo-ia. São as soluções 
acertadas (cf Supremo Tribunal Federal, 4 de abril de 1963; R dos T., 343, 510; 
Tribunal de Justiça de São Paulo, 05 de agosto de 1969, 412, 186; 6 de julho 
de 1970, 418, 160; Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, 9 de junho de 1970, 
419,204). Na Lei de Introdução ao Código Civil alemão, art. 169, deu-se solução 
semelhante quanto ao prazo mais curto de acordo com as leis anteriores e quanto 
ao prazo mais longo de acordo com as leis anteriores, mas só a respeito de prazo 
prescricional. No Brasil, regra jurídica diferente daquilo que expusemos seria 
inconstitucional, porque há o art. 153. §3°, la parte: já se adquirira o direito e tal 
como era e é tem de ser respeitado. As sentenças que só passaram em julgado alo 
de janeiro de 1974, ou depois, estão regidas pelo art. 495 do Código de Processo 
Civil de 1973, porque só então se irradiou o direito formativo extintivo" (Comen
tários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, tomo VI, p. 359). 

No mesmo sentido, Barbosa Moreira: 

O Código de 1973 foi parcíssimo na disciplina dos problemas de direito intertem
poral resultantes da sua entrada em vigor. Traçou somente a regra do era. 1.211, 
2aparte, que não resolve a questão relacionada com a redução do prazo decaden
cial da ação rescisória, de cinco para dois anos apenas. Cumpre verificar como se 
reflete essa redução no tocante às decisões transitas em julgado ainda sob a vi
gência do direito anterior. Com referência aos prazos prescricionais encurtados, 
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durante a sua fluência, por lei nova, o entendimento prevalecente em sede dou
trinária e jurisprudencial distingue entre duas hipóteses: la, ao entrar em vigor 
a lei nova, que abrevia o prazo, ainda está por fluir, de acordo com a lei antiga, 
um lapso de tempo maior que o prazo fixado na lei nova; 2a, ao entrar em vigor, o 
lapso de tempo ainda porfluir, conforme a lei antiga, é menor que o prazo fixado. 
Na primeira hipótese, aplica-se a lei nova, a partir da data da sua entrada em 
vigor, de sorte que o prazo terminará antes do momento em que viria a terminar, 
se continuasse a reger-se pela lei antiga. Na segunda hipótese, considera-se que 
a aplicação da lei nova conduziria a resultado absurdo: se se computasse o prazo 
por ela fixado, a partir do dia de sua entrada em vigor, na realidade se estaria 
dilatando,no cômputo global, o prazo que a refomLa legislativa quis abreviar; por 
essa razão, admite-se que o prazo continue a correr só até o termo final na confor
midade da lei antiga. O prazo para a propositura da rescisória, entretanto, não 
é de prescrição, mas de decadência (vide, supra, o comentário nO 118). Doutrina 
muito autorizada nega aplicabilidade às regras acima expostas, em se tratando 
de prazo decadencial. O direito potestativo (à rescisão, no caso) já nascido para 
alguém fica imune - inclusive quanto ao lapso de tempo em que é exercitável - à 
lei superveniente. A justificar a diferença de tratamento, estaria o fato de que, 
na prescrição, enquanto fluente o prazo,ainda não nasceu para o prescribente o 
direito (à exceção). Nessa perspectiva, continuarão rescindíveis,até que se esgote 
o quinquênio, as decisões trânsitas em julgado antes da entrada em vigor do novo 
diploma. As que passaram em julgado a partir de 1° de janeiro de 1974, essas só 
dentro do biênio poderão ser impugnadas pela rescisória"(Comentários ao Códi
go dfe Processo Civil, Forense, 1976, volume V, p. 205-207). 

Parece-nos mais acertada a orientação de Galeno Lacerda: 

"2. PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA - A mais notável redução de prazo ope
rada pelo Código vigente incidiu sobre o de propositura da ação rescisória. O ve
lho e mal situado prazo de cinco anos prescrito pelo Código Civil (art. 178, §10, 
VIII) foi diminuído drasticamente para dois anos (art. 495). Surge, aqui, interes
sante problema de direito transitório, quanto à situação dos prazos em curso pelo 
direito anterior. A regra para os prazos diminuídos é inversa da vigorante para 
os dilatados. Nestes, como vimos, soma-se o período da lei antiga ao saldo, am
pliado, pela lei nova. Quando se trata de redução, porém, não se podem misturar 
períodos regidos por leis diferentes: ou se conta o prazo,todo ele pela lei antiga, 
ou todo, pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta. Qual o critério pra 
identificar, no caso concreto, a orientação a seguir? A resposta é simples. Basta 
que se verifique qual o saldo a fluir pela lei antiga. Se for inferior à totalidade do 
prazo da nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra antiga. Se superior, 
despreza-se o período já decorrido, para computar-se, exclusivamente, o prazo 
da lei nova, na sua totalidade, a partir da entrada em vigor desta. Assim, por 
exemplo, no que concerne à ação rescisória, se já decorreram quatro anos pela lei 
antiga, só ela é que há de vigorar: o saldo de um ano, porque menor ao prazo do 
novo preceito continua a fluir, mesmo sob a vigência deste. Se, porém, passou-se, 
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apenas, um ano sob o direito revogado, o saldo de quatro, quando da entrada em 
vigor da regra nova, é superior ao prazo por esta determinado. Por este motivo, 
a norma de aplicação imediata exige que o cômputo se proceda, exclusivamente, 
pela lei nova, a partir de 1° de janeiro de 1974. O termo inicial não poderia ser, 
nesta hipótese, o do trânsito em julgado da sentença, operando sob lei antiga, 
porque haveria, então, condenável retroatividade. (O Novo Direito Processual 
Civil e os Feitos Pendentes, RI, Forense, 1974, p. 100/101)". 

No presente caso, o que se examina é um prazo para exercício de um 
direito, vale dizer, é prazo de natureza tipicamente decadencial, e não 
prescricional. Assim, qualquer que seja a orientação que se adote - a mais 
rígida ou a mais flexível - é certo que, relativamente a atos administra
tivos anteriores, o prazo decadencial previsto no artigo 54, da Lei 9.784, 
de 1999, não estaria consumado senão após o transcurso de cinco anos da 

sua entrada em vigor. 

Ante o exposto, acompanho o Ministro Relator, tanto nos fundamentos, 
quanto na conclusão. Todavia, em relação à questão trazida pelo Con
selheiro Márcio Moraes, voto no sentido de que, relativamente aos atos 
administrativos anteriores à Lei nO 9.784,de 1999, o termo inicial da conta
gem do prazo de cinco anos é o da data de sua entrada em vigor. 

É o votO.62 

Tal aspecto, no entanto, a par de superado pela maioria naquele 
colegiado administrativo, reveste-se, a esta altura, de menor relevo por
que, no final de janeiro de 2004, a lei completou cinco anos. Além disso, 
a jurisprudência majoritária não sufragou a tese ali vencida. 

Os precedentes do STJ e dos TRFs, como regra, admitiam a incidên
cia de tal preceito, ainda quando o termo a quo do lapso temporal para 
completar o quinquênio fosse anterior à vigência e eficácia da lei em 
exame, sem, diga-se de passagem, abordagem específica de tal aspecto. 

Exemplificativamente: MS 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Peça
nha Martins, Primeira Seção, DJ 15/5/2000; AMS 35.973, Quarta Tur
ma, Relator Des. Federal Rogério Carvalho, DJU 1°/3/2001; AI 54.865, 
Quinta Turma, Relator Des. Federal Chalu Barbosa, DJU 5/6/2001; Ag. 
Reg. 204.244, Terceira Turma, Relatora Juíza Virgínia Procópio, DJU 
19/6/2001, todos doTRF 2a Região. AMS 2000.71.10.000130-4/RS, Quar
ta Turma, Relator Des. Federal Valdemar Capeletti, DJU 30/5/2001; AI 
2000.04.01.016345-1, Relatora Des. Federal Silvia Goraieb, Quarta Tur

62 Conselho de Justiça Federal, PA nO 2001.16.0583, voto-vista do Cons. Teori Albino 

Zavascki. 
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ou todo, pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta. Qual o critério pra 
identificar, no caso concreto, a orientação a seguir? A resposta é simples. Basta 
que se verifique qual o saldo afluir pela lei antiga. Se for inferior à totalidade do 
prazo da nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra antiga. Se superior, 
despreza-se o período já decorrido, para computar-se, exclusivamente, o prazo 
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cia de tal preceito, ainda quando o termo a quo do lapso temporal para 
completar o quinquênio fosse anterior à vigência e eficácia da lei em 
exame, sem, diga-se de passagem, abordagem específica de tal aspecto. 

Exemplificativamente: MS 6.566/DF, ReI. p/ acórdão Min. Peça
nha Martins, Primeira Seção, DJ 15/5/2000; AMS 35.973, Quarta Tur
ma, Relator Des. Federal Rogério Carvalho, DJU 1°/3/2001; AI 54.865, 
Quinta Turma, Relator Des. Federal Chalu Barbosa, DJU 5/6/2001; Ag. 
Reg. 204.244, Terceira Turma, Relatora Juíza Virgínia Procópio, DJU 
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ma, DJU 20/12/2000, estes do TRF 4a Região. Do TRF la Região, .....'--LLU~ 
outros: AC 1999.01.00.108110-0/MT, Primeira Turma, DJ 12/9/ 
Relator Des. Federal Aloísio Palmeira Lima). 

É de se ressaltar que carece de interesse prático o aspecto ora enfo
cado, porque estamos em 2014, e a Lei sob consideração é de 1999. 

No entanto, a título histórico, vale registrar que o Superior Tribu
nal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que o art. 
54 aplicava-se às relações anteriores à sua vigência, mas o quinquênio 
decadencial teria como termo originário a data em que entrou em vigor 
a referida lei, qual seja, 11/3/99, conforme seu art. 70. Nesse sentido, 
precedente da Corte Especial, a saber: 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APO
SENTADORIA. REVISÃO DO ATO TRANSCORRIDOS MAIS DE CIN
CO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. LEI 
9.784/99. 

1. Decorridos mais de cinco anos de sua publicação, convalida-se o 
ato administrativo não podendo ser revisado por força da decadência, 
conforme estabelece o art. 54, § 1°, da Lei 9.784/99. 

2. Segurança concedida para determinar a devolução imediata das 
importâncias retidas à impetrante, devidamente corrigidas pela Taxa 
Selic.63 

A matéria, no entanto, enseja controvérsia ante a exceção "compro
vada má-fé", inscrita na parte final da norma. A melhor solução, mais 
compatível com o Estado Democrático de Direito, será o ingresso em 
juízo pela Administração, buscando a invalidação do ato acoimado de 
nulo, uma vez que, consumada a decadência, esfera em que a suposta 
"má-fé", sob o crivo do devido processo legal, poderá, se for o caso, ser 
comprovada ou não. 

Como se sabe, dentre os atributos do ato administrativo, consta sua 
presunção de legitimidade. Assinala o Prof. Hely Lopes Meireles: 

Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, 
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma 
legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade 
da Administração, (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa 

Superior Tribunal de Justiça, MS 9.073/DF, ReI. Min. Peçanha Martins, Corte Especial, DJ 
29/5/2006. 
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toda a atuação governamental [...] Além disso, a presunção de legitimidade 
dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança 
das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência 
da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de 

seus atos, para, só após, dar-lhes execução. 


Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos 

alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais 

são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário. A presun

ção também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos regis

trais e declarações da Adminsitração, que, por isso, gozam de fé pública. 


A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operativi
dade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos 
que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronun
ciamento de nulidade, os atos administrativos são tidos por válidos e 
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos 
ou beneficiários de seus efeitos. Admite-se, todavia, a sustação dos efei
tos dos atos administrativos através de recursos internos ou de ordem 
judicial em que se conceda a suspensão liminar, até o pronunciamento 

final de validade ou invalidade do ato impugnado. 

Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a 
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo 
para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício 
formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará 
sempre a cargo do impugnante, e até a sua anulação o ato terá plena efi

cácia. (grifos nossos)64 

Normalmente, ante a presunção de legitimidade, compete àquele 
que impugna determinado ato administrativo o ônus de comprovar o(s) 
vício(s) que o macule. Tendo em vista, entretanto, a ressalva contida na 
parte final do art. 54 ("salvo comprovada má-fé"), entendo que à Ad
ministração restará o ônus de comprová-la para anular o respectivo ato 
após o decurso do quinquênio ali referido. Isso porque, ao ser praticado 
pelo órgão competente, desfruta o ato da presunção de legitimidade. 
Ultrapassado aquele prazo, para torná-lo sem efeito, sob o estigma de 
comprovada má-fé, é lógico que a Administração a demonstre, não sen
do cabível que o faça apenas sob tal alegação, sem a prova idônea do 

vício. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros
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Não é adequado, igualmente, que se atribua ao destinatário o ônus 
de comprovar a má-fé, pois, lembre-se, já ultrapassado um lustro de sua 
existência, o ato era, até então, presumidamente, legítimo. Decorrido 
esse prazo, para anulá-lo - no exercício da autotutela - sob tal funda
mento, mister que exista e seja evidenciada a necessária comprovação 
da alegada"má-fé" . Aliás, a própria norma do art. 54 emprega a expres~ 
são"comprovada". Entendo que essa comprovação cabe à Administra~ 
ção, observando-se, para tanto, o devido processo legal administrativo. 

O § 10 traz regra importante porque afasta antiga celeuma, bastante 
conhecida, para se fixar o termo inicial da decadência nas chamadas 
relações jurídicas de trato sucessivo, estabelecendo que esse termo será 
o do primeiro pagamento. Vem à tona, aqui, as hipóteses comuns do 
pagamento de vantagens funcionais, pensões, etc. pela Administração 
Federal direta e indireta. 

Vale lembrar que, no âmbito do mandado de segurança, o art. 
da Lei 1.533/51 dispõe que o direito de requerê-lo "extinguir-se-á 
corridos cento e vinte dias contados da ciência, pelo interessado, ........, 
ato impugnado". A nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016, de 
7/8/2009) fixa o mesmo prazo, em seu art. 23. 

A matéria tem ensejado, segundo se colhe, por exemplo, da 45a ed. 
do CPC, Prof. Theotonio Negrão, a seguinte orientação jurisprudencial: 

A jurisprudência predominante nos tribunais tem feito a /I distinção entre 
ato administrativo único mas com efeitos permanentes, e atos adminis
trativos sucessivos e autônomos, embora tendo como origem norma ini
cial idêntica. Na primeira hipótese, o prazo do art. 18 da Lei do Mandado 
de Segurança deve ser contado da data do ato impugnado; na segunda, 
porém, cada ato pode ser atacado pelo writ e, assim, a cada qual corres
ponderá prazo próprio e independente" (RE 95.238-PR ReI. Min. Néri da 
Silveira, DJ 6/4/1984, p. 5.104)(RSTJ 51/475).65 

E, mais recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NE

NEGRÃO, Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor. 45. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.833. 
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GATIVA DE REGISTRO A APOSENTADORIA. PRINCíPIO DA SEGU
RANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRA
DITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

1. O impetrante se volta contra o acórdão do TCU, publicado no Diário 
Oficial da União. Não exatamente contra o IBGE, para que este comprove 
o recolhimento das questionadas contribuições previdenciárias. Prelimi
nar de ilegitimidade passiva rejeitada. 

2. Infundada alegação de carência de ação, por ausência de direito líqui
do e certo. Preliminar que se confunde com o mérito da impetração. 

3. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da apo
sentadoria, consolidou afirmativamente a expectativa do ex-servidor 
quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto tem
poral diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção 
objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento concei
tual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio 
constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se 
reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder 
Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qual
quer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato 
formal de aposentadoria. 

4. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se 
formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razo
abilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com 
o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem 
em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou 
mesmo intergrupaI. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de 
institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua 
própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucio
nal médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razo
abilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7° e arts. 183 e 
191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 

5. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que 
tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de apo
sentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüin
qüenal, a contar da aposentadoria, é de se convocar os particulares para 
participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5°). 

6. Segurança concedida. 66 

Supremo Tribunal Federal, MS 25.116/0F, ReI. Ministro Ayres Britto, Plenário, OJe 66 
10/2/11. 
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Não é adequado, igualmente, que se atribua ao destinatário o ônus 
de comprovar a má-fé, pois, lembre-se, já ultrapassado um lustro de sua 
existência, o ato era, até então, presumidamente, legítimo. Decorrido 
esse prazo, para anulá-lo - no exercício da autotutela - sob tal funda
mento, mister que exista e seja evidenciada a necessária comprovação 
da alegada"má-fé". Aliás, a própria norma do art. 54 emprega a expres
são"comprovada". Entendo que essa comprovação cabe à Administra
ção, observando-se, para tanto, o devido processo legal administrativo. 

O § 10 traz regra importante porque afasta antiga celeuma, bastante 
conhecida, para se fixar o termo inicial da decadência nas chamadas 
relações jurídicas de trato sucessivo, estabelecendo que esse termo será 
o do primeiro pagamento. Vem à tona, aqui, as hipóteses comuns do 
pagamento de vantagens funcionais, pensões, etc. pela Administração 
Federal direta e indireta. 

Vale lembrar que, no âmbito do mandado de segurança, o art. 12 
da Lei 1.533/51 dispõe que o direito de requerê-lo "extinguir-se-á de
corridos cento e vinte dias contados da ciência, pelo interessado, do 
ato impugnado". A nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016, de 
7/8/2009) fixa o mesmo prazo, em seu art. 23. 

A matéria tem ensejado, segundo se colhe, por exemplo, da 45a ed. 
do CPC, Prof. Theotonio Negrão, a seguinte orientação jurisprudencial: 

A jurisprudência predominante nos tribunais tem feito a /I distinção entre 
ato administrativo único mas com efeitos permanentes, e atos adminis
trativos sucessivos e autônomos, embora tendo como origem norma ini
cial idêntica. Na primeira hipótese, o prazo do art. 18 da Lei do Mandado 
de Segurança deve ser contado da data do ato impugnado; na segunda, 
porém, cada ato pode ser atacado pelo writ e, assim, a cada qual corres
ponderá prazo próprio e independente" (RE 95.238-PR, ReI. Min. Néri da 
Silveira, DJ 6/4/1984, p. 5.104)(RSTJ 51/475).65 

E, mais recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NE

65 NEGRÃO, Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor. 45. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.833. 
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o PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 

GATIVA DE REGISTRO A APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA SEGU
RANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRA
DITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

1. O impetrante se volta contra o acórdão do TCU, publicado no Diário 
Oficial da União. Não exatamente contra o IBGE, para que este comprove 
o recolhimento das questionadas contribuições previdenciárias. Prelimi
nar de ilegitimidade passiva rejeitada. 

2. Infundada alegação de carência de ação, por ausência de direito líqui
do e certo. Preliminar que se confunde com o mérito da impetração. 

3. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da apo
sentadoria, consolidou afirmativamente a expectativa do ex-servidor 
quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto tem
poral diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção 
objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento concei
tual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio 
constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se 
reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder 
Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qual
quer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato 
formal de aposentadoria. 

4. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se 
formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razo
abilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com 
o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem 
em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou 
mesmo intergrupaI. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de 
institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua 
própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucio
nal médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razo
abilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7° e arts. 183 e 
191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 

5. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que 
tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de apo
sentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüin
qüenal, a contar da aposentadoria, é de se convocar os particulares para 
participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso L V do art. 5°). 

