
MlNISTRATIVOS AMPLlATIVOS DE DIREITOS 

'l verificação do que se compreende por ato admi
) da esfera jurídica dos administrados e aponta 
Jes entre as espécies desses atos . 

:lpós a exposição de alguns pressupostos relativos 
tlidação", adentra uma detalhada análise dos ins
e da invalidação "incidentes sobre os atos admi
os da esfera jurídica dos administrados". 

percurso intelectual pontualmente desenvolvido, 
~ "os atos administrativos ampliativos exigem e 
specífico da legislação, haja vista a razão de exis
strativo, pautado por normas constitucionais que 
o dos particulares. Nesse sentido , torna-se dever 
sprudência repensar o regime de retirada de atos 
spécies distintas (restritivos e ampliativos), con
lção das atividades estatais ilegítimas, arbitrárias 
pelo descaso à confiança (certeza e estabilidade) 

lbalho que o Autor obteve o título de Mestre em 
a área de concentração em Direito Administrati
rande brilho e sucesso na Faculdade de Direito da 
om a nota máxima e recebido merecidos elogios 
'1sados pela Banca Examinadora. 

imprescindível contribuição ao mundo jurídico e 
ídica um novo Autor, que, certamente, continuará 
eu talento e vigor intelectual. Foi com satisfação 
para redigir o prefácio da obra que agora vem a 

; leitores a apreciá-la, tal como eu o fiz. 

DINORÁ ADELAIDE MUSETIl GROTTI 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS .. ............. ..... .. ........... .. . ... ........... ... . ........... .. . .. .. . 5 


PREFÁCIO - Profa. DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROTTI ............ 7 


1. INTRODUÇÃO . .. . ....... .. ... ............ .. . ............ .... . .......... .... ......... . . ... . 13 


2. ATOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 Noção de Uato administrativo" .............. ............... .. .... ...... 18 

22 Os planos do mundo jurídico: existência, validade e 
eficácia .. .............. .. .... .............. .. ........... ............. .. ............. . 27 

2.2.1 Plano da existência .......... ................................... ...... 28 


2.2.2 Plano da validade .. .... ............................................... 32 


2.2.3 Plano da eficácia .......................... .......................... .. 34 


3. ATOS AMPLlATIVOS DA ESFERA JURÍDICA DOS ADMINISTRADOS 

3.1 Conceito de Uato administrativo ampliativo" .................. 39 

32 Principais diferenças quanto aos atributos dos atos 
administrativos .......... .... ........ ... ................. .. ...................... 49 

3.2.1 Presunção de legitimidade ou legalidade .............. .. 50 


3.2.2 Imperatividade ................................................... ....... 52 


3.2.3 Exigibilidade ......... ....................... .............. ............... 54 


3.2 .4 Executoriedade .......... ............. .... ... ........ ..... .. ....... ..... 55 


3.2.5 Outras considerações quanto aos atributos .. ........... 56 


3.3 Principais diferenças quanto à participação da vontade 
dos administrados ..... ........ .... .. ........ ... ... ...... .. .... ........... ..... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ATOS ADMINISTRATIVOS AMPLlATIVOS DE DIREITOS 

3.3 .1 A vontade do administrado como fator irrelevante 
para aformação e/ou produção dos efeitos do ato 
administrativo .. ...... .. ..... ..... ... ..... ... ........ .. ............. ..... 60 

3.3.2 A vontade do administrado relevante para a 
formação e/ou produção dos efeitos do ato 
administrativo ............ ............. ........ ... ............... . ....... 61 

3.3.2.1 Vontade do administrado imprescindível 
para a existência ou produção dos efeitos 
do ato ... .... ..... ....... ......... .... ... ...... ....... ... .. ....... 63 

3.3.2 .21mportânciaformal, contudo necessária, 
para a validade do ato ............ ...... ... ........... . 65 

3.4 A importância do processo administrativo .. .. .... ....... .. .... .. 66 


3.5 O dever de motivar ........ ... ................... .. .... ..... ...... ........ .. .. . 71 


3.6 O dever de ciência inequívoca do destinatário .... .. .... ...... 76 


4. REVOGAÇÃO E INVALIDAÇÃO: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE ... .. 82 

4.1 A imposição do processo administrativo para revogação 
e invalidação dos atos administrativos ampliativos .... .... . 83 

42 O dever de motivação dos atos administrativos de revogação 
e invalidação ............ ... ............... ......... .................. ...... ... ... . 89 

4.3 Respeito ao princípio da boa administração 93 
4.4 Respeito ao princípio da segurança jurídica ... .. ...... ... ... . . 95 


4.4 .1 Faceta objetiva: direito adquirido ... ............ ....... .... . 99 

4.4.2 Faceta subjetiva: principio de proteção à confiança .. 10 I 

4 .4.3 Faceta subjetiva: principio da boa-fé ...................... 105 


5. REVOGAÇÃO DOS ATOS A MPLlA TIVOS DE DIREITOS 

5.10 instituto da revogação ... .. ... .......... ..... ............... ..... ... .. ... 111 


52 O instituto da revogação no Brasil ...... ...... ... ... ... .. ......... .. 116 


5.2.1 Quem pode revogar .......... .... .... .. .. .......... .. .......... .. .. .. 119 


5.2.2 Efeitos da revogação .... .. ................ ..... .. ........ ........ .. . 121 


5.2.3 Limites à revogação.. .......... ........ .. ...... ................ .. .... 123 


5.3 A revogação e os atos ampliativos .. ...................... .. .......... 127 


SUMÁRlO 

5.3.1 A natureza do ato ampliativo .... 

5.3.1.1 Atos ampliati vos praticcuh. 

5.3 .1.1.1 O dever de inde 
dos atos amplia 
título precário. 

5.3 .1.2 Os atos ampliativos está, 

5.3.2 Revogação dos atos ampliativos n 

5.3.2.1 Direito Português ........ . 


5.3 .2 .2 Direito Espanhol .......... . 


5.3.2.3 Direito Argentino .. .. .... .. 

5.3.3 Revogação dos atos ampliativos n 

5.3 .3.1 Regime jurídico do instit 

5.3.3.