6. Segurança concedida. 66 
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Do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o seguinte precedente: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO 
POLÍTICO. PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUA
DA. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. PODER DE AUTOTUTELA 
ADMINISTRATIVA. ART. 54, CAPUT E § 2°, DA LEI N.o 9.74/99. DE
CADÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO 
QUINQUÍDIO LEGAL. 

1. O art. 54, da Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, 
estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração re
vogar os seus atos. 

2. A despeito de a Administração Pública estar adstrita à observância 
do princípio da legalidade, por força do art. 37, da Constituição Federal, 
deve o poder público observar outros princípios, notadamente o da segu
rança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, previsto no 
art. 1° da Constituição Federal. 

Precedente: ( MS 9112/DF, ReI. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 
ESPECIAL, DJ 14/11/2005). 

3. A antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmava o en
tendimento de que os atos administrativos inválidos poderiam ser revis
tos pela autoridade administrativa em nome do princípio da legalidade, 
ao fundamento de que os atos eivados de vícios não poderiam produzir 
efeitos. Nessa linha de raciocínio é que foram editadas as Súmulas 346 e 
473, do STF. 

4. Com a edição da Lei n.o 9.784/99, a jurisprudência passou a reconhecer 
que a invalidação dos atos administrativos sujeita-se a prazo decaden
cial, por aplicação expressa do art. 54, que assim dispõe: Art. 54. O direito 
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da 
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 10 No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 20 Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de au
toridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

3. É que a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, 
assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado 
na realização da própria idéia de justiça material. 

4. In casu, a questão central reside no transcurso do prazo decadencial 
para a prática da Portaria n.o 523/2009, que pretende anular ato da Por
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taria n.o1.336/2004, consubstanciado no reconhecimento do impetrante 
como anistiado político e, consequentemente, ao pagamento de presta
ção mensal, permanente e continuada em substituição à aposentadoria 

excepcional. 

5. O primeiro pagamento da prestação mensal a que se pretende anular 
ocorreu em 02 de julho de 2004 (cf. doc. 07 - fi. 26) e a Portaria nO 523-MJ 
foi publicada no Diário Oficial da União em 24 de março de 2010, ou seja, 
após o quinquênio legal para a administração rever seus próprios atos, 
previsto no artigo 54, da Lei 9.784/99, o que pode-se concluir pela consu

mação da decadência administrativa. 

6. Mandado de segurança concedido.
67 

Por aí se verifica que a norma contida no § lOdo art. 54 afastou, 
na espécie, de vez, eventual discrepância intelectiva, caso não viesse a 
lume. Essa regra foi muito salutar e gerou segurança. 

O § 2° contempla norma genérica, ao considerar como exercício do 
direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que 
traduza impugnação à validade do ato. Para anulá-lo, a autoridade 
deve, obviamente, ser competente para tanto; para impugná-lo, não. 
Pode ser outra autoridade a fazê-lo perante a primeira, aduzindo as ra
zões que denotem interesse e legitimidade de seu pleito anulatório. 

Observa-se que do Capítulo XIV, o art. 54, e seus parágrafos, foi, e 

ainda é, o mais controverso. Compreensível, todavia, tal aspecto. 


Com efeito, houve relevante mudança na ordenação da matéria. 
Prevalecia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compendia
da nas Súmulas 346 e 473, não prevendo prazo algum para a Adminis
tração anular seus próprios atos, sobretudo quando se tratasse de atos 
nulos. Posteriormente, sobreveio a norma do art. 54, que é expressa, 
fixando o marco temporal de cinco anos para tanto, salvo comprovada 
má-fé. Portanto, a incidência da nova regra a hipóteses constituídas an
tes de sua vigência, o termo inicial do quinquênio, o alcance da expres
são 1/ salvo comprovada má-fé", a abrangência ou limite do seu § 2°, etc. 

foram e são questões polêmicas. 
Como é de sua função e natureza, a jurisprudência vai sedimen

tando, paulatinamente, o entendimento dos tribunais, a propósito. Em 

67 Superior Tribunal de Justiça, MS 15.330/DF, ReI. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 

17/12/2010. 
""2;' • .. "",,._. ,· _,. , - -~-~"-- · ";'--"-"-'--

__---------13;1.----------

http:concedido.67


-----

Do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o seguinte precedente: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO 
POLÍTICO. PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUA
DA. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. PODER DE AUTOTUTELA 
ADMINISTRATIVA. ART. 54, CAPUT E § 2°, DA LEI N.o 9.74/99. DE
CADÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO 
QUINQUÍDIO LEGAL. 

1. O art. 54, da Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, 
estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração re
vogar os seus atos. 

2. A despeito de a Administração Pública estar adstrita à observância 
do princípio da legalidade, por força do art. 37, da Constituição Federal, 
deve o poder público observar outros princípios, notadamente o da segu
rança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, previsto no 
art. 1° da Constituição Federal. 

Precedente: ( MS 9112/DF, ReI. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 
ESPECIAL, DJ 14/11/2005). 

3. A antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmava o en
tendimento de que os atos administrativos inválidos poderiam ser revis
tos pela autoridade administrativa em nome do princípio da legalidade, 
ao fundamento de que os atos eivados de vícios não poderiam produzir 
efeitos. Nessa linha de raciocínio é que foram editadas as Súmulas 346 e 
473, do STF. 

4. Com a edição da Lei n.o 9.784/99, a jurisprudência passou a reconhecer 
que a invalidação dos atos administrativos sujeita-se a prazo decaden
cial, por aplicação expressa do art. 54, que assim dispõe: Art. 54. O direito 
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da 
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 10 No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 20 Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de au
toridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

3. É que a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, 
assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado 
na realização da própria idéia de justiça material. 

4. In casu, a questão central reside no transcurso do prazo decadencial 
para a prática da Portaria n.O 523/2009, que pretende anular ato da Por
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taria n.o 1.336/2004, consubstanciado no reconhecimento do impetrante 
como anistiado político e, consequentemente, ao pagamento de presta
ção mensal, permanente e continuada em substituição à aposentadoria 
excepcional. 

5. O primeiro pagamento da prestação mensal a que se pretende anular 
ocorreu em 02 de julho de 2004 (cf. doc. 07 - fi. 26) e a Portaria nO 523-MJ 
foi publicada no Diário Oficial da União em 24 de março de 2010, ou seja, 
após o quinquênio legal para a administração rever seus próprios atos, 
previsto no artigo 54, da Lei 9.784/99, o que pode-se concluir pela consu
mação da decadência administrativa. 

6. Mandado de segurança concedido.67 

Por aí se verifica que a norma contida no § lOdo art. 54 afastou, 
na espécie, de vez, eventual discrepância intelectiva, caso não viesse a 
lume. Essa regra foi muito salutar e gerou segurança. 

O § 2° contempla norma genérica, ao considerar como exercício do 
direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que 
traduza impugnação à validade do ato. Para anulá-lo, a autoridade 
deve, obviamente, ser competente para tanto; para impugná-lo, não. 
Pode ser outra autoridade a fazê-lo perante a primeira, aduzindo as ra
zões que denotem interesse e legitimidade de seu pleito anulatório. 

Observa-se que do Capítulo XIV, o art. 54, e seus parágrafos, foi, e 
ainda é, o mais controverso. Compreensível, todavia, tal aspecto. 

Com efeito, houve relevante mudança na ordenação da matéria. 
Prevalecia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compendia
da nas Súmulas 346 e 473, não prevendo prazo algum para a Adminis
tração anular seus próprios atos, sobretudo quando se tratasse de atos 
nulos. Posteriormente, sobreveio a norma do art. 54, que é expressa, 
fixando o marco temporal de cinco anos para tanto, salvo comprovada 
má-fé. Portanto, a incidência da nova regra a hipóteses constituídas an
tes de sua vigência, o termo inicial do quinquênio, o alcance da expres
são"salvo comprovada má-fé", a abrangência ou limite do seu § 2°, etc. 
foram e são questões polêmicas. 

Como é de sua função e natureza, a jurisprudência vai sedimen
tando, paulatinamente, o entendimento dos tribunais, a propósito. Em 
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igual sentido, a fundamental contribuição da doutrina, mostrando o 
rumo que se deve seguir. 

Ainda sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGU
RANÇA PREVENTIVO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMI
NISTERIAL 134, DE 15/2/11, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E 
DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO QUE NÃO INTERFERE NA ESFERA 
INDIVIDUAL DE DIREITOS DO IMPETRANTE. SÚMULA 266/STF. 
APLICAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊN
CIA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 

1. A concessão de mandado de segurança preventivo pressupõe a ocor
rência de "justo receio" do impetrante de ser alvo de ato ilegal ou abusi
vo de autoridade, tendente a violar de forma objetiva, atual ou iminente, 
seu direito líquido e certo. 

2. A finalidade da Portaria Interministerial nO 134, de 15/2/11, se res
tringe à instauração de procedimento de revisão das portarias que reco
nheceram a condição de anistiados políticos dos cabos da Aeronáutica 
licenciados com base na Portaria 1.104-GM3/1964, sem, contudo, afetar 
os direitos individuais destes, na medida em que, conforme expresso em 
seu art. 5°, "Para os casos que não se enquadrarem no Parecer AGU / 
CGU/ASNG N° 01/2011 e no referido procedimento de revisão, serão 
abertos procedimentos de anulação de portaria concessiva de anistia po
lítica". 

3. A revisão determinada pela citada Portaria Interministerial consubs
tancia, antes e acima de tudo, mera fase de estudos contra a qual não se 
mostra oponível a tese de decadência administrativa, porquanto incapaz 
de afetar a esfera individual de direitos do impetrante. 

4. A análise da tese de decadência administrativa somente terá relevância 
naquelas hipóteses em que, após realizada a primeira fase de estudos, a 
Administração instaurar processos de cassação previstos no art. 5° da 
Portaria Interministerial nO 134, de 15/2/11. Apenas após a realização de 
tais estudos será possível aferir a possibilidade de aplicação da primeira 
parte do art. 54 da Lei 9.784/99, ou, até mesmo, eventualmente, a exce
ção prevista em sua parte final, que afasta a decadência nas hipóteses de 
"comprovada má-fé". 

5. Em tais procedimentos de anulação necessariamente deverão ser as
segurados a ampla defesa e o contraditório, conforme expressamente 
previsto no art. 7° da referida Portaria Interministerial, bem como no art. 
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17 da Lei 10.559/02 (que "Regulamenta o art. 8° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências"). 

6. "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Súmula 266/ 
STF). 

7. Mandado de segurança denegado, nos termos do art. 6°, § 5°, da Lei 

12.016/09.68 

MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDI
DA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GMS/1964. DECADÊNCIA DO 
ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E PARECERES DA AGU QUE NÃO SE 
PRESTAM À CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS 
TERMOS DO § 2° DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA EXAMINÁ
VEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO ART. 8° DA CF/88. 
VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CON
CEDIDA. 

1. A Constituição Federal, no § 5° do seu art. 37, previu que"A lei es
tabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento". De igual modo, por compreensão 
extensiva, incumbe à lei a determinação de prazo de decadência quando 
desta se tratar, conforme sobreveio no art. 54, §§ 1° e 2°, da Lei 9.784/99, 
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pú
blica Federal. 

2. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do art. 54 da 
9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na ocorrência de má-fé, 
vício que não pode ser presumido. 

3. O conceito de "autoridade administrativa", a que alude o § 2° do art. 54 
da Lei de Processo Administrativo, não pode ser estendido a todo e qual
quer agente público, sob pena de tornar inaplicável a regra geral contida 
no caput, em favor da decadência. 

4. Devem ser consideradas como"exercício do direito de anular" o ato 
administrativo apenas as medidas concretas de "impugnação à validade 
do ato", tomadas pelo Ministro de Estado da Justiça - autoridade que, 
assessorada pela Comissão de Anistia, tem competência exclusiva para 
decidir as questões relacionadas à concessão ou revogação das anistias 
políticas, nos termos do art. 1°, § 2°, IH, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput, 
da Lei 10.559/02. 
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igual sentido, a fundamental contribuição da doutrina, mostrando o 
rumo que se deve seguir. 

Ainda sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGU
RANÇA PREVENTIVO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMI
NISTERIAL 134, DE 15/2/11, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E 
DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO QUE NÃO INTERFERE NA ESFERA 
INDIVIDUAL DE DIREITOS DO IMPETRANTE. SÚMULA 266/STF. 
APLICAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊN
CIA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 

1. A concessão de mandado de segurança preventivo pressupõe a ocor
rência de "justo receio" do impetrante de ser alvo de ato ilegal ou abusi
vo de autoridade, tendente a violar de forma objetiva, atual ou iminente, 
seu direito líquido e certo. 

2. A finalidade da Portaria Interministerial nO 134, de 15/2/11, se res
tringe à instauração de procedimento de revisão das portarias que reco
nheceram a condição de anistiados políticos dos cabos da Aeronáutica 
licenciados com base na Portaria 1.104-GM3/1964, sem, contudo, afetar 
os direitos individuais destes, na medida em que, conforme expresso em 
seu art. 5°, "Para os casos que não se enquadrarem no Parecer AGU/ 
CGU/ASNG N° 01/2011 e no referido procedimento de revisão, serão 
abertos procedimentos de anulação de portaria concessiva de anistia po
lítica" . 

3. A revisão determinada pela citada Portaria Interministerial consubs
tancia, antes e acima de tudo, mera fase de estudos contra a qual não se 
mostra oponível a tese de decadência administrativa, porquanto incapaz 
de afetar a esfera individual de direitos do impetrante. 

4. A análise da tese de decadência administrativa somente terá relevância 
naquelas hipóteses em que, após realizada a primeira fase de estudos, a 
Administração instaurar processos de cassação previstos no art. 5° da 
Portaria Interministerial nO 134, de 15/2/11. Apenas após a realização de 
tais estudos será possível aferir a possibilidade de aplicação da primeira 
parte do art. 54 da Lei 9.784/99, ou, até mesmo, eventualmente, a exce
ção prevista em sua parte final, que afasta a decadência nas hipóteses de 
"comprovada má-fé". 

5. Em tais procedimentos de anulação necessariamente deverão ser as
segurados a ampla defesa e o contraditório, conforme expressamente 
previsto no art. 7° da referida Portaria Interministerial, bem como no art. 
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17 da Lei 10.559/02 (que "Regulamenta o art. 8° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências"). 

6. "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Súmula 266/ 
STF). 

7. Mandado de segurança denegado, nos termos do art. 6°, § 5°, da Lei 
12.016/09.68 

MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDI
DA COM BASE NA PORTARIA 1.104-GMS/1964. DECADÊNCIA DO 
ATO DE ANULAÇÃO. NOTAS E PARECERES DA AGU QUE NÃO SE 
PRESTAM À CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDA IMPUGNATIVA NOS 
TERMOS DO § 2° DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. MATÉRIA EXAMINÁ
VEL NA VIA MANDAMENTAL. AFRONTA AO ART. 8° DA CF/88. 
VIOLAÇÃO REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CON
CEDIDA. 

1. A Constituição Federal, no § 5° do seu art. 37, previu que"A lei es
tabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento". De igual modo, por compreensão 
extensiva, incumbe à lei a determinação de prazo de decadência quando 
desta se tratar, conforme sobreveio no art. 54, §§ 1° e 2°, da Lei 9.784/99, 
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pú
blica Federal. 

2. Não incide a ressalva inscrita na parte final do caput do art. 54 da 
9.784/99, pois não se fala, em momento algum, na ocorrência de má-fé, 
vício que não pode ser presumido. 

3. O conceito de "autoridade administrativa", a que alude o § 2° do art. 54 
da Lei de Processo Administrativo, não pode ser estendido a todo e qual
quer agente público, sob pena de tomar inaplicável a regra geral contida 
no caput, em favor da decadência. 

4. Devem ser consideradas como"exercício do direito de anular" o ato 
administrativo apenas as medidas concretas de "impugnação à validade 
do ato", tomadas pelo Ministro de Estado da Justiça - autoridade que, 
assessorada pela Comissão de Anistia, tem competência exclusiva para 
decidir as questões relacionadas à concessão ou revogação das anistias 
políticas, nos termos do art. 1°, § 2°, IlI, da Lei 9.784/99 c/c 10 e 12, caput, 
da Lei 10.559/02. 
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pois os fatos da anistia e da sua revogação são incontroversos, tanto 
5. As NOTAS AGU/JD-l0/2003 e AGU/JD-l/2006 não se enquadram 
 quanto o é a inexistência de má-fé, vício sequer mencionado. Incide, as

na definição de "medida de autoridade administrativa" no sentido sob 
 sim, a Súmula 625/STF, a saber: "Controvérsia sobre matéria de direito 

exame, haja vista sua natureza de pareceres jurídicos, de caráter faculta
 não impede concessão de mandado de segurança."
tivo, formulados pelos órgãos consultivos, com trâmites internos, genéri

11. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nocos, os quais não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados 

sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais não devem
sob o pálio da Súmula Administrativa nO 2002.07.0003 da Comissão de 

ser consolidadas pelo simples transcurso do prazo decadencial previs
Anistia. 

to no art. 54 da Lei 9.784/99. No caso concreto, contudo, a questão a ser 

6. Manifestações genéricas não podem obstar a fluência do prazo deca dirimida pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Interministe
dencial a favor de cada anistiado, que já contava com o seu direito indi rial MJ/ AGU 134/11 não se vincula a eventual inconstitucionalidade 
vidual subjetivado, materializado, consubstanciado em ato administra da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia. 
tivo da autoridade competente, o Sr. Ministro da Justiça, subscritor da 12. O constituinte originário não se preocupou em definir, no art. 8°,
respectiva Portaria concessiva de tal benefício legal, militando, em seu 
 caput, do ADCT, o que seria um ato de exceção, institucional ou com

prol, os princípios da legalidade, boa-fé e legitimidade, em consonância 
 plementar, de motivação exclusivamente política, tendo tal encargo sido 

com a ordem jurídica em vigor. 
 deixado para o legislador infraconstitucional, que criou a Lei 10.559/02. 

7. No caso, a anulação da anistia foi promovida quando já ultrapassados 13. Ainda que se admita, para argumentar, suposto equívoco da Comis
mais de 9 (nove) anos, restando consumada a decadência administrativa, são de Anistia ao editar a Súmula Administrativa 2002.07.0003, tal se re
nos termos do caput do art. 54. E, mesmo se considerada, excepcional solve no campo infraconstitucional, à luz da Lei 10.559/09, não havendo 
mente, a data da publicação da Portaria Interministerial MJ/ AGU 134, de falar em "ato inconstitucional", mormente porque eventual afronta à 
15/2/11, que instaurou procedimento de revisão das anistias, como hábil Constituição se daria de forma indireta, o que não desafia exame de (in) 
a afastar a decadência, ainda assim esta já se havia consumado. constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito menos, por 

esta Corte. Precedentes do STF.8. Admitindo-se, ainda, que o prazo de decadência, previsto no art. 54 
da Lei 9.784/99, pode ser interrompido, ou mesmo suspenso, o que, em 14. Segurança concedida para declarar a decadência do ato que anulou a 
princípio, é contra a natureza do instituto (art. 207 do CC), ainda assim, portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem condenação em honorários ad
para tanto, seria, como é, imprescindível - sob pena de violação às ga vocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ.69 

rantias maiores do devido processo, do contraditório, da ampla defesa, 
etc. - que o beneficiário do prazo em curso seja, individualmente, cien Desse último precedente, foram opostos embargos de declaração, 
tificado do teor do ato interruptivo ou suspensivo, no curso do referido que foram rejeitados, recebendo a seguinte ementa: 
prazo, na forma prescrita no art. 66, da Lei 9.784/99, in verbis: "Os pra
zos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento". 
REVISÃO DA ANISTIA. DECADÊNCIA ADMINISTRA TIV A. CONFI

9. Presume-se, por força do art. 3° da LINDB (antiga LICC), o conhe GURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
cimento da lei, sendo defeso escusar o seu cumprimento sob alegação 

1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanarde desconhecê-la. Tal presunção, todavia, não se estende a atos admi
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisórionistrativos, como aqueles já referidos, praticados, genericamente, nos 
embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quandoidos de 2003 e 2006, pelo MJ e AGU, internamente, sem, contudo, dar 
esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirconhecimento pessoal aos principais interessados na matéria, quais se
me as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, ReI. jam, os beneficiados pelas anistias, ao abrigo da Súmula Administrativa 
Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).2002.07.0003-CA, que dispôs: "A Portaria n° 1.104, de 12 de outubro de 

1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato 
de exceção, de natureza exclusivamente política" . 

10. A matéria é plenamente examinável na via do writ, por se tratar, es 69 Superior Tribunal de Justiça, MS 18.606/DF, ReI. Min. Eliana Calmon, ReI. p/ acórdão 
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 28/6/2013.sencialmente, de interpretar qual o alcance das regras legais referidas, 
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pois os fatos da anistia e da sua revogação são incontroversos, tanto 
na definição de "medida de autoridade administrativa" no sentido sob 
5. As NOTAS AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006 não se enquadram 

quanto o é a inexistência de má-fé, vício sequer mencionado. Incide, as
exame, haja vista sua natureza de pareceres jurídicos, de caráter faculta sim, a Súmula 625/STF, a saber: "Controvérsia sobre matéria de direito 
tivo, formulados pelos órgãos consultivos, com trâmites internos, genéri não impede concessão de mandado de segurança." 


cos, os quais não se dirigem, especificamente, a quaisquer dos anistiados 
 11. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 
sob o pálio da Súmula Administrativa n° 2002.07.0003 da Comissão de sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais não devem 
Anistia. ser consolidadas pelo simples transcurso do prazo decadencial previs

to no art. 54 da Lei 9.784/99. No caso concreto, contudo, a questão a ser 6. Manifestações genéricas não podem obstar a fluência do prazo deca
dirimida pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Interministedencial a favor de cada anistiado, que já contava com o seu direito indi
rial MJ/AGU 134/11 não se vincula a eventual inconstitucionalidadevidual subjetivado, materializado, consubstanciado em ato administra
da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia.

tivo da autoridade competente, o Sr. Ministro da Justiça, subscritor da 

respectiva Portaria concessiva de tal benefício legal, militando, em seu 
 12. O constituinte originário não se preocupou em definir, no art. 8°, 
prol, os princípios da legalidade, boa-fé e legitimidade, em consonância caput, do ADCT, o que seria um ato de exceção, institucional ou com
com a ordem jurídica em vigor. plementar, de motivação exclusivamente política, tendo tal encargo sido 

deixado para o legislador infraconstitucional, que criou a Lei 10.559/02. 
7. No caso, a anulação da anistia foi promovida quando já ultrapassados 

mais de 9 (nove) anos, restando consumada a decadência administrativa, 
 13. Ainda que se admita, para argumentar, suposto equívoco da Comis

são de Anistia ao editar a Súmula Administrativa 2002.07.0003, tal se renos termos do caput do art. 54. E, mesmo se considerada, excepcional
solve no campo infraconstitucional, à luz da Lei 10.559/09, não havendomente, a data da publicação da Portaria Interministerial MJ/ AGU 134, de 
falar em "ato inconstitucional", mormente porque eventual afronta à 15/2/11, que instaurou procedimento de revisão das anistias, como hábil 
Constituição se daria de forma indireta, o que não desafia exame de (in)a afastar a decadência, ainda assim esta já se havia consumado. 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e, muito menos, por 

8. Admitindo-se, ainda, que o prazo de decadência, previsto no art. 54 esta Corte. Precedentes do STF. 
da Lei 9.784/99, pode ser interrompido, ou mesmo suspenso, o que, em 

14. Segurança concedida para declarar a decadência do ato que anulou a
princípio, é contra a natureza do instituto (art. 207 do CC), ainda assim, 

portaria anistiadora. Custas ex lege. Sem condenação em honorários ad
para tanto, seria, como é, imprescindível - sob pena de violação às ga

vocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ.69 

rantias maiores do devido processo, do contraditório, da ampla defesa, 
etc. - que o beneficiário do prazo em curso seja, individualmente, cien

Desse último precedente, foram opostos embargos de declaração,tificado do teor do ato interruptivo ou suspensivo, no curso do referido 
que foram rejeitados, recebendo a seguinte ementa: prazo, na forma prescrita no art. 66, da Lei 9.784/99, in verbis: "Os pra

zos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo
se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento". ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. 

REVISÃO DA ANISTIA. DECADÊNCIA ADMINISTRA TIV A. CONFI
cimento da lei, sendo defeso escusar o seu cumprimento sob alegação 
9. Presume-se, por força do art. 3° da LINDB (antiga LICC), o conhe

GURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

de desconhecê-la. Tal presunção, todavia, não se estende a atos admi 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar 
nistrativos, como aqueles já referidos, praticados, genericamente, nos omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório 
idos de 2003 e 2006, pelo MJ e AGU, internamente, sem, contudo, dar embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando 
conhecimento pessoal aos principais interessados na matéria, quais se esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infir
jam, os beneficiados pelas anistias, ao abrigo da Súmula Administrativa me as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, ReI. 
2002.07.0003-CA, que dispôs: "A Portaria nO 1.104, de 12 de outubro de Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12). 
1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato 
de exceção, de natureza exclusivamente política". 

10. A matéria é plenamente examinável na via do writ, por se tratar, es 69 Superior Tribunal de Justiça, MS 18.606/DF, ReI. Min. Eliana Calmon, ReI. p/ acórdão 
sencialmente, de interpretar qual o alcance das regras legais referidas, Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 28/6/2013. 
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2. A ausência de manifestação acerca de matéria não abordada em ne
nhum momento no iter processual, salvo em embargos de declaração, 
não configura vício de omissão. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.366.029/ 
DF, ReI. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 10/6/13. 

3. O Tribunal de Constas da União, no Acórdão 1967/2010, limitou-se a 
assentar que apenas os processos de fixação do valor do benefício conce
dido aos anistiados políticos está ao alcance de sua fiscalização, pois /I a 
verificação da existência do ato de exceção e a conseqüente declaração da 
condição de anistiado político é um ato de natureza política da compe
tência exclusiva do Ministro da Justiça, sendo, portanto, insusceptível de 
controle de legalidade por parte [daquela] Corte". 

4. Embargos declaratórios rejeitados. 70 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresenta
rem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Ad
ministração. 

Essa regra prevê a possibilidade de convalidação de atos que con
tenham defeitos sanáveis, desde que a Administração, por seu órgão 
competente, denote, com clareza, ao realizá-lo, a não ocorrência de lesão 
ao interesse público e de prejuízo a terceiros. A respeito, assim leciona 
Celso Antônio Bandeira de Mello: 

[...]convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retro
ativos. Este suprimento pode derivar de um ato da Administração ou de 
um ato de particular afetado pelo provimento viciado. 

Quando promana da Administração, esta corrige o defeito do primeiro 
ato mediante um segundo ato, o qual produz deJorma_consonante com 
o Direito - aquilo que dantes fora efetuado de modo dissonante com o 
Direito. Mas com uma particularidade: seu alcance específico consiste 
precisamente em ter efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao 
ato inválido para legitimar seus efeitos pretéritos. A providência correta
mente tomada no presente tem o condão de valer para o passado.71 

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará 

à autoridade superior. 

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo 

independe de caução. 

§ 30 Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contra
ria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora 
da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de 
encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabi
lidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído 

pela Lei nO 11.417, de 2006). 

--  ~~1,=======~-

70 	 Superior Tribunal de Justiça, MS 18.606/DF, ReI. Min. Eliana Calmon, ReI. p/ acórdão 
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 28/6/2013. 

71 	 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Ma
lheiros Editores, 2013, p. 482. 
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2. A ausência de manifestação acerca de matéria não abordada em ne
nhum momento no iter processual, salvo em embargos de declaração, 
não configura vÍCio de omissão. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.366.029/ 
DF, ReI. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 10/6/13. 

3. O Tribunal de Constas da União, no Acórdão 1967/2010, limitou-se a 
assentar que apenas os processos de fixação do valor do benefício conce
dido aos anistiados políticos está ao alcance de sua fiscalização, pois"a 
verificação da existência do ato de exceção e a conseqüente declaração da 
condição de anistiado político é um ato de natureza política da compe
tência exclusiva do Ministro da Justiça, sendo, portanto, insusceptível de 
controle de legalidade por parte [daquelaJCorte". 

4. Embargos declaratórios rejeitados. 70 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresenta
rem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Ad
ministração. 

Essa regra prevê a possibilidade de convalidação de atos que con
tenham defeitos sanáveis, desde que a Administração, por seu órgão 
competente, denote, com clareza, ao realizá-lo, a não ocorrência de lesão 
ao interesse público e de prejuízo a terceiros. A respeito, assim leciona 
Celso Antônio Bandeira de Mello: 

[...]convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retro
ativos. Este suprimento pode derivar de um ato da Administração ou de 
um ato de particular afetado pelo provimento viciado. 

Quando promana da Administração, esta corrige o defeito do primeiro 
ato mediante um segundo ato, o qual produz deJorma_consonante com 
o Direito - aquilo que dantes fora efetuado de modo dissonante com o 
Direito. Mas com uma particularidade: seu alcance específico consiste 
precisamente em ter efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao 
ato inválido para legitimar seus efeitos pretéritos. A providência correta
mente tomada no presente tem o condão de valer para o passado. 71 

70 Superior Tribunal de Justiça, MS 18.606/DF, ReI. Min. Eliana Calmon, ReI. p/ acórdão 
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 28/6/2013. 

71 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Ma
lheiros Editores, 2013, p . 482. 
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Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a 
qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará 
à autoridade superior. 

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo 
independe de caução. 

§ 30 Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contra
ria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora 
da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de 
encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabi
lidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído 
pela Lei nO 11.417, de 2006). 
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o caput prevê a existência de recurso, por razões de legalidade e de 
mérito, vale dizer, quando a decisão contrariou a norma legal, por ter 
aplicado esta incorretamente ou por haver deixado de aplicá-la quando 
deveria incidir. Em suma, por ação ou omissão, houve, na opinião do 
recorrente, ilegalidade a macular a decisão ou, no mérito, esta se afastou 
do conjunto fático-probatório, chegando à conclusão insustentável para 
ele. Em tais circunstâncias, desde que derrotado, total ou parcialmente, 
surge para o interessado (art. 9°) o direito subjetivo de recorrer, buscan
do reverter sua derrota. 

A propósito, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: 

o princípio da revisibilidade, além de dever ser considerado como um 
princípio geral de Direito, embasa-se no direito de petição, previsto no art. 
5°, XXXIV, li ali, a teor do qual todos têm assegurado 'o direito de petição 
aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abu
so de poder' . 

Ora, tal direito presume uma atuação administrativa que o cidadão repu
te desconforme com a ordem jurídica.. Assim, peticionará a revisão dela, 
tanto mais porque a Administração se estrutura hierarquicamente, no 
que vai implícito um princípio de revisibilidade.72 

o § 1° prescreve que o recurso deve ser dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão; podendo reconsiderá-la (reformá-la) no prazo de até 
cinco dias. Caso não o faça, encaminhará o recurso à autoridade supe
rior. 

Como se verifica, está previsto o "juízo de retratação", conferido 
à autoridade que exarou a decisão recorrida. Trata-se de providência 
salutar, que dá oportunidade de correção, caso as razões recursais com
provem a existência de eventual erro de legalidade ou de mérito a ma
cular a decisão. Evita-se, destarte, a remessa dos autos à instância admi
nistrativa competente para o reexame. 

O § 2° estabelece, como regra, a inexigibilidade de caução - real ou 
fidejussória - para a interposição de recurso, salvo exigência legal. Vale 
dizer, a lei, e apenas ela, poderá, expressamente, em certa hipótese, exi
gir caução como requisito para se recorrer administrativamente. Caso 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Ma
lheiros Editores, p . 516. 
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não o faça, não será cabível condicionar o recurso a tal pressuposto, por 
outra fonte normativa secundária. 

Vale lembrar, no pertinente, que as MPs nOs 1.699 e 1.863 e reedi
ções, ao exigirem o depósito de 30% do valor questionado para a inter
posição de recurso administrativo, no procedimento fiscal, receberam, 
no ponto, chancela do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a sua 
constitucionalidade, conforme se pode observar dos seguintes prece
dentes da relatoria do Ministro Moreira Alves: 

EMENTA: - Depósito para recorrer administrativamente. - Em casos 
análogos ao presente, relativos à exigência do depósito da multa como 
condição de admissibilidade do recurso administrativo, esta Corte, por 
seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049 e o RE 210.246, decidiu que é constitu
cional a exigência desse depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos 
incisos LIV e L V do artigo 5° da Carta Magna, porquanto não há, em nos
so ordenamento jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição. Por isso 
mesmo, também o Plen ário deste Tribunal, ao indeferir a liminar reque
rida nas ADIMCs 1.922 e 1.976, se valeu desse entendimento para negar a 
relevância da fundamentação da inconstitucionalidade, com base nesses 
dois incisos constitucionais acima referidos, da exigência, para recorrer 
administrativamente, do depósito do valor correspondente a trinta por 
cento da exigência fiscal definida na decisão recorrida. Dessa orientação 
divergiu o acórdão recorrido. - Por outro lado, sendo esse depósito re
quisito de admissibilidade de recurso administrativo e não pagamento 
de taxa para o exercício do direito de petição, inexiste infringência ao 
art. 5°, XXXIV, a, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e 

provido.73 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação à nova re
dação dada ao § 002 ° do artigo 033 do Decreto Federal 70235 , de 06.03.72 
, pelo artigo 032 da Medida Provisória 1699-41, de 27.10.98, e o caput do 
artigo 033 da referida Medida Provisória. Aditamentos com relação às 
Medidas Provisórias posteriores. - Em exame compatível com a liminar 
requerida, não têm relevância suficiente para a concessão dela as alega
das violações aos artigos 062 e 005 0, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 062 da 
Constituição Federal quanto à redação dada ao artigo 033 do Decreto Fe
deral70235 /72 - recebido como lei pela atual Carta Magna - pelo artigo 
32 da Medida Provisória 1699 - 41, de 27 de outubro de 1998, atualmente 
reeditada pela Medida Provisória 1863-53, de 24 de setembro de 1999 .No 
tocante ao caput do já referido artigo 033 da mesma Medida Provisória e 
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o caput prevê a existência de recurso, por razões de legalidade e de 
mérito, vale dizer, quando a decisão contrariou a norma legal, por ter 
aplicado esta incorretamente ou por haver deixado de aplicá-la quando 
deveria incidir. Em suma, por ação ou omissão, houve, na opinião do 
recorrente, ilegalidade a macular a decisão ou, no mérito, esta se afastou 
do conjunto fático-probatório, chegando à conclusão insustentável para 
ele. Em tais circunstâncias, desde que derrotado, total ou parcialmente, 
surge para o interessado (art. 9°) o direito subjetivo de recorrer, buscan
do reverter sua derrota. 

A propósito, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: 

o princípio da revisibilidade, além de dever ser considerado como um 
princípio geral de Direito, embasa-se no direito de petição, previsto no art. 
5°, XXXIV, "a", a teor do qual todos têm assegurado 'o direito de petição 
aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abu
so de poder' . 

Ora, tal direito presume uma atuação administrativa que o cidadão repu
te desconforme com a ordem jurídica.. Assim, peticionará a revisão dela, 
tanto mais porque a Administração se estrutura hierarquicamente, no 
que vai implícito um princípio de revisibilidade.72 

o § 1° prescreve que o recurso deve ser dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão, podendo reconsiderá-la (reformá-la) no prazo de até 
cinco dias. Caso não o faça, encaminhará o recurso à autoridade supe
rior. 

Como se verifica, está previsto o "juízo de retratação", conferido 
à autoridade que exarou a decisão recorrida. Trata-se de providência 
salutar, que dá oportunidade de correção, caso as razões recursais com
provem a existência de eventual erro de legalidade ou de mérito a ma
cular a decisão. Evita-se, destarte, a remessa dos autos à instância admi
nistrativa competente para o reexame. 

0 

O § 2 estabelece, como regra, a inexigibilidade de caução - real ou 
fidejussória - para a interposição de recurso, salvo exigência legal. Vale 
dizer, a lei, e apenas ela, poderá, expressamente, em certa hipótese, exi
gir caução como requisito para se recorrer administrativamente. Caso 
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não o faça, não será cabível condicionar o recurso a tal pressuposto, por 
outra fonte normativa secundária. 

Vale lembrar, no pertinente, que as MPs nOs 1.699 e 1.863 e reedi
ções, ao exigirem o depósito de 30% do valor questionado para a inter
posição de recurso administrativo, no procedimento fiscal, receberam, 
no ponto, chancela do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a sua 
constitucionalidade, conforme se pode observar dos seguintes prece
dentes da relatoria do Ministro Moreira Alves: 

EMENTA: - Depósito para recorrer administrativamente. - Em casos 
análogos ao presente, relativos à exigência do depósito da multa como 
condição de admissibilidade do recurso administrativo, esta Corte, por 
seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049 e o RE 210.246, decidiu que é constitu
cional a exigência desse depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos 
incisos LIV e L V do artigo 5° da Carta Magna, porquanto não há, em nos
so ordenamento jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição. Por isso 
mesmo, também o Plen ário deste Tribunal, ao indeferir a liminar reque
rida nas ADIMCs 1.922 e 1.976, se valeu desse entendimento para negar a 
relevância da fundamentação da inconstitucionalidade, com base nesses 
dois incisos constitucionais acima referidos, da exigência, para recorrer 
administrativamente, do depósito do valor correspondente a trinta por 
cento da exigência fiscal definida na decisão recorrida. Dessa orientação 
divergiu o acórdão recorrido. - Por outro lado, sendo esse depósito re
quisito de admissibilidade de recurso administrativo e não pagamento 
de taxa para o exercício do direito de petição, inexiste infringência ao 
art. 5°, XXXIV, a, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e 
provido.73 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação à nova re
dação dada ao § 002 ° do artigo 033 do Decreto Federal 70235 , de 06.03.72 
, pelo artigo 032 da Medida Provisória 1699-41, de 27.10.98, e o caput do 
artigo 033 da referida Medida Provisória. Aditamentos com relação às 
Medidas Provisórias posteriores. - Em exame compatível com a liminar 
requerida, não têm relevância suficiente para a concessão dela as alega
das violações aos artigos 062 e 005 0, XXXIV, XXXV, LIV e L V, e 062 da 
Constituição Federal quanto à redação dada ao artigo 033 do Decreto Fe
deral70235 /72 - recebido como lei pela atual Carta Magna - pelo artigo 
32 da Medida Provisória 1699 - 41, de 27 de outubro de 1998, atualmente 
reeditada pela Medida Provisória 1863-53, de 24 de setembro de 1999 .No 
tocante ao caput do já referido artigo 033 da mesma Medida Provisória e 
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reedições sucessivas, basta, para considerar relevante a fundamentação 
jurídica do pedido, a alegação de ofensa a o princípio constitucional do 
devido processo legal em sentido material ( art. 005 0, LIV , da Constitui
ção ) por violação da razoabilidade e da proporcionalidade em que se 
traduz esse princípio constitucional. Ocorrência, também, do periculum 
in mora. Suspensão de eficácia que, por via de consequência , se estende 
aos parágrafos do dispositivo impugnado . Em julgamento conjunto 
de ambas as ADINs, delas, preliminarmente, se conhece em toda a sua 
extensão, e se defere, em parte, o pedido de liminar, para suspender a 
eficácia, ex nunc e até julgamento final do artigo 033 e seus parágrafos da 
Medida Provisória nO 1863-53, de 24 de setembro de 1999.74 

Em igual sentido, dentre outros, no TRF da 2a Região, vale conferir 
a ementa do AMS 2001.50.01.005044-9, Relator Desembargador Federal 
Fernando Marques: 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO ADMI
NISTRATIVO. DECRETO 70.235/72. LEI 10.522/02. ARROLAMENTO 
DE BENS. 

- A exigência de depósito prévio no valor de 30% do débito fiscal para 
recebimento de recurso administrativo não ofende os princípios consti
tucionais do contraditório e da ampla defesa, a que se refere o inc. LV do 
art. 5° da Constituição Federal, configurando-se pressuposto de admissi
bilidade e garantia recursal. 

- O legislador ao editar a Lei nO 10.522, de 19 de julho de 2002, promoveu 
alterações no §2° do art. 33 do Decreto nO 70.235/72, dispensando o con
tribuinte do depósito prévio em dinheiro para interposição de recurso 
administrativo, exigindo, porém, arrolamento de bens e direitos equiva
lentes a 30% do valor da exação fiscal questionada. 

- Acolhe-se o pedido, ressalvando-se o dever do contribuinte de arrolar 
bens livres e desembaraçados e em valor compatível, que garanta a subs
tituição do depósito de 30% em dinheiro, para recebimento de recurso 
administrativo.75 

Na la edição deste compêndio, subsistia referida orientação pre
toriana. O Supremo Tribunal Federal, todavia, houve por bem, tendo 

74 Supremo Tribunal Federal, ADIn 1.922, ReI. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJU 
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em vista as garantias inscritas nos incisos XXXIV a LV da Constituição 
Federal, editar a Súmula Vinculante nO 21, a saber: 

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de di
nheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

Assim, foi encerrada a controvérsia. 
É oportuno lembrar, também, que a utilização da via administrativa e, 

além disso, a sua exaustão, não constituem requisitos indispensáveis para 
se ingressar em juízo. Assim, apesar de lhe ser facultado, o interessado 
poderá, desde logo, deixar de utilizar a via administrativa, optando pelo 
acesso ao Judiciário, obviamente, tendo em vista a garantia fundamental 
estabelecida no inciso XXXV do art. 5° da CF. Nesse sentido consolidou-se 
a jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos, que, em matéria 
previdenciária, editou o Enunciado 213, segundo o qual: "O exaurimento 
da via administrativa não é condição para a propositura de ação de nature
za previdenciária". Cumpre ressaltar, entretanto, que o Supremo Tribunal 
Federal concluiu pela presença de repercussão geral dessa matéria no RE 
631.240/MG (ReI. Min. Joaquim Barbosa) e o Superior Tribunal de Justiça 
admitiu, como representativo da controvérsia, sob o rito do art. 543-C do 
CPC, o REsp 1.369.834/SP (ReI. Min. Benedito Gonçalves), ambos penden
tes de julgamento por ocasião do fechamento desta edição. 

Observe-se que, a Lei nO 11.417/2006 introduziu ao art. 56 o § 3°, 
tendo em vista o advento, mercê da EC 45/2004, da Súmula Vinculante, 
conforme art. 103-A, e parágrafos, da CF, providência legislativa neces
sária, considerando, inclusive, o que consta do § 3° desse dispositivo 

constitucional. A propósito: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provo
cação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reitera
das decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

§ 10 A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia 
de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica. 
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reedições sucessivas, basta, para considerar relevante a fundamentação 
jurídica do pedido, a alegação de ofensa a o princípio constitucional do 
devido processo legal em sentido material ( art. 005 0, LIV , da Constitui
ção ) por violação da razoabilidade e da proporcionalidade em que se 
traduz esse princípio constitucional. Ocorrência, também, do periculum 
in mora. Suspensão de eficácia que, por via de consequência , se estende 
aos parágrafos do dispositivo impugnado . Em julgamento conjunto 
de ambas as ADINs, delas, preliminarmente, se conhece em toda a sua 
extensão, e se defere, em parte, o pedido de liminar, para suspender a 
eficácia, ex nunc e até julgamento final do artigo 033 e seus parágrafos da 
Medida Provisória nO 1863-53, de 24 de setembro de 1999.74 

Em igual sentido, dentre outros, no TRF da 2a Região, vale conferir 
a ementa do AMS 2001.50.01.005044-9, Relator Desembargador Federal 
Fernando Marques: 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO ADMI
NISTRATIVO. DECRETO 70.235/72. LEI 10.522/02. ARROLAMENTO 
DE BENS. 

- A exigência de depósito prévio no valor de 30% do débito fiscal para 
recebimento de recurso administrativo não ofende os princípios consti
tucionais do contraditório e da ampla defesa, a que se refere o inc. L V do 
art. 5° da Constituição Federal, configurando-se pressuposto de admissi
bilidade e garantia recursal. 

- O legislador ao editar a Lei nO 10.522, de 19 de julho de 2002, promoveu 
alterações no §2° do art. 33 do Decreto nO 70.235/72, dispensando o con
tribuinte do depósito prévio em dinheiro para interposição de recurso 
administrativo, exigindo, porém, arrolamento de bens e direitos equiva
lentes a 30% do valor da exação fiscal questionada. 

- Acolhe-se o pedido, ressalvando-se o dever do contribuinte de arrolar 
bens livres e desembaraçados e em valor compatível, que garanta a subs
tituição do depósito de 30% em dinheiro, para recebimento de recurso 
administrativo. 75 

Na la edição deste compêndio, subsistia referida orientação pre
toriana. O Supremo Tribunal Federal, todavia, houve por bem, tendo 
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em vista as garantias inscritas nos incisos XXXIV a LV da Constituição 
Federal, editar a Súmula Vinculante nO 21, a saber: 

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de di
nheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

Assim, foi encerrada a controvérsia. 

É oportuno lembrar, também, que a utilização da via administrativa e, 
além disso, a sua exaustão, não constituem requisitos indispensáveis para 
se ingressar em juízo. Assim, apesar de lhe ser facultado, o interessado 
poderá, desde logo, deixar de utilizar a via administrativa, optando pelo 
acesso ao Judiciário, obviamente, tendo em vista a garantia fundamental 
estabelecida no inciso XXXV do art. 5° da CF. Nesse sentido consolidou-se 
a jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos, que, em matéria 
previdenciária, editou o Enunciado 213, segundo o qual: "O exaurimento 
da via administrativa não é condição para a propositura de ação de nature
za previdenciária". Cumpre ressaltar, entretanto, que o Supremo Tribunal 
Federal concluiu pela presença de repercussão geral dessa matéria no RE 
631.240/MG (ReI. Min. Joaquim Barbosa) e o Superior Tribunal de Justiça 
admitiu, como representativo da controvérsia, sob o rito do art. 543-C do 
CPC, o REsp 1.369.834/SP (ReI. Min. Benedito Gonçalves), ambos penden
tes de julgamento por ocasião do fechamento desta edição. 

Observe-se que, a Lei nO 11.417/2006 introduziu ao art. 56 o § 3°, 
tendo em vista o advento, mercê da EC 45/2004, da Súmula Vinculante, 
conforme art. 103-A, e parágrafos, da CF, providência legislativa neces
sária, considerando, inclusive, o que consta do § 3° desse dispositivo 
constitucional. A propósito: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provo
cação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reitera
das decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

§ 1° A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia 
de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. 
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§ 2° Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles 
que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 3° Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 
o caso. 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três ins
tâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

Este preceito limita a três instâncias - ou graus decisórios - o trâmi
te do recurso, "salvo disposição legal diversa". Havendo regra legal e 
específica que estabeleça outro limite - que pode ser para mais ou para 
menos dos três graus - esta, por sua especificidade, prefere à regra ge
ral, que se alberga na primeira parte do dispositivo. 

Não obstante a controvérsia doutrinária que existe, como se verifi
ca, por exemplo, no texto da ementa do RE 357.311/SP, anteriormente 
referido, "não há, em nosso ordenamento jurídico, a garantia ao du
plo grau de jurisdição". Logo, embora a presente lei o tenha instituído, 
outra poderá, desde que expressamente, até deixar de fazê-lo, porque, 
igualmente, inexiste tal garantia constitucionalmente assegurada para o 
Processo Administrativo. 

Deve-se ponderar, no entanto, que, a exemplo do Judiciário, que 
é escalonado em instâncias, também na Administração há hierarquias. 
Assim, a lógica, além da busca da melhor solução - sob os prismas legal 
e de justiça -, recomenda que se adote, sempre que possível, o princípio 
da revisibilidade, por ser mais consentâneo com o Estado Democrático 
de Direito. 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 


I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 


11 - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afeta

dos pela decisão recorrida; 


111 - as organizações e associações representativas, no tocante a di

reitos e interesses coletivos; 
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IV _ os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses 

difusos. 

Ao lecionar sobre legitimação e interesse para recorrer, o Prof. 

Moacyr Amaral dos Santos ensinou: 

Assim como para propor a ação é condição que o autor tenha interesse de 
agir, também para recorrer será condição que o recorrente tenha interesse 
de recorrer. Tem interesse de recorrer a parte prejudicada pela decisão. O 
que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a 
sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou 
vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não 

atribuiu o efeito prático a que visava. 

Se no prejuízo, ou gravame, nascido da sucumbência, está o interesse de 
recorrer, segue-se que legitimado para recorrer é a parte vencida. Entretanto, 
têm-se também por legitimados para recorrer terceiros prejudicados pela 
sentença, decisão ou acórdão, e o Ministério Público. 'O recurso pode ser 
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério 

Público' (Cód. Proc. Civil, art. 499). 76 

Esse ensinamento, com as imprescindíveis adaptações, aplica-se ao 

recurso administrativo. 

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para 
interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência 

ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

Aí está previsto, "salvo disposição específica", o prazo para re
correr, que será de dez dias, a contar da ciência ou divulgação oficial 
(publicação no DOU, DJU ou em outro veículo de comunicação escri
ta similar também oficial). A ressalva possibilita, por regra legislativa 
primária, vale dizer, lei, a fixação de prazo diverso - para mais ou para 
menos _, o qual, se adotado, prevalecerá na respectiva hipótese, fiel ao 
principio hermenêutico segundo o qual a norma especial prefere à geral 
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§ 2° Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles 
que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 3° Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 
o caso. 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três ins
tâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

Este preceito limita a três instâncias - ou graus decisórios - o trâmi
te do recurso, "salvo disposição legal diversa". Havendo regra legal e 
específica que estabeleça outro limite - que pode ser para mais ou para 
menos dos três graus - esta, por sua especificidade, prefere à regra ge
ral, que se alberga na primeira parte do dispositivo. 

Não obstante a controvérsia doutrinária que existe, como se verifi
ca, por exemplo, no texto da ementa do RE 357.311jSP, anteriormente 
referido, "não há, em nosso ordenamento jurídico, a garantia ao du
plo grau de jurisdição". Logo, embora a presente lei o tenha instituído, 
outra poderá, desde que expressamente, até deixar de fazê-lo, porque, 
igualmente, inexiste tal garantia constitucionalmente assegurada para o 
Processo Administrativo. 

Deve-se ponderar, no entanto, que, a exemplo do Judiciário, que 
é escalonado em instâncias, também na Administração há hierarquias. 
Assim, a lógica, além da busca da melhor solução - sob os prismas legal 
e de justiça -, recomenda que se adote, sempre que possível, o princípio 
da revisibilidade, por ser mais consentâneo com o Estado Democrático 
de Direito. 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

11 - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afeta
dos pela decisão recorrida; 

IH - as organizações e associações representativas, no tocante a di
reitos e interesses coletivos; 
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IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

Ao lecionar sobre legitimação e interesse para recorrer, o Prof. 
Moacyr Amaral dos Santos ensinou: 

Assim como para propor a ação é condição que o autor tenha interesse de 
agir, também para recorrer será condição que o recorrente tenha interesse 
de recorrer. Tem interesse de recorrer a parte prejudicada pela decisão. O 
que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a 
sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou 
vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não 
atribuiu o efeito prático a que visava. 

Se no prejuízo, ou gravame, nascido da sucumbência, está o interesse de 
recorrer, segue-se que legitimado para recorrer é a parte vencida. Entretanto, 
têm-se também por legitimados para recorrer terceiros prejudicados pela 
sentença, decisão ou acórdão, e o Ministério Público. 'O recurso pode ser 
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério 
Público' (Cód. Proc. Civil, art. 499). 76 

Esse ensinamento, com as imprescindíveis adaptações, aplica-se ao 
recurso administrativo. 

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para 
interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência 
ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

Aí está previsto, "salvo disposição específica", o prazo para re
correr, que será de dez dias, a contar da ciência ou divulgação oficial 
(publicação no DOU, DJU ou em outro veículo de comunicação escri
ta similar também oficial). A ressalva possibilita, por regra legislativa 
primária, vale dizer, lei, a fixação de prazo diverso - para mais ou para 
menos -, o qual, se adotado, prevalecerá na respectiva hipótese, fiel ao 
princípio hermenêutico segundo o qual a norma especial prefere à geral 
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naquilo que configure sua especialidade. O decêndio é, pois, prazo su
pletivo, genérico. 

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrati
vo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do 
recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorro
gado por igual período, ante justificativa explícita. 

O § 1° dispõe que a decisão do recurso administrativo deve ocorrer 
no prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento dos autos pela 
autoridade competente. Lei especial pode, conforme ressalva, fixar pra
zo diverso - para mais ou para menos, desde que razoável -, hipótese 
em que, por sua especialidade, prevalecerá. 

Por sua vez, o § 2° admite a prorrogação, por igual tempo, desde 
que de forma fundamentada, em virtude da complexidade da matéria, 
da apresentação de documentos novos, de excesso de serviço etc. O 
atraso sem justificativa plausível- razoável- poderá caracterizar ilega
lidade ou abuso de poder, suscetível de impugnação judicial, inclusive 
por mandado de segurança. 

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual 
o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, 
podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 

Esta norma dispõe que o recurso será interposto por requerimento, 
no qual o recorrente exporá os fundamentos (razões) - que podem e 
devem ser de fato e de direito - do pedido de reexame, "podendo juntar 
os documentos que julgar convenientes". A dicção final reitera, em seu 
alcance, o princípio da verdade material, alvo do Processo Administra
tivo. 

Revela, ainda, este dispositivo legal diferença em relação ao pro
cesso civil, pois, neste, conforme o disposto no art. 396 do CPC, o mo
mento oportuno, como regra, para a juntada de documentos, será com 
a petição inicial e com a resposta. Excepcionalmente, para comprovar 
fatos novos, poderão ser juntados posteriormente - art. 397 do CPC. No 
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Processo Administrativo inexiste restrição, cabendo ao recorrente juntar 

documentos 11 que julgar convenientes" . 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efei

to suspensivo. 

É oportuno observar que todo recurso tem efeito devolutivo, total 
ou parcial. Esse efeito traduz ou significa a devolução, a remessa, ao ór
gão competente para julgá-lo da matéria objeto da impugnação por ele 

veiculada, resultante da decisão recorrida. 
Pode ter, ainda, o que é comum, efeito suspensivo, o que significa 

impedir, obstar o cumprimento, a execução da decisão recorrida, en

quanto não for julgado o recurso. 
O art. 61 prescreve que o recurso não tem efeito suspensivo, 11 salvo 

disposição legal em contrário". Vale dizer que, se lei específica prever, 
o recurso terá efeito suspensivo, caso contrário, seu efeito será apenas 

devolutivo. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou in
certa reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou 
a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 

suspensivo ao recurso. 

Por este parágrafo, sensível às inúmeras situações que ocorrem na 
prática, que o justificam, o legislador houve por bem facultar à autori
dade que exarou a decisão recorrida, ou à autoridade superior imedia
ta, a possibilidade, de ofício ou a pedido, de atribuir efeito suspensivo 
ao recurso, para evitar provável prejuízo de difícil ou incerta reparação 
oriundo da decisão. Tal encerra exceção à regra inscrita no caput. 

Logo, a adoção do efeito suspensivo pressupõe que a autoridade 
fundamente a decisão, declinando as razões determinantes da atribui
ção desse efeito. Não se trata, pois, de juízo discricionário, puro e sim
ples. Aliás, embora deixe entrever que a razão seria apenas o risco imi
nente de prejuízo, subjazem aí também os aspectos jurídicos incidentes, 
pois não faria sentido afastar a regra do caput e aplicar a exceção do pa
rágrafo único, se evidentemente inexistisse algum fundamento jurídico 
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naquilo que configure sua especialidade. O decêndio é, pois, prazo su
pletivo, genérico. 

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrati
vo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do 
recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorro
gado por igual período, ante justificativa explícita. 

o § 1° dispõe que a decisão do recurso administrativo deve ocorrer 
no prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento dos autos pela 
autoridade competente. Lei especial pode, conforme ressalva, fixar pra
zo diverso - para mais ou para menos, desde que razoável -, hipótese 
em que, por sua especialidade, prevalecerá. 

Por sua vez, o § 2° admite a prorrogação, por igual tempo, desde 
que de forma fundamentada, em virtude da complexidade da matéria, 
da apresentação de documentos novos, de excesso de serviço etc. O 
atraso sem justificativa plausível- razoável- poderá caracterizar ilega
lidade ou abuso de poder, suscetível de impugnação judicial, inclusive 
por mandado de segurança. 

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual 
o reco~ente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, 
podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 

Esta norma dispõe que o recurso será interposto por requerimento, 
no qual o recorrente exporá os fundamentos (razões) - que podem e 
devem ser de fato e de direito - do pedido de reexame, "podendo juntar 
os documentos que julgar convenientes". A dicção final reitera, em seu 
alcance, o princípio da verdade material, alvo do Processo Administra
tivo. 

Revela, ainda, este dispositivo legal diferença em relação ao pro
cesso civil, pois, neste, conforme o disposto no art. 396 do CPC, o mo
mento oportuno, como regra, para a juntada de documentos, será com 
a petição inicial e com a resposta. Excepcionalmente, para comprovar 
fatos novos, poderão ser juntados posteriormente - art. 397 do CPC. No 
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Processo Administrativo inexiste restrição, cabendo ao recorrente juntar 
documentos"que julgar convenientes" . 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efei
to suspensivo. 

É oportuno observar que todo recurso tem efeito devolutivo, total 
ou parcial. Esse efeito traduz ou significa a devolução, a remessa, ao ór
gão competente para julgá-lo da matéria objeto da impugnação por ele 
veiculada, resultante da decisão recorrida. 

Pode ter, ainda, o que é comum, efeito suspensivo, o que significa 
impedir, obstar o cumprimento, a execução da decisão recorrida, en
quanto não for julgado o recurso. 

O art. 61 prescreve que o recurso não tem efeito suspensivo, "salvo 
disposição legal em contrário". Vale dizer que, se lei específica prever, 
o recurso terá efeito suspensivo, caso contrário, seu efeito será apenas 
devolutivo. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou in
certa reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou 
a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 
suspensivo ao recurso. 

Por este parágrafo, sensível às inúmeras situações que ocorrem na 
prática, que o justificam, o legislador houve por bem facultar à autori
dade que exarou a decisão recorrida, ou à autoridade superior imedia
ta, a possibilidade, de ofício ou a pedido, de atribuir efeito suspensivo 
ao recurso, para evitar provável prejuízo de difícil ou incerta reparação 
oriundo da decisão. Tal encerra exceção à regra inscrita no caput. 

Logo, a adoção do efeito suspensivo pressupõe que a autoridade 
fundamente a decisão, declinando as razões determinantes da atribui
ção desse efeito. Não se trata, pois, de juízo discricionário, puro e sim
ples. Aliás, embora deixe entrever que a razão seria apenas o risco imi
nente de prejuízo, subjazem aí também os aspectos jurídicos incidentes, 
pois não faria sentido afastar a regra do caput e aplicar a exceção do pa
rágrafo único, se evidentemente inexistisse algum fundamento jurídico 
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capaz, razoavelmente, de ensejar, em princípio, a reversão da ueusa" 

recorrida. 

A medida é, assim, de cautela, prudência, não estritamente 
sentido das cautelares do processo civil, porém, com afinidade. 

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhe
cer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentem alegações. 

É determinado que o órgão competente, para conhecer do recurso, 
intime os demais interessados para que, em cinco dias úteis, apresentem 
alegações. Ao referir-se ao "órgão competente para dele conhecer", o 
dispositivo suscita dúvida se a competência seria daquele que proferiu 
a decisão recorrida ou daquele ao qual, hierarquicamente, compete de
cidir o recurso. Em regra, cabe a este último o juízo de conhecimento, 
ou não, do recurso. 

Afastando, como recomenda o lado prático, o excesso de formalis
mo, entendo que, para a finalidade, "órgão competente" deve ser com
preendido como aquele que proferiu a decisão recorrida, cabendo-lhe, 
assim, determinar a intimação aí prevista. Deve-se ter em conta, inclusi
ve, que o § lOdo art. 56 prevê a possibilidade do exercício - por ele - do 
juízo de retratação, que deve, normalmente, ser feito após o cumpri
mento da exigência do art. 62. 

Observa-se, ainda, que a fixação do prazo de cinco dias para apre
sentação de alegações pelos "demais interessados" não foi isonômica. 
Isso porque o recorrente tem, como regra, dez dias para impugnar a 
decisão, nos termos do art. 59. 

Desse modo, o tratamento paritário recomendaria idêntico lapso 
temporal para a manifestação dos "demais interessados", salvo se ine
xistir colisão de direitos em debate. É possível que os "demais interes
sados" aleguem direito que não se contraponha ao do recorrente, que 
defendam situações comuns, mas com fundamentos, às vezes, diversos. 
Nesse caso, a diferença de prazo não encerraria nenhum vício, e tam
bém por essa razão, a lei, em seu art. 62, menciona "alegações" e não, 
estritamente, contrarrazões ou resposta. 
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Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 


I - fora do prazo; 

11 - perante órgão incompetente; 

111 - por quem não seja legitimado; 

IV - após exaurida a esfera administrativa. 
§ 1º Na hipótese do inciso 11, será indicada ao recorrente a autorida
de competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração 
de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão 

administrativa. 

Conhecer do recurso significa, em regra, admiti-lo, aceitá-lo. Isso 
ocorre quando preenchidos os requisitos legalmente previstos para a 
sua interposição. Pelo caput, não se conhecerá do recurso: I) apresentado 
fora do prazo, vale dizer, intempestivamente (ver art. 59), pois, nessa 
hipótese precluiu a decisão recorrida, ocorrendo a chamada "coisa jul
gada administrativa"; lI) interposto perante órgão incompetente (ver § 
10, art. 56 e 62); lII) apresentado por quem não seja legitimado, ou seja, 
que não tenha interesse, que não figure na relação processual por não 
se incluir no rol descrito pelo art. 9°; IV) interposto depois de exauri
da a esfera administrativa, ou seja, quando a via administrativa já fora 
percorrida integralmente, em suas três instâncias ou naquelas previstas 
em lei especial (art. 57). No caso, encerrando-se esse iter, não mais se 
justifica, à míngua de fundamento legal, conhecer do recurso. 

O § 10 determina que o órgão incompetente, ao qual foi dirigido o 
recurso (inciso lI), deve indicar ao recorrente a autoridade competente, 
devolvendo-se-Ihe o prazo para o recurso. Teria sido menos burocráti
co, mais efetivo, portanto, caso se previsse a remessa, desde logo, para o 
órgão ou autoridade competente, comunicando-se ao recorrente. A des
peito dessa norma, parece inexistir óbice a que se adote este caminho, 
mais prático e consentâneo com o princípio da economia processual. 

Pelo § 2°, embora não conhecendo do recurso, a Administração po
derá rever, de ofício, o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a pre
clusão administrativa. Esta se dá ao cabo de cinco anos a contar da data 
da prática do ato (art. 54), "salvo comprovada má-fé". Assim, não será 
possível, em princípio, a revisão, de ofício, do ato ilegal se ultrapassado 
esse quinquênio. A Administração, comprovando, entretanto, de forma 
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capaz, razoavelmente, de ensejar, em princípio, a reversão da decisão 
recorrida. 

A medida é, assim, de cautela, prudência, não estritamente no 
sentido das cautelares do processo civil, porém, com afinidade. 

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhe
cer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentem alegações. 

É determinado que o órgão competente, para conhecer do recurso, 
intime os demais interessados para que, em cinco dias úteis, apresentem 
alegações. Ao referir-se ao "órgão competente para dele conhecer", o 
dispositivo suscita dúvida se a competência seria daquele que proferiu 
a decisão recorrida ou daquele ao qual, hierarquicamente, compete de
cidir o recurso. Em regra, cabe a este último o juízo de conhecimento, 
ou não, do recurso. 

Afastando, como recomenda o lado prático, o excesso de formalis
mo, entendo que, para a finalidade, "órgão competente" deve ser com
preendido como aquele que proferiu a decisão recorrida, cabendo-lhe, 
assim, determinar a intimação aí prevista. Deve-se ter em conta, inclusi
ve, que o § lOdo art. 56 prevê a possibilidade do exercício _ por ele _ do 
juízo de retratação, que deve, normalmente, ser feito após o cumpri
mento da exigência do art. 62. 

Observa-se, ainda, que a fixação do prazo de cinco dias para apre

sentação de alegações pelos "demais interessados" não foi isonômica. 

Isso porque o recorrente tem, como regra, dez dias para impugnar a 

decisão, nos termos do art. 59. 

Desse modo, o tratamento paritário recomendaria idêntico lapso 
temporal para a manifestação dos"demais interessados", salvo se ine
xistir colisão de direitos em debate. É possível que os "demais interes
sados" aleguem direito que não se contraponha ao do recorrente, que 
defendam situações comuns, mas com fundamentos, às vezes, diversos. 
Nesse caso, a diferença de prazo não encerraria nenhum vício, e tam
bém por essa razão, a lei, em seu art. 62, menciona "alegações" e não, 
estritamente, contrarrazões ou resposta. 
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Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 


I - fora do prazo; 


11 - perante órgão incompetente; 


111 - por quem não seja legitimado; 


IV - após exaurida a esfera administrativa. 


§ lº Na hipótese do inciso 11, será indicada ao recorrente a autorida

de competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração 
de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão 
administrativa. 

Conhecer do recurso significa, em regra, admiti-lo, aceitá-lo. Isso 
ocorre quando preenchidos os requisitos legalmente previstos para a 
sua interposição. Pelo caput, não se conhecerá do recurso: I) apresentado 
fora do prazo, vale dizer, intempestivamente (ver art. 59), pois, nessa 
hipótese precluiu a decisão recorrida, ocorrendo a chamada"coisa jul
gada administrativa"; H) interposto perante órgão incompetente (ver § 
1°, art. 56 e 62); IH) apresentado por quem não seja legitimado, ou seja, 
que não tenha interesse, que não figure na relação processual por não 
se incluir no rol descrito pelo art. 9°; IV) interposto depois de exauri
da a esfera administrativa, ou seja, quando a via administrativa já fora 
percorrida integralmente, em suas três instâncias ou naquelas previstas 
em lei especial (art. 57). No caso, encerrando-se esse iter, não mais se 
justifica, à míngua de fundamento legal, conhecer do recurso. 

O § 1° determina que o órgão incompetente, ao qual foi dirigido o 
recurso (inciso H), deve indicar ao recorrente a autoridade competente, 
devolvendo-se-Ihe o prazo para o recurso. Teria sido menos burocráti
co, mais efetivo, portanto, caso se previsse a remessa, desde logo, para o 
órgão ou autoridade competente, comunicando-se ao recorrente. A des
peito dessa norma, parece inexistir óbice a que se adote este caminho, 
mais prático e consentâneo com o princípio da economia processual. 

Pelo § 2°, embora não conhecendo do recurso, a Administração po
derá rever, de ofício, o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a pre
clusão administrativa. Esta se dá ao cabo de cinco anos a contar da data 
da prática do ato (art. 54), "salvo comprovada má-fé". Assim, não será 
possível, em princípio, a revisão, de ofício, do ato ilegal se ultrapassado 
esse quinquênio. A Administração, comprovando, entretanto, de forma 
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inequívoca, que houve má-fé, poderá revê-lo, com a ressalva temporal, 

Ma

para nós, conforme comentários ao art. 54. 

Acerca do § 20 do art. 63, os Profs. Sérgio Ferraz e Adilson Abreu 
Dallari fazem o seguinte comentário: 

o § 2° desse mesmo artigo tem uma redação no mínimo tortuosa: diz que, 
mesmo não conhecendo do recurso, a autoridade superior pode rever, 
de ofício, ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão adminis
trativa. Ora, logicamente, se havia recurso previsto e não-conhecido, não 
pode ter havido preclusão no sentido do exaurimento das vias adminis
trativas, mas, sim, simples impossibilidade de postulação pelo particular 
interessado, não havendo vedação a que a própria Administração, no 
exercício da autotutela, corrija seu ato praticado com vício de legalidade. 
Na verdade, o que o dispositivo estabelece é que, mesmo tendo ocorrido 
alguma das situações que determinam o não-conhecimento do recurso 
voluntário, ele pode ter seguimento caso a decisão recorrida se evidencie 
como ilícita, por força da aplicação conjugada dos princípios da legalida
de, do interesse público, da segurança jurídica e da informalidade em fa
vor do administrado. No fundo e na substância, o que se está afirmando é 
a competência da Administração para exercer a autotutela de seus atos.77 

A ressalva alusiva à não ocorrência de preclusão administrativa há 
de ser considerada, no entanto, à luz da previsão contida no art. 54. Para 
melhor compreensão, é interessante lembrar o art. 473 do CPC, segundo 
o qual "É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já 
decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Mutatis mutandis, o 
mesmo deve ocorrer no Processo Administrativo. 

O Prof. Egon Bockmann, a respeito da preclusão, assinala: 

A preclusão processual é tema que envolve a própria razão de ser do pro
cesso. Como vimos, o conceito de processo reporta-se a uma sequência de 
atos praticados visando a um ato final. Trata-se de uma relação jurídica 
instalada visando ao proferimento de uma decisão administrativa. Daí 
por que os ordenamentos processuais se preocupem em criar condições 
para que o processo atinja o seu desiderato da forma mais rápida, com o 
menor desgaste possível. 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 1 ed. São Paulo: 

lheiros Editores, 2002, p.187/188. 
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Seria um contra-senso que o processo fosse instalado e desenvolvido sem 
qualquer espécie de controle quanto ao seu prosseguir e ao momento de 
produção do resultado final. Assim, é necessário disciplinar vedações a 
eventual'retorno ao estado anterior'. Dentro dessas concepções se desen

volveu o conceito de preclusão. 

A preclusão veda a reiteração de atos já praticados (ou que deveriam 
tê-lo sido ao seu tempo), impondo limites a determinadas atividades 
processuais e gerando estabilidade e segurança no processo. Trata-se da 
perda de faculdade eJou direito processual strícto sensu, relacionada ao 
conceito de ônus processual. Na dicção de Manoel Caetano Ferreira Fi
lho, tem por finalidade (a) tomar certa e ordenada a marcha do processo 
(livre de contradições e retornos); (b) abreviar a duração do processo; (c) 
garantir certeza e estabilidade às situações jurídicas processuais; e (d) 

assegurar o princípio da boa-fé processual e defender as partes contra 


eventual arbítrio dos julgadores. 


Possui a preclusão três aspectos básicos: temporal (quando do termo final 

do prazo estabelecido para a prática do ato), lógico (quando foi praticado 

ato incompatível com o que se pretende praticar posteriormente) e con

sumativo (quando se praticou ato que exauriu determinada faculdade 

ou ônus processual). Incide em face dos particulares e da Administração 

(especialmente a prescrição lógica e a consumativa)?8 


Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, 

modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, 


se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer 
gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que 

formule suas alegações antes da decisão. 

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula 
vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará 
as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, confor

me o caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á 
ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julga
mento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões admi
nistrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização 

n Bockmann. ProcessO Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
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inequívoca, que houve má-fé, poderá revê-lo, com a ressalva temporal, 
para nós, conforme comentários ao art. 54. 

Acerca do § 2° do art. 63, os Profs. Sérgio Ferraz e Adilson Abreu 
Dallari fazem o seguinte comentário: 

o § 2° desse mesmo artigo tem uma redação no mínimo tortuosa: diz que, 
mesmo não conhecendo do recurso, a autoridade superior pode rever, 
de ofício, ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão adminis
trativa. Ora, logicamente, se havia recurso previsto e não-conhecido, não 
pode ter havido preclusão no sentido do exaurimento das vias adminis
trativas, mas, sim, simples impossibilidade de postulação pelo particular 
interessado, não havendo vedação a que a própria Administração, no 
exercício da autotutela, corrija seu ato praticado com vício de legalidade. 
Na verdade, o que o dispositivo estabelece é que, mesmo tendo ocorrido 
alguma das situações que determinam o não-conhecimento do recurso 
voluntário, ele pode ter seguimento caso a decisão recorrida se evidencie 
como ilícita, por força da aplicação conjugada dos princípios da legalida
de, do interesse público, da segurança jurídica e da informalidade em fa
vor do administrado. No fundo e na substância, o que se está afirmando é 
a competência da Administração para exercer a autotutela de seus atos.77 

A ressalva alusiva à não ocorrência de preclusão administrativa há 
de ser considerada, no entanto, à luz da previsão contida no art. 54. Para 
melhor compreensão, é interessante lembrar o art. 473 do CPC, segundo 
o qual "É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já 
decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Mutatis mutandis, o 
mesmo deve ocorrer no Processo Administrativo. 

O Prof. Egon Bockmann, a respeito da preclusão, assinala: 

A preclusão processual é tema que envolve a própria razão de ser do pro
cesso. Como vimos, o conceito de processo reporta-se a uma sequência de 
atos praticados visando a um ato final. Trata-se de uma relação jurídica 
instalada visando ao proferimento de uma decisão administrativa. Daí 
por que os ordenamentos processuais se preocupem em criar condições 
para que o processo atinja o seu desiderato da forma mais rápida, com o 
menor desgaste possível. 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 1 ed. São Paulo: Ma
lheiros Editores, 2002, p.187/188. 
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Seria um contra-senso que o processo fosse instalado e desenvolvido sem 
qualquer espécie de controle quanto ao seu prosseguir e ao momento de 
produção do resultado final. Assim, é necessário disciplinar vedações a 
eventual'retorno ao estado anterior'. Dentro dessas concepções se desen
volveu o conceito de preclusão. 

A preclusão veda a reiteração de atos já praticados (ou que deveriam 
tê-lo sido ao seu tempo), impondo limites a determinadas atividades 
processuais e gerando estabilidade e segurança no processo. Trata-se da 
perda de faculdade e/ou direito processual stricto sensu, relacionada ao 
conceito de ônus processual. Na dicção de Manoel Caetano Ferreira Fi
lho, tem por finalidade (a) tornar certa e ordenada a marcha do processo 
(livre de contradições e retornos); (b) abreviar a duração do processo; (c) 
garantir certeza e estabilidade às situações jurídicas processuais; e (d) 
assegurar o princípio da boa-fé processual e defender as partes contra 
eventual arbítrio dos julgadores. 

Possui a preclusão três aspectos básicos: temporal (quando do termo final 
do prazo estabelecido para a prática do ato), lógico (quando foi praticado 
ato incompatível com o que se pretende praticar posteriormente) e con
sumativo (quando se praticou ato que exauriu determinada faculdade 
ou ônus processual). Incide em face dos particulares e da Administração 
(especialmente a prescrição lógica e a consumativa)?8 

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, 
modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, 
se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer 
gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que 
formule suas alegações antes da decisão. 

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula 
vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará 
as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, confor
me o caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á 
ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julga
mento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões admi
nistrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização 

78 	 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
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pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei 
n° 11.417, de 2006). 

o caput do art. 64 prevê quatro alternativas decisórias abertas ao 
órgão competente para decidir o recurso. A decisão, em virtude do seu 
julgamento, poderá ser: a) confirmada, ou seja, mantida; b) anulada, por 
ser ilegal, pressupondo-se, neste caso, ato administrativo vinculado, 
praticado em discordância de princípios imperativos, como competên
cia (a sua falta), desvio de finalidade, inobservância de forma obrigató
ria, etc, o que levará, necessariamente à anulação, conforme o art. 53 e 
a Súmula 473/STF; c) revogada, o que ocorre, discricionariamente, em 
razão de sua inoportunidade e inconveniência, respeitados, obviamen
te, os direitos adquiridos; d) modificada, alterada para deferir algo mais 
ou, ainda, objeto diverso do que já fora concedido pela decisão recor
rida, desde que compatível com o objeto do Processo Administrativo. 

Pela dicção do parágrafo único, é possível que a decisão do recur
so, a despeito de interposto pelo interessado, lhe cause gravame. É a 
chamada reformatio in pejus. Nesse caso, deverá ser-lhe dada a oportu
nidade, mediante cientificação, de formular novas alegações, podendo 
apresentar, inclusive, novas provas. 

Das quatro opções decisórias que vimos acima, fica claro, por exem
plo, que, não obstante possa haver se beneficiado, ainda que parcial
mente, se a decisão recorrida for ilegal- sendo impositiva, como regra, 
a sua anulação -, com o julgamento do recurso, resta, para o recorrente, 
a perspectiva de reforma para pior. 

A esse respeito, com pertinência, ensinam os Profs. Sérgio Ferraz e 
Adilson Abreu Dallari: 

A reformatio in pejus - Outra consequência das anteriores posições e do 
que dispõem os incisos LIV e L V do art. 5° da Lei Maior é a rejeição, aqui, 
à reformatio in pejus (e pouco importa que leis a aceitem textualmente, 
pois a vedação é de estatura constitucional). A tutela da ampla defesa 
envolve a possibilidade de, sem ser surpreendida, a parte rebater acusa
ções, alegações, argumentos ou interpretações tais como dialeticamente 
postos, para evitar sanções ou prejuízos. Ver sua posição agravada sem 
contraditório, quando sequer houve recurso da parte contrária, é vali
dar a restrita defesa, e não a ampla defesa de que cuida a Constituição. 
E é, também, fazer letra morta dos princípios da isonomia e da boa-fé 
(assim se pronunciou o STJ no MS 6.478-DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, 
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DJU 29.5.2000, p. 110). Nem se diga que a repulsa à reformatio in pejus 
poderia conduzir à consolidação de ilícitos absolutos ou a fuga à verda
de material: o que se defende é a impossibilidade do agravamento sem 
recurso (ao menos adesivo) da Administração ou sem se abrir margem 
ao precedente contraditório, na relação processual administrativa; mas 
a decisão do Estado-juiz poderá indicar o cabimento do enquadramento 
mais severo, daí podendo o Estado-administração vir a praticar os atos 
que entenda necessários ej ou convenientes, sem sacrifício das tutelas 
constitucionais básicas, antes lembradas. Existe apenas uma possibilida
de de a decisão ser agravada: a do parágrafo único do art. 64 da Lei 9.784, 
de 1999. Mas aqui não se pode falar em reformatio in pejus: o Estado-jul
gador, divisando a possibilidade, em razão do princípio da legalidade 
e da obrigação da busca da verdade material, de ser agravada a situa
ção do recorrente, disso haverá de cientificá-lo, para que formule suas 
alegações. E isso terá de ser feito, sob pena de nulidade, com indicação 
clara e precisa dos pontos de possível agravamento, com a pertinente 
fundamentação. Quando isso se der, a toda evidência, na formulação em 
questão, a Administração-juiz se despe transitoriamente da condição de 
julgador e atua, supletivamente, por força do princípio da oficialidade, 
como Administração-instrutora processual. Instaura-se aí, então, um efe
tivo e equilibrado contraditório, com o quê não se colocarão em xeque os 
princípios da boa-fé, do contraditório e da isonomia?9 

Os arts. 64-A e 64-B, introduzidos pela Lei nO 11.417/2006, têm por 
finalidade a observância do art. 103-A, e parágrafos, da CF, resultantes 
da EC 45/2004, que instituiu a Súmula Vinculante, cuja edição compete 

ao Supremo Tribunal Federal. 
Sem dúvida, havendo tipicidade, a questão tratada no respectivo 

processo administrativo deverá observar o enunciado sumular inciden
te, sob pena de violação ao texto da Lei Maior, abrindo a oportunidade 
para a reclamação prevista no § 3° do art. 103-A da CF, a ser feita por 
quem tiver legitimidade e interesse para tanto, na hipótese. 

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções po
derão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quan
do surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis 

de justificar a inadequação da sanção aplicada. 

79 	 FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 1 ed. São Paulo: Ma

lheiros Editores, 2002, p.155j156. 

l~l===========---



ARNALDO ESTEVES LIMA 

pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei 
nO 11.417, de 2006). 

o caput do art. 64 prevê quatro alternativas decisórias abertas ao 
órgão competente para decidir o recurso. A decisão, em virtude do seu 
julgamento, poderá ser: a) confirmada, ou seja, mantida; b) anulada, por 
ser ilegal, pressupondo-se, neste caso, ato administrativo vinculado, 
praticado em discordância de princípios imperativos, como competên
cia (a sua falta), desvio de finalidade, inobservância de forma obrigató
ria, etc, o que levará, necessariamente à anulação, conforme o art. 53 e 
a Súmula 473jSTF; c) revogada, o que ocorre, discricionariamente, em 
razão de sua inoportunidade e inconveniência, respeitados, obviamen
te, os direitos adquiridos; d) modificada, alterada para deferir algo mais 
ou, ainda, objeto diverso do que já fora concedido pela decisão recor
rida, desde que compatível com o objeto do Processo Administrativo. 

Pela dicção do parágrafo único, é possível que a decisão do recur
so, a despeito de interposto pelo interessado, lhe cause gravame. É a 
chamada reformatio in pejus. Nesse caso, deverá ser-lhe dada a oportu
nidade, mediante cientificação, de formular novas alegações, podendo 
apresentar, inclusive, novas provas. 

Das quatro opções decisórias que vimos acima, fica claro, por exem
plo, que, não obstante possa haver se beneficiado, ainda que parcial
mente, se a decisão recorrida for ilegal - sendo impositiva, como regra, 
a sua anulação -, com o julgamento do recurso, resta, para o recorrente, 
a perspectiva de reforma para pior. 

A esse respeito, com pertinência, ensinam os Profs. Sérgio Ferraz e 
Adilson Abreu Dallari: 

A reformatio in pejus - Outra consequência das anteriores posições e do 
que dispõem os incisos LIVe L V do art. 5° da Lei Maior é a rejeição, aqui, 
à reformatio in pejus (e pouco importa que leis a aceitem textualmente, 
pois a vedação é de estatura constitucional). A tutela da ampla defesa 
envolve a possibilidade de, sem ser surpreendida, a parte rebater acusa
ções, alegações, argumentos ou interpretações tais como dialeticamente 
postos, para evitar sanções ou prejuízos. Ver sua posição agravada sem 
contraditório, quando sequer houve recurso da parte contrária, é vali
dar a restrita defesa, e não a ampla defesa de que cuida a Constituição. 
E é, também, fazer letra morta dos princípios da isonomia e da boa-fé 
(assim se pronunciou o STJ no MS 6.478-DF, ReI. Min. Jorge Scartezzini, 
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DJU 29.5.2000, p. 110). Nem se diga que a repulsa à reformatio in pejus 
poderia conduzir à consolidação de ilícitos absolutos ou a fuga à verda
de material: o que se defende é a impossibilidade do agravamento sem 
recurso (ao menos adesivo) da Administração ou sem se abrir margem 
ao precedente contraditório, na relação processual administrativa; mas 
a decisão do Estado-juiz poderá indicar o cabimento do enquadramento 
mais severo, daí podendo o Estado-administração vir a praticar os atos 
que entenda necessários ejou convenientes, sem sacrifício das tutelas 
constitucionais básicas, antes lembradas. Existe apenas uma possibilida
de de a decisão ser agravada: a do parágrafo único do art. 64 da Lei 9.784, 
de 1999. Mas aqui não se pode falar em reformatio in pejus: o Estado-jul
gador, divisando a possibilidade, em razão do princípio da legalidade 
e da obrigação da busca da verdade material, de ser agravada a situa
ção do recorrente, disso haverá de cientificá-lo, para que formule suas 
alegações. E isso terá de ser feito, sob pena de nulidade, com indicação 
clara e precisa dos pontos de possível agravamento, com a pertinente 
fundamentação. Quando isso se der, a toda evidência, na formulação em 
questão, a Administração-juiz se despe transitoriamente da condição de 
julgador e atua, supletivamente, por força do princípio da oficialidade, 
como Administração-instrutora processual. Instaura-se aí, então, um efe
tivo e equilibrado contraditório, com o quê não se colocarão em xeque os 
princípios da boa-fé, do contraditório e da isonomia.79 

79 

Os arts. 64-A e 64-B, introduzidos pela Lei nO 11.417/2006, têm por 
finalidade a observância do art. 103-A, e parágrafos, da CF, resultantes 
da EC 45/2004, que instituiu a Súmula Vinculante, cuja edição compete 
ao Supremo Tribunal Federal. 

Sem dúvida, havendo tipicidade, a questão tratada no respectivo 
processo administrativo deverá observar o enunciado sumular inciden
te, sob pena de violação ao texto da Lei Maior, abrindo a oportunidade 
para a reclamação prevista no § 3° do art. 103-A da CF, a ser feita por 
quem tiver legitimidade e interesse para tanto, na hipótese. 

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções po
derão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quan
do surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis 
de justificar a inadequação da sanção aplicada. 
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Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agra
vament a pedra de toque será a superveniência desses elementos. 
A propósito, vale transcrever o escólio do Prof. Egon Bockmann 
Moreira: 

119.2 Já o art. 65 (caput e parágrafo único) estabelece que "processos ad
ministrativos de que resultem sanções' podem'ser revistos a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circuns
tâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção apli
cada'. Porém'da revisão do processo não poderá resultar agravamento 
da sanção' - excluindo a possibilidade da reformatio in peius. 

Não se trata propriamente de um recurso em sentido estrito, mas de um 
novo exame à luz de informações recentes - concretas e relevantes ao 
ponto de demonstrar o erro ou o desvio ocorridos quando da prolação 
da sanção original. 

A revisão dar-se-á caso surjam"fatos novos" ou 'circunstâncias relevan
tes'. Ou seja: é subordinada à existência concreta de fatos e pormenores 
inéditos ao processo e à decisão, absoluta e objetivamente desconhecidos 
dos interessados ou da Administração. Não é possível a revisão com las
tro em fatos conhecidos, mas coincidentemente não alegados ou discuti
dos no processo. 

Sanção inadequada é aquela imprópria aos fatos do processo, por moti
vos de legalidade ou mérito administrativo. Com lastro nos fatos novos 
e circunstâncias relevantes constata-se que o provimento aplicou mal a 
sanção, ou aplicou uma sanção errada. 

De qualquer forma, a regra do parágrafo único do art. 65 é peremptória: 
ainda que seja aceita e processada a revisão, disso "não poderá resultar 
agravamento da sanção". Mesmo que dela se conclua que a decisão cor
reta seria mais gravosa do que a original, ela não poderá ser aplicada. 

119-.3 A repressão à reformatio in peius de há muito vem sendo celebrada 
pelo Judiciário e também pelo Tribunal de Contas da União. 

Como bem firmou o Superior Tribunal de Justiça: "O 'poder disciplinar', 
próprio do Estado-Administração, não pode ser efetivamente confundi
do com o 'poder punitivo' penal, inerente ao Estado-Sociedade. A pu
nição do último se faz através do Poder Judiciário; já a do primeiro, por 
meio de órgãos da própria Administração. Ambos, porém, não admi
tem a reforma tio in pejus, e muito menos a aplicação de pena não mais 
contemplada pela lei' (ROMS 3.252/Rs, ReI. Min. Adhemar Maciel). 

Também o Tribunal Regional Federal da la Região já decidiu no mesmo 
sentido: "A revisão do processo disciplinar, prevista nos arts. 233 e s. da 
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Lei n . 1.711/1952, só é admissível ante o surgimento de elementos novos 
e em benefício do servidor, enquanto, na hipótese, deu-se, por extempo
rânea e ilídima iniciativa da Administração, a reformatio in pejus". (EInfrs 
AC 01164676-DF, ReI. Desembargador Federal Aldir Passarinho Júnior). 

Igualmente relevantes são as decisões do Tribunal de Contas da União 
em seus processos administrativos, que excluem o agravamento da pena 

devido à vedação à reformatio in peius.
80 

Observe-se que a Lei nO 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Ju
rídico dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias e fundações 
públicas federais, na Seção lI, do seu Capítulo IIl, similarmente regula 
a Revisão do Processo Disciplinar. A revisão pode ocorrer a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando houver fatos novos ou circunstân
cias que possam justificar a inocência do servidor punido ou, ainda, a 
inadequação da penalidade aplicada. Entretanto, não pode, em hipótese 
alguma, resultar em agravamento da penalidade sofrida. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
80 

9.784/1999.4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 379/380. _-======== 153. .~. , - ', .~-'''''." ..._" 
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Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agra

vament a pedra de toque será a superveniência desses elementos. 

A propósito, vale transcrever o escólio do Prof. Egon Bockmann 

Moreira: 

119.2 Já o art. 65 (caput e parágrafo único) estabelece que "processos ad
ministrativos de que resultem sanções' podem 'ser revistos a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circuns
tâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção apli
cada'. Porém 'da revisão do processo não poderá resultar agravamento 
da sanção' - excluindo a possibilidade da reforma tio in peius. 

Não se trata propriamente de um recurso em sentido estrito, mas de um 
novo exame à luz de informações recentes - concretas e relevantes ao 
ponto de demonstrar o erro ou o desvio ocorridos quando da prolação
da sanção original. 

A revisão dar-se-á caso surjam"fatos novos" ou 'circunstâncias relevan
tes'. Ou seja: é subordinada à existência concreta de fatos e pormenores 
inéditos ao processo e à decisão, absoluta e objetivamente desconhecidos 
dos interessados ou da Administração. Não é possível a revisão com las
tro em fatos conhecidos, mas coincidentemente não alegados ou discuti
dos no processo. 

Sanção inadequada é aquela imprópria aos fatos do processo, por moti
vos de legalidade ou mérito administrativo. Com lastro nos fatos novos 
e circunstâncias relevantes constata-se que o provimento aplicou mal a 
sanção, ou aplicou uma sanção errada. 

De qualquer forma, a regra do parágrafo único do art. 65 é peremptória: 
ainda que seja aceita e processada a revisão, disso "não poderá resultar 
agravamento da sanção". Mesmo que dela se conclua que a decisão cor
reta seria mais gravosa do que a original, ela não poderá ser aplicada. 

119-.3 A repressão à reformatio in peius de há muito vem sendo celebrada 
pelo Judiciário e também pelo Tribunal de Contas da União. 

Como bem firmou o Superior Tribunal de Justiça: "O 'poder disciplinar', 
próprio do Estado-Administração, não pode ser efetivamente confundi
do com o 'poder punitivo' penal, inerente ao Estado-Sociedade. A pu
nição do último se faz através do Poder Judiciário; já a do primeiro, por 
meio de órgãos da própria Administração. Ambos, porém, não admi
tem a reformatio in pejus, e muito menos a aplicação de pena não mais 
contemplada pela lei' (ROMS 3.252/Rs, ReI. Min. Adhemar Maciel). 

Também o Tribunal Regional Federal da P Região já decidiu no mesmo 
sentido: "A revisão do processo disciplinar, prevista nos arts. 233 e s. da 
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Lei n. 1.711/1952, só é admissível ante o surgimento de elementos novos 
e em benefício do servidor, enquanto, na hipótese, deu-se, por extempo
rânea e ilídima iniciativa da Administração, a refonnatio in pejus" . (EInfrs 
AC 01164676-DF, ReI. Desembargador Federal Aldir Passarinho Júnior). 

Igualmente relevantes são as decisões do Tribunal de Contas da União 
em seus processos administrativos, que excluem o agravamento da pena 
devido à vedação à reformatio in peius.80 

Observe-se que a Lei nO 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Ju
rídico dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias e fundações 
públicas federais, na Seção lI, do seu Capítulo IlI, similarmente regula 
a Revisão do Processo Disciplinar. A revisão pode ocorrer a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando houver fatos novos ou circunstân
cias que possam justificar a inocência do servidor punido ou, ainda, a 
inadequação da penalidade aplicada. Entretanto, não pode, em hipótese 
alguma, resultar em agravamento da penalidade sofrida. 

80 on Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais e a Lei 
9.784/1999. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 379/380. 
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Dos PRAZOS 


Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientifi
cação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluin
do-se o do vencimento. 

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguin
te se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou 
este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 
Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do 
início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

o caput dispõe sobre o termo inicial do decurso dos prazos, que 
será a data da cientificação oficial do ato, excluindo-se da contagem o 
dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

Entendo não ser demasia aplicar-se à hipótese, analogicamente, 
a inteligência consagrada pela jurisprudência condensada na Súmula 
310/STF, a saber: 

--------:IS5Y========-_ 
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310/STF, a saber: 
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Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito 
de intimação for feita neste dia, o prazo judicial terá início na segunda
feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no 
primeiro dia útil que se seguir. 

Assim, se a intimação for feita na sexta-feira, o primeiro dia do pra
zo será a segunda-feira, se nesta o fórum estiver aberto (RTJ 81/291, 
81/415,94/660,95/186,95/739; STF-RJTJESP44/219). 

Quanto à intimação em véspera de feriado, o primeiro dia útil sub
sequente é que será o primeiro do prazo (RTJ 95/1.310). 

O § 1° dispõe sobre a prorrogação de prazo que vencer em dia em 
que não houver expediente ou este se encerrar mais cedo do que o habi
tual no órgão competente. 

Por sua vez, o § 2° determina a contagem corrida - sem a supressão 
de feriados, domingos, dias santos, intercorrentes - no prazo expresso 
em dias. 

O § 3° estabelece que os prazos fixados em meses ou anos con
tam-se de data a data. Ou seja, se o prazo de um ano, por exemplo, 
iniciou-se em 30/1/2013, ele vencerá em 30/1/2014. Inexistindo no mês 
do vencimento o dia equivalente àquele do início do prazo, o termo 
será o último dia do mês. Na prática, significa que, iniciado o prazo no 
dia 31 de determinado mês, a vencer em mês que tenha 30 dias, haverá 
redução de um dia. É questão de somenos relevo, que deve, no entanto, 
ser observada. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 
prazos processuais não se suspendem. 

A força maior é o acontecimento humano imprevisível, inevitável, 
que impossibilita ou dificulta excessivamente a prática do ato dentro 
do prazo legal. Equipara-se, para o fim, ao caso fortuito, que é, como se 
sabe, evento resultante da natureza, como, por exemplo, uma tempes
tade que impeça o acesso ao local em que deva ser cumprido o prazo, 
etc. Nessas circunstâncias, excepcionalmente, e por óbvias razões, fiel 
ao vetusto brocardo . - ad impossibilia nemo tenetur, que, em vernáculo, 
significa que ninguém é obrigado a fazer o impossível -, será admissí
vel a suspensão dos prazos processuais até que ressurja a normalidade, 
quando, então, retomarão o seu curso pelo remanescente. 

---------------------t~---------------------

Vale anotar, acerca da distinção entre suspensão, impedimento e 
interrupção, o entendimento do Prof. Aldyr Dias Vianna: 

Distinção entre Suspensão, impedimento e Interrupção 

1.1 Causa suspensiva da prescrição é aquela que sobrevém após a pres
crição já se achar em curso, suspendendo este último, enquanto sper
durar tal causa, continuando a correr tão logo ela desapareça. Difere da 
impeditiva porque esta impede que o curso prescricional tenha início, 
enquanto a suspensiva sobrevém após o seu início, determinando a sua 
suspensão. Difere da interruptiva porque esta interrompe a prescrição já 
iniciada, porém inutilizando todo o curso já decorrido, de modo que ces
sada a interrupção, a prescrição novamente se inicia, enquanto a suspen
siva não destrói o tempo anteriormente, de tal forma que cessada a razão 
da suspensão, esta continua a correr, computando-se no prazo aquele 

81 
tempo anteriormente corrido.

Aliás, O CPC, em seu art. 179, prescreve que: "A superveniência 
de férias suspenderá o curso do prazo; o que lhe sobejar recomeçará a 
correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias" . 

Eis, em acepção legal, o sentido de suspensão. 
Vale lembrar, ainda, que o Código Civil, a partir do seu art.197, dis

põe sobre as causas que impedem ou suspendem a prescrição e aquelas 

que a interrompem. 

VIANNA, Aldyr Dias. Da prescrição no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1983, 
81 

p.78. 
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Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito 
de intimação for feita neste dia, o prazo judicial terá início na segunda
feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no 
primeiro dia útil que se seguir. 

Assim, se a intimação for feita na sexta-feira, o primeiro dia do pra
zo será a segunda-feira, se nesta o fórum estiver aberto (RTJ 81/291, 
81/415, 94/660, 95/186, 95/739; STF-RJTJESP 44/219). 

Quanto à intimação em véspera de feriado, o primeiro dia útil sub
sequente é que será o primeiro do prazo (RTJ 95/1.310). 

O § 1° dispõe sobre a prorrogação de prazo que vencer em dia em 
que não houver expediente ou este se encerrar mais cedo do que o habi
tual no órgão competente. 

Por sua vez, o § 2° determina a contagem corrida - sem a supressão 
de feriados, domingos, dias santos, intercorrentes - no prazo expresso 
em dias. 

O § 3° estabelece que os prazos fixados em meses ou anos con
tam-se de data a data. Ou seja, se o prazo de um ano, por exemplo, 
iniciou-se em 30/1/2013, ele vencerá em 30/1/2014. Inexistindo no mês 
do vencimento o dia equivalente àquele do início do prazo, o termo 
será o último dia do mês. Na prática, significa que, iniciado o prazo no 
dia 31 de determinado mês, a vencer em mês que tenha 30 dias, haverá 
redução de um dia. É questão de somenos relevo, que deve, no entanto, 
ser observada. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 
prazos processuais não se suspendem. 

A força maior é o acontecimento humano imprevisível, inevitável, 
que impossibilita ou dificulta excessivamente a prática do ato dentro 
do prazo legal. Equipara-se, para o fim, ao caso fortuito, que é, como se 
sabe, evento resultante da natureza, como, por exemplo, uma tempes
tade que impeça o acesso ao local em que deva ser cumprido o prazo, 
etc. Nessas circunstâncias, excepcionalmente, e por óbvias razões, fiel 
ao vetusto brocardo. - ad impossibilia nemo tenetur, que, em vernáculo, 
significa que ninguém é obrigado a fazer o impossível -, será admissí
vel a suspensão dos prazos processuais até que ressurja a normalidade, 
quando, então, retomarão o seu curso pelo remanescente. 
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Vale anotar, acerca da distinção entre suspensão, impedimento e 
interrupção, o entendimento do Prof. Aldyr Dias Vianna: 

Distinção entre Suspensão, impedimento e Interrupção 

1.1 Causa suspensiva da prescrição é aquela que sobrevém após a pres
crição já se achar em curso, suspendendo este último, enquanto sper
durar tal causa, continuando a correr tão logo ela desapareça. Difere da 
impeditiva porque esta impede que o curso prescricional tenha início, 
enquanto a suspensiva sobrevém após o seu início, determinando a sua 
suspensão. Difere da interruptiva porque esta interrompe a prescrição já 
iniciada, porém inutilizando todo o curso já decorrido, de modo que ces
sada a interrupção, a prescrição novamente se inicia, enquanto a suspen
siva não destrói o tempo anteriormente, de tal forma que cessada a razão 
da suspensão, esta continua a correr, computando-se no prazo aquele 
tempo anteriormente corrido.81 

Aliás, O CPC, em seu art. 179, prescreve que: "A superveniência 
de férias suspenderá o curso do prazo; o que lhe sobejar recomeçará a 
correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias". 

Eis, em acepção legal, o sentido de suspensão. 

Vale lembrar, ainda, que o Código Civil, a partir do seu art. 197, dis
põe sobre as causas que impedem ou suspendem a prescrição e aquelas 
que a interrompem. 

81 VIANNA, Aldyr Dias. Da prescrição no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1983, 
p.78. 
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CAPÍTULO XVII 
DAS SANÇÕES 

A. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade compe
tente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fa
zer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

Esta regra indica quais as sanções a serem aplicadas pela autorida
de competente, as quais poderão ter natureza pecuniária ou consistirem 
em obrigações de fazer ou não fazer. 

Cabe à norma material de regência prever, para a hipótese, a san
ção a ser cominada, a qual, por essa regra, há de circunscrever-se a uma 
das três indicadas: pecuniária, como, por exemplo, pagar uma multa; 
obrigação de fazer alguma coisa, tal como edificar, refazer o que foi in
devidamente destruído; ou de não fazer alguma coisa, por exemplo, não 
edificar. O caso concreto é que revelará, de acordo com a norma respec
tiva, a cominação cabível e adequada. 

-----------15~l-----------
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CAPÍTULO XVII 

DAS SANÇÕES 


A. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade compe
tente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fa
zer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

Esta regra indica quais as sanções a serem aplicadas pela autorida
de competente, as quais poderão ter natureza pecuniária ou consistirem 
em obrigações de fazer ou não fazer. 

Cabe à norma material de regência prever, para a hipótese, a san
ção a ser cominada, a qual, por essa regra, há de circunscrever-se a uma 
das três indicadas: pecuniária, como, por exemplo, pagar uma multa; 
obrigação de fazer alguma coisa, tal como edificar, refazer o que foi in
devidamente destruído; ou de não fazer alguma coisa, por exemplo, não 
edificar. O caso concreto é que revelará, de acordo com a norma respec
tiva, a cominação cabível e adequada. 
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· CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A. 69. Os processos administrativos específicos continuarão 
a reger-se por lei própria, aplicando-se-Ihes apenas subsidiaria
mente os preceitos desta Lei. 

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou 

instância, os procedimentos administrativos em que figure como 

parte ou interessado: 


I - pessoa com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos; 


11 - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; 


111- (VETADO). 


IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, ne

oplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilo
sante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, 
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída após o início do processo. 

~ ~ 
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§ 1° A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando 

prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade adminis

trativa competente, que determinará as providências a serem cum

pridas. 


§ 2° Deferida a prioridade, os autos receberão identificação pró

pria que evidencie o regime de tramitação prioritária. 


§ 3° (VETADO). 


§ 4° (VETADO). 


Esta regra prevê a subsistência das leis que regem processos espe
cíficos, tais como: a Lei nO 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Pú
blicos da União); a Lei nO 8.666/93 (Licitações); o Decreto nO 70.235/72 
(Processo Administrativo Fiscal) etc. 

Apenas subsidiariamente, vale dizer, quando compatível, razoável, 
houver omissão no texto especial, é que se aplicarão preceitos desta lei, 
que constitui, assim, o estuário comum, supletivo, do Processo Admi
nistrativo na esfera federal, sem prejuízo, pelo princípio da especialida
de, da aplicação das leis próprias a que alude o preceito aos respectivos 
processos, com a sua incidência, apenas, subsidiária. Fosse no campo 
do direito penal e poder-se-ia dizer, relembrando o grande e saudoso 
Ministro Nelson Hungria, que esta lei seria"soldado de reserva" a atuar 
na ausência da norma principal, especial. 

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do Superior Tribu
nal de Justiça: 

AGRA VO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRA TI
VO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. PROCESSO ADMINISTRA TI
VO. DECRETO-LEI N° 1.455/76. DECISÃO IRRECORRÍVEL DO MINIS
TRO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO DUPLO 
GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento segundo o qual 
IInão há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição 
administrativa" (RMS 22064/MS, ReI. Ministro VASCO DELLA GIUSTI
NA, DJe 05/10/2011). 

11 - Não se incompatibiliza com o ordenamento jurídico pátrio, que não 
prevê o duplo grau obrigatório na instância administrativa, a previsão 
contida no § 40 do art. 57 do Decreto-Lei na 1.455/76 de decretação de 

---' - .~\16 ,========-_ 

pena de perdimento de bens em processo administrativo, por decisão 
irrecorrível do Ministro da Fazenda. 

111 _ A Lei na 9.784/99, que dispõe que das decisões administrativas cabe 
recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, porque de caráter 
geral, não teve o condão de derrogar o Decreto-Lei na 1.455/76, que re
gula procedimento administrativo específico relacionado à pena de per

dimento de bens. 

IV _ Prevendo o artigo 69 da Lei na 9.784/99 que os processos administra
tivos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-Ihes 
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei, não há, pois, falar em 
derrogação dos preceitos do Decreto-Lei na 1.455/76. 

V - Agravo regimental a que se nega provimento.
82 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGE
NAS. PORTARIA 1.289/2005, DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTI
ÇA, QUE DECLAROU A POSSE PERMANENTE DA TERRA INDÍGE
NA YVY-KATU PELO GRUPO GUARANI NHANDEVA. TERRITÓRIO 
DEMARCADO A ENGLOBAR PROPRIEDADE DO IMPETRANTE. 
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DE

VIDO PROCESSO LEGAL. 

1. A Primeira Seção do STJ concluiu pela ausência de nulidade no pro
cesso administrativo de edição da Portaria 1.289/2005, do Ministro de 
Estado da Justiça, que declarou a posse permanente da Terra Indígena 
Yvy-Katu pelo grupo Guarani Nhandeva. Precedentes: MS 10.269/DF, 
Primeira Seção, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki e MS 
10.994/DF, Primeira Seção, Relatora Ministra Denise Arruda. 

2. Entretanto, na hipótese dos autos, embora o impetrante tenha apresen
tado reiterados requerimentos no sentido de ser cientificado para acom
panhar o processo administrativo que serviu de base ao enquadramento 
das terras como de ocupação indígena, não recebeu resposta do Poder 
Público, o que constitui violação do direito de informação e resposta as

segurado a todos os cidadãos. 

3. Mandado de Segurança concedido.83 

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1279053/ AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Pri82 
meira Turma, DJe 16/3/2012. 
Superior Tribunal de Justiça, MS 10.985/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 83 
DJe 4/11/2009. 
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§ 10 A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando 
prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade adminis
trativa competente, que determinará as providências a serem cum
pridas. 

§ 2° Deferida a prioridade, os autos receberão identificação pró
pria que evidencie o regime de tramitação prioritária. 

§ 3° (VETADO). 

§ 4° (VETADO). 

Esta regra prevê a subsistência das leis que regem processos espe
cíficos, tais como: a Lei nO 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Pú
blicos da União); a Lei nO 8.666/93 (Licitações); o Decreto nO 70.235/72 
(Processo Administrativo Fiscal) etc. 

Apenas subsidiariamente, vale dizer, quando compatível, razoável, 
houver omissão no texto especial, é que se aplicarão preceitos desta lei, 
que constitui, assim, o estuário comum, supletivo, do Processo Admi
nistrativo na esfera federal, sem prejuízo, pelo princípio da especialida
de, da aplicação das leis próprias a que alude o preceito aos respectivos 
processos, com a sua incidência, apenas, subsidiária. Fosse no campo 
do direito penal e poder-se-ia dizer, relembrando o grande e saudoso 
Ministro Nelson Hungria, que esta lei seria "soldado de reserva" a atuar 
na ausência da norma principal, especial. 

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do Superior Tribu
nal de Justiça: 

AGRA VO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRA TI
VO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. PROCESSO ADMINISTRA TI
VO. DECRETO-LEI N° 1.455/76. DECISÃO IRRECORRÍVEL DO MINIS
TRODAFAZENDA.AUSÊNCIADEOBRIGATORIEDADEDODUPLO 
GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRA TIV A. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento segundo o qual 
"não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição 
administrativa" (RMS 22064/MS, ReI. Ministro VASCO DELLA GIUSTI
NA, DJe 05/10/2011). 

II - Não se incompatibiliza com o ordenamento jurídico pátrio, que não 
prevê o duplo grau obrigatório na instância administrativa, a previsão 
contida no § 4° do art. 57 do Decreto-Lei nO 1.455/76 de decretação de 
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pena de perdimento de bens em processo administrativo, por decisão 
irrecorrível do Ministro da Fazenda. 

III - A Lei nO 9.784/99, que dispõe que das decisões administrativas cabe 
recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, porque de caráter 
geral, não teve o condão de derrogar o Decreto-Lei n° 1.455/76, que re
gula procedimento administrativo específico relacionado à pena de per
dimento de bens. 

IV - Prevendo o artigo 69 da Lei nO 9.784/99 que os processos administra
tivos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-Ihes 
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei, não há, pois, falar em 
derrogação dos preceitos do Decreto-Lei nO 1.455/76. 

V - Agravo regimental a que se nega provimento.82 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGE
NAS. PORTARIA 1.289/2005, DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTI
ÇA, QUE DECLAROU A POSSE PERMANENTE DA TERRA INDÍGE
NA YVY-KATU PELO GRUPO GUARANI NHANDEVA. TERRITÓRIO 
DEMARCADO A ENGLOBAR PROPRIEDADE DO IMPETRANTE. 
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DE
VIDO PROCESSO LEGAL. 

1. A Primeira Seção do STJ concluiu pela ausência de nulidade no pro
cesso administrativo de edição da Portaria 1.289/2005, do Ministro de 
Estado da Justiça, que declarou a posse permanente da Terra Indígena 
Yvy-Katu pelo grupo Guarani Nhandeva. Precedentes: MS 10.269/DF, 
Primeira Seção, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki e MS 
10.994/DF, Primeira Seção, Relatora Ministra Denise Arruda. 

2. Entretanto, na hipótese dos autos, embora o impetrante tenha apresen
tado reiterados requerimentos no sentido de ser cientificado para acom
panhar o processo administrativo que serviu de base ao enquadramento 
das terras como de ocupação indígena, não recebeu resposta do Poder 
Público, o que constitui violação do direito de informação e resposta as
segurado a todos os cidadãos. 

3. Mandado de Segurança concedido.83 

82 	 Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1279053/ AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Pri
meira Turma, DJe 16/3/2012. 

83 	 Superior Tribunal de Justiça, MS 10.985/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 
DJe 4/11/2009. 
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o art. 69-A, seus incisos e parágrafos, foram introduzidos pela Lei 
nO 12.008/2009. 

A indicação de prioridades nas tramitações dos procedimentos 
administrativos está em sintonia com a própria Constituição Federal, 
que, em seu propósito inclusivo de camadas da sociedade mais despro
tegidas ou carentes, incluindo a chamada "terceira idade", lhe atribui 
especial proteção, conforme art. 230, o que veio resultar na edição do 
Estatuto do Idoso - Lei n010.741/2003. 

Quanto aos deficientes, inciso lI, sua matriz está contida no inciso 
VII do art. 37. E, no tocante ao rol de doenças graves descritas, justifica 
a prioridade, sendo certo, inclusive, que a legislação tributária concede 
isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de pessoas acome
tidas de tais doenças, ainda que estejam sob controle médico - Lei nO 
8.989/1995. 

É oportuno observar que a inovação legislativa em foco é relevan
te, pelo aspecto social que encerra. As situações subjacentes justificam, 
sobranceiramente, as prioridades contempladas. No caso do inciso IV, 
despiciendo dizer, por sua obviedade, que seria ideal não precisar da 
prioridade, mas a denominada "Lei da Vida" é, não raro, implacável 
com muitas pessoas. Assim visou o legislador, tanto quanto possível, 
amenizar as situações concretas aludidas, no pertinente, priorizando o 
trâmite dos procedimentos respectivos. 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Referido preceito cumpriu a regra contida na LC nO 95, de 26/2/98, 
art. 8°, demarcando, assim, a data a partir da qual passou a ter eficá
cia o referido diploma legal, qual seja, a de sua publicação no DOU de 
1°/2/99. 

---------------------1"--------------------

9A intenção do legislador foi a melhor possível. A Lei 9.784/9 , 
ainda que possa conter eventuais excessos formais, se apresenta apta, 
desde que bem aplicada, a assegurar - em sua inteireza e propósito - a 
observância dos principios magnos do devido processo legal, da ampla 
defesa, do contraditório, etc, gerando segurança e estabilidade nas re
lações Administração Federall administrado, o que é essencial para a 
valorização da cidadania e fortalecimento do Estado Democrático de 

Direito. 
Espera-se que sua potencialidade positiva se faça sentir dia a dia na 

sua aplicação prática. 
Lembre-se. ademais, que a garantia da razoável duração do pro

cesso (art. 50, LXXVIII, da CF - EC 45/2004) é cânone fundamental a ser 
cumprido pelo Estado-Administração, tanto quanto pelo Estado-Juiz, 
com o escopo de bem servir às pessoas envolvidas, que são, na essência, 
os legítimos destinatários do serviço público, em geral, sendo responsá
veis, inclusive, por sua manutenção. Logo, em seus pleitos, têm inescu
sável direito ao bom e célere atendimento pelo Poder Público. 

--~---_.-, . ---~------
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o art. 69-A, seus incisos e parágrafos, foram introduzidos pela Lei 
n° 12.008/2009. 

A indicação de prioridades nas tramitações dos procedimentos 
administrativos está em sintonia com a própria Constituição Federal, 
que, em seu propósito inclusivo de camadas da sociedade mais despro
tegidas ou carentes, incluindo a chamada flterceira idade", lhe atribui 
especial proteção, conforme art. 230, o que veio resultar na edição do 
Estatuto do Idoso - Lei n010.741/2003. 

Quanto aos deficientes, inciso lI, sua matriz está contida no inciso 
VII do art. 37. E, no tocante ao rol de doenças graves descritas, justifica 
a prioridade, sendo certo, inclusive, que a legislação tributária concede 
isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de pessoas acome
tidas de tais doenças, ainda que estejam sob controle médico _ Lei nO 
8.989/1995. 

É oportuno observar que a inovação legislativa em foco é relevan
te, pelo aspecto social que encerra. As situações subjacentes justificam, 
sobranceiramente, as prioridades contempladas. No caso do inciso IV, 
despiciendo dizer, por sua obviedade, que seria ideal não precisar da 
prioridade, mas a denominada fiLei da Vida" é, não raro, implacável 
com muitas pessoas. Assim visou o legislador, tanto quanto possível, 
amenizar as situações concretas aludidas, no pertinente, priorizando o 
trâmite dos procedimentos respectivos. 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Referido preceito cumpriu a regra contida na LC nO 95, de 26/2/98, 
art. 8°, demarcando, assim, a data a partir da qual passou a ter eficá
cia o referido diploma legal, qual seja, a de sua publicação no DOU de 
1°/2/99. 
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CONCLUSÃO 

A intenção do legislador foi a melhor possível. A Lei 9.784/99, 
ainda que possa conter eventuais excessos formais, se apresenta apta, 
desde que bem aplicada, a assegurar - em sua inteireza e propósito - a 
observância dos princípios magnos do devido processo legal, da ampla 
defesa, do contraditório, etc, gerando segurança e estabilidade nas re
lações Administração Federal/ administrado, o que é essencial para a 
valorização da cidadania e fortalecimento do Estado Democrático de 
Direito. 

Espera-se que sua potencialidade positiva se faça sentir dia a dia na 
sua aplicação prática. 

Lembre-se. ademais, que a garantia da razoável duração do pro
cesso (art. 5°, LXXVIII, da CF - EC 45/2004) é cânone fundamental a ser 
cumprido pelo Estado-Administração, tanto quanto pelo Estado-Juiz, 
com o escopo de bem servir às pessoas envolvidas, que são, na essência, 
os legítimos destinatários do serviço público, em geral, sendo responsá
veis, inclusive, por sua manutenção. Logo, em seus pleitos, têm inescu
sável direito ao bom e célere atendimento pelo Poder Público. 
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LEI N° 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 

Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública 
Federal. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, 
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 
melhor cumprimento dos fins da Administração. 

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de 
função administrativa. 

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da 
Administração direta e da estrutura da Administração indireta; 

H - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade 
jurídica; 

IH - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de 
decisão. 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

-----_. ....-~~ ...=- ---,,--........ 
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II _ atendimento a fins de interesse geral, veClaaa d lt::lLUJ.L'-.L~ ~- --- 

ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III _ objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 

promoção pessoal de agentes ou autoridades; 
IV _ atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 


V _ divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 


hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 
VI _ adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obri

gações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 


necessárias ao atendimento do interesse público; 
VII- indicação dos pressupostos de fato e de direito que determi

narem a decisão; 
VIII _ observância das formalidades essenciais à garantia dos direi

tos dos administrados; 
IX _ adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa

do grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 

X _ garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alega
ções finais, à produção de provas e à interposição de recursoS, nos pro
cessos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 

XI _ proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 

previstas em lei;
XII _ impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuizo 

da atuação dos interessados; 
XIII _ interpretação da norma administrativa da forma que melhor 

garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação. 

CAPÍTULO II 
Dos DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

Art. 3" O administrado tem os seguintes direitos perante a 
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 

I _ ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 

obrigações; 

---------------------!~!'.-------------------------
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LEI N° 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 

Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública 
Federal. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPíTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, 
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 
melhor cumprimento dos fins da Administração. 

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de 
função administrativa. 

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da 
Administração direta e da estrutura da Administração indireta; 

11 - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica; 

111 - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de 
decisão. 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 
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11 - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total 
ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

111 - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a 
promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obri
gações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determi
narem a decisão; 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direi
tos dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa
do grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alega
ções finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos pro
cessos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo 
da atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor 
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 
retroativa de nova interpretação. 

CAPíTULO II 
Dos DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a 
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações; 
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II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que 
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, 
os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação, por força de lei. 

CAPÍTULO III 
Dos DEVERES DO ADMINISTRADO 

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem 
prejuízo de outros previstos em ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - não agir de modo temerário; 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar 
para o esclarecimento dos fatos. 

CAPÍTULO IV 
Do INÍCIO DO PROCESSO 

Art. 5º O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 
pedido de interessado. 

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que 
for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os 
seguintes dados: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 

II - identificação do interessado ou de quem o represente; 

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações; 

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus 
fundamentos; 

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa i11lotivada de 
recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado 

quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar 

orte 
modelos ou formulários padronizados para assuntos que imp ll1 

pretensões equivalentes. 
Art. 8º Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 

tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados ell1 
um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. 

CAPÍTULO V 
Dos INTERESSADOS 

9º São legitimados como interessados no processoArt. 
administrativo: 

I _pessoas físicas ou jurídicas que o iniciemcomotitulares de direitos 
ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação; 

II _ aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos Ou 

interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 
III _ as organizações e associações representativas, no tocante a di. 

reitos e interesses coletivos; 
IV _ as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a 

direitos ou interesses difusos. 
Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, Os 

maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo 

próprio. 

CAPÍTULO VI 
D A COMPETÊNCIA 

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo oS casos de de. 

legação e avocação legalmente admitidos. 
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não 

houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros 
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II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
 Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem
obrigatória a representação, por força de lei. pretensões equivalentes. 

Art. 8º Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 
tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados emCAPíTULO III 
um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.Dos DEVERES DO ADMINISTRADO 

CAPÍTULO V 

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem 
 Dos INTERESSADOS 

prejuízo de outros previstos em ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; Art. 9º São legitimados como interessados no processo 
administrativo:II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 


III - não agir de modo temerário; 
 I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos 
ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar 

para o esclarecimento dos fatos. II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou 
interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; 

III - as organizações e associações representativas, no tocante a di
CAPÍTULO IV reitos e interesses coletivos; 

Do INÍCIO DO PROCESSO 

Art. 5º O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 
pedido de interessado. 

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que 
for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os 
seguintes dados: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 

II - identificação do interessado ou de quem o represente; 

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações; 

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus 
fundamentos; 
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IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a 
direitos ou interesses difusos. 

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os 
maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo 
próprio. 

CAPÍTULO VI 

DA COMPETÊNCIA 


Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de de
legação e avocação legalmente admitidos. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não 
houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros 
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órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente su
bordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de ín
dole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à 
delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos 
presidentes. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

II - a decisão de recursos administrativos; 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

Art.14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados 
no meio oficial. 

§ 1 º O ato de delegação especificará as matérias e poderes 
transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos 
da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício 
da atribuição delegada. 

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela 
autoridade delegante. 

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar 
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos 
relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de 
competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão 
publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a 
unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo admi
nistrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hie
rárquico para decidir. 

CAPÍTULO VII 
Dos IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que: 
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I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
11 - tenha participado ou venha a participar como perito, 

testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao 
cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

III _ esteja litigando judicial ou administrativamente com o 

interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento 

deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento 

constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 
Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor 

que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interes
sados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins 

até o terceiro grau. 
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto 

de recurso, sem efeito suspensivo. 

CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 

§ 1 º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em 
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 

autoridade responsável. 
§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será 

exigido quando houver dúvida de autenticidade. 
§ 3º A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser 

feita pelo órgão administrativo. 
§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmen

te e rubricadas. 
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no 

horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o 

processo. 
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da atribuição delegada. 

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela 
autoridade delegante. 

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar 
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos 
relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de 
competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão 
publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a 
unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo admi
nistrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hie
rárquico para decidir. 

CAPÍTULO VII 
Dos IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que: 
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órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente su I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
bordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de ín H - tenha participado ou venha a participar como perito,
dole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 
delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos In - esteja litigando judicial ou administrativamente com o
presidentes. 

interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento 
I - a edição de atos de caráter normativo; deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
H - a decisão de recursos administrativos; Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento 
IH - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 


Art.14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados 
 Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor 
no meio oficial. que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interes

sados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes 
até o terceiro grau.transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos 

da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto 
de recurso, sem efeito suspensivo. 

CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 

§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em 
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável. 

§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticidade. 

§ 3º A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser 
feita pelo órgão administrativo. 

§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmen
te e rubricadas. 

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no 
horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o 
processo. 
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Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário 

atos do órgão ou 

normal os atos 
já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento 
ou cause dano ao interessado ou à Administração. 

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os 
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo 
de força maior. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado 
até o dobro, mediante comprovada justificação. 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente 
na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de 
realização. 

CAPÍTULO IX 

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 


Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo 
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1º A intimação deverá conter: 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade 
administrativa; 

II - finalidade da intimação; 

III - data, hora e local em que deve comparecer; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se 
representar; 

V - informação da continuidade do processo independentemente 
do seu comparecimento; 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis 
quanto à data de comparecimento. 

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por 
via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que 
assegure a certeza da ciência do interessado. 
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§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou 
com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de 

publicação oficial. 
§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem o~servância das 

prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua 

falta ou irregularidade. 
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o 

reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo 

administrado. 
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido 

direito de ampla defesa ao interessado. 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que 
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou 
restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra nature

za, de seu interesse. 

CAPÍTULO X 


DA INSTRUÇÃO 

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e 
comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de 
ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem 
prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os 

dados necessários à decisão do processo. 
§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados 

devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 

Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas 

obtidas por meios ilícitos. 
Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse 

geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir 
período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da 
decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 
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Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos § 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou 
já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de 
ou cause dano ao interessado ou à Administração. publicação oficial. 


Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou 
 § 5º As intimações serão nulas quando feitas sem o~servância das 
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua 
participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo falta ou irregularidade.
de força maior. 

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o 
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo 

até o dobro, mediante comprovada justificação. administrado. 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente 
 Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido 

na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de direito de ampla defesa ao interessado. 
realização. 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que 
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou 
restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureCAPÍTULO IX 
za, de seu interesse.DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo CAPÍTULO X 
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 

D A INSTRUÇÃO
decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1º A intimação deverá conter: 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de 
administrativa; ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem 

11 - finalidade da intimação; prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 

111 - data, hora e local em que deve comparecer; § 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se dados necessários à decisão do processo. 
representar; § 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados 

V - informação da continuidade do processo independentemente devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
do seu comparecimento; Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. obtidas por meios ilícitos. 


§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis 
 Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse 
quanto à data de comparecimento. geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir 

período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por 
decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que 

assegure a certeza da ciência do interessado. 
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§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos 
meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar 
os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a 
condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da 
Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas 
as alegações substancialmente iguais. 

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante 
da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para 
debates sobre a matéria do processo. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, 
poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, 
diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros 
meios de participação de administrados deverão ser apresentados com 
a indicação do procedimento adotado. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência 
de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada 
em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes 
dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos 
autos. 

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e 
do disposto no art. 37 desta Lei. 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão 
registrados em documentos existentes na própria Administração 
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o 
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 
documentos ou das respectivas cópias. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada 
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perí
cias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 

§ 1ºOs elementos probatórios deverão ser considerados na motiva
ção do relatório e da decisão. 
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§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão 
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a 
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas 
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições 

de atendimento. 
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 

competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, 

não se eximindo de proferir a decisão. 
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao in

teressado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não 
atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva 
apresentação implicará arquivamento do processo. 

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência 
ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se 

data, hora e local de realização. 
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão 

consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze 
dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 

§ 1 º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido 
no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva 
apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser 
emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser 
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem 

se omitiu no atendimento. 
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser 

previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes 
não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável 
pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de 
qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de 
manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for 

legalmente fixado. 
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§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos 
meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar 
os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a 
condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da 
Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas 
as alegações substancialmente iguais. 

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante 
da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para 
debates sobre a matéria do processo. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, 
poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, 
diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros 
meios de participação de administrados deverão ser apresentados com 
a indicação do procedimento adotado. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência 
de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada 
em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes 
dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos 
autos. 

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e 
do disposto no art. 37 desta Lei. 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão 
registrados em documentos existentes na própria Administração 
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o 
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 
documentos ou das respectivas cópias. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada 
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perí
cias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 

§ lºOs elementos probatórios deverão ser considerados na motiva
ção do relatório e da decisão. 

-===============lM :::::::::::::::::::::::::~----=


o PRocESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão 
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a 
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas 
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições 
de atendimento. 

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, 
não se eximindo de proferir a decisão. 

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao in
teressado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não 
atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva 
apresentação implicará arquivamento do processo. 

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência 
ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se 
data, hora e local de realização. 

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão 
consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze 
dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido 
no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva 
apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser 
emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser 
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem 
se omitiu no atendimento. 

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser 
previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes 
não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável 
pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de 
qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de 
manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for 
legalmente fixado. 
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Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública 
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 
manifestação do interessado. 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter 
certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o 
integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos 
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a 
decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo 
das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetiva
mente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. 

CAPÍTULO XI 
Do DEVER DE DECIDIR 

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir de
cisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, 
em matéria de sua competência. 

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Admi
nistração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação 
por igual período expressamente motivada. 

CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 

./' 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

H - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

IH - decidam processos administrativos de concurso ou seleção 
pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 
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VII _ deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII _ importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação 

de ato administrativo. 
§ lº A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 

consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão 

parte integrante do ato. 
§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser 

utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, 
desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou 

de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 


CAPÍTULO XIII 
D A DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, 
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar 

a direitos disponíveis. 
§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 

somente quem a tenha formulado. 
§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não 

prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar 

que o interesse público assim o exige. 
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo 

quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

CAPÍTULO XIV 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
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Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública 
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 
manifestação do interessado. 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter 
certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o 
integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos 
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a 
decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo 
das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetiva
mente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. 

CAPíTULO XI 
Do DEVER DE DECIDIR 

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir de
cisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, 
em matéria de sua competência. 

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Admi
nistração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação 
por igual período expressamente motivada. 

CAPíTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

IH - decidam processos administrativos de concurso ou seleção 
pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licita tório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 
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VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação 
de ato administrativo. 

§ 12 A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão 
parte integrante do ato. 

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser 
utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, 
desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 

§ 32 A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou 
de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

CAPíTULO XIII 
D A DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, 
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar 
a direitos disponíveis. 

§ 12 Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge 
somente quem a tenha formulado. 

§ 22 A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não 
prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar 
que o interesse público assim o exige. 

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo 
quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

CAPíTULO XIV 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
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Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrati
vos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 
cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo compro
vada má-fé. 

§ 1ºNo caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem de
feitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 

CAPíTULO XV 
Do RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de ra
zões de legalidade e de mérito. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à 
autoridade superior. 

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo 
independe de caução. 

§ 3° Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria 
enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da de
cisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar 
o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inapli
cabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 
2006). 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três ins
tâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titu~ares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

11 - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente 
afetados pela decisão recorrida; 

------------------~~==================~--

111 _ as organizações e associações representativas, no tocante a di

reitos e interesses coletivos; 
IV _ os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses 

difusos. 
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para 

interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou 

divulgação oficial da decisão recorrida. 
§ 1ºQuando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo 

deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do 

recebimento dos autos pelo órgão competente. 
§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser 

prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o 

recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, poden
do juntar os documentos que julgar convenientes. 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem 

efeito suspensivo. 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou 

incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou 
a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 

suspensivo ao recurso. 
Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhe

cer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco 

dias úteis, apresentem alegações. 

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 


I - fora do prazo; 


11 - perante órgão incompetente; 


III - por quem não seja legitimado; 


IV - após exaurida a esfera administrativa. 

§ 1ºNa hipótese do inciso lI, será indicada ao recorrente a autoridade 


competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 
§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração 

de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão 

administrativa. 

--_. ~-,- -- - -- --
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Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrati 
vos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 
cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo compro
vada má-fé. 

§ 1ºNo caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem de
feitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 

CAPÍTULO XV 
Do RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de ra
zões de legalidade e de mérito. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à 
autoridade superior. 

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo 
independe de caução. 

§ 3° Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria 

enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da de

cisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar 

o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inapli
cabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 
2006). 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três ins
tâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titu!ares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente 
afetados pela decisão recorrida; 
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111 - as organizações e associações representativas, no tocante a di
reitos e interesses coletivos; 

IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para 
interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou 
divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1ºQuando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo 
deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do 
recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o 
recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, poden
do juntar os documentos que julgar convenientes. 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem 
efeito suspensivo. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou 
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou 
a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 
suspensivo ao recurso. 

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhe
cer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco 
dias úteis, apresentem alegações. 

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão incompetente; 

III - por quem não seja legitimado; 

IV - após exaurida a esfera administrativa. 

§ 1ºNa hipótese do inciso lI, será indicada ao recorrente a autoridade 
competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração 
de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão 
administrativa. 
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Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá con
firmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão 
recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder 
decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado 
para que formule suas alegações antes da decisão. 

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmu
la vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as 
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o 
caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ci
ência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento 
do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em 
casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas 
cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções po
derão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando sur
girem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 
inadequação da sanção aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agra
vamento da sanção. 

CAPÍTULO XVI 
Dos PRAZOS 

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientifica
ção oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o 
do vencimento. 

§ 1 º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou 
este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 
Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início 
do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 

prazos processuais não se suspendem. 

CAPÍTULO XVII 

DAS SANÇÕES 


Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, 
terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de 
não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

CAPÍTULO XVIII 
D AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a 
reger-se por lei própria, aplicando-se-Ihes apenas subsidiariamente os 

preceitos desta Lei. 
Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou 

instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte 
ou interessado: (Incluído pela Lei ~o 12.008, de 2009). 

I - pessoa com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos; (Inclu

ído pela Lei nO 12.008, de 2009). 
H - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; (Incluído pela 

Lei nO 12.008, de 2009). 
IH - (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, ne
oplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, car
diopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de 
imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em con
clusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido con
traída após o início do processo. (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 10 A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova 
de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa com
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Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá con
firmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão 
recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder 
decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado 
para que formule suas alegações antes da decisão. 

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmu
la vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as 
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o 
caso. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ci
ência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento 
do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em 
casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas 
cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nO 11.417, de 2006). 

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções po
derão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando sur
girem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 
inadequação da sanção aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agra
vamento da sanção. 

CAPÍTULO XVI 

Dos PRAZOS 


Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientifica
ção oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o 
do vencimento. 

§ 1 º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou 
este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 
Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início 
do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 
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Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 
prazos processuais não se suspendem. 

CAPÍTULO XVII 

DAS SANÇÕES 


Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, 
terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de 
não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a 
reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os 
preceitos desta Lei. 

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou 
instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte 
ou interessado: (Incluído pela Lei ~o 12.008, de 2009). 

I - pessoa com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos; (Inclu
ído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; (Incluído pela 
Lei nO 12.008, de 2009). 

III - (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, ne
oplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, car
diopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de 
imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em con
clusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido con
traída após o início do processo. (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 10 A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova 
de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa com
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petente, que determinará as providências a serem cumpridas. (Incluído 
pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 2° Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria 
que evidencie o regime de tramitação prioritária. (Incluído pela Lei nO 
12.008, de 2009). 

§ 3° (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 4° (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília 29 de janeiro de 1999; 1780 da Independência e 1110 da Re
pública. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 


Paulo Paiva 


.... - 1.82==========:....__ 


BIBLIOGRAFIA 


DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella de. Direito Administrativo. 25. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nO 5.869, de 
11/1/1973.2. ed, Rio de Janeiro: 2000. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 17. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito 
Comparado e Nacional. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. 

__~================ 1~ -----------------



------------------------------------
ARNALDO ESTEVES LIMA 

petente, que determinará as providências a serem cumpridas. (Incluído 
pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 2° Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria 
que evidencie o regime de tramitação prioritária. (Incluído pela Lei nO 
12.008, de 2009). 

§ 3° (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

§ 4° (VETADO) (Incluído pela Lei nO 12.008, de 2009). 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília 29 de janeiro de 1999; 1780 da Independência e 1110 da Re
pública. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 


Paulo Paiva 


---------..:...-182 - ..._ ..._ ...

o PROCESSO ADMINISfRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA FEDERAL 

BIBLIOGRAFIA 

DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella de. Direito Administrativo. 25. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

FERRAZ, Sérgio. DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nO 5.869, de 
11/1/1973.2. ed, Rio de Janeiro: 2000. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 17. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2013. 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito 
Comparado e Nacional. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. 

_.-------- :~::::::::::::::::::::::::~----------------183 



MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30 
ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. 

MELLO, Shirlei Silmara de Freitas. Tutela cautelar no processo 
administrativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 462. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios 
Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 
Volume 2. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

___ Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Volume 3.25 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

SILVA, Caio Mário Pereira da. Instituições de Direito Civil. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1966. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2013. 

VIANNA, Aldyr Dias. Da prescrição no direito civil brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 1983. 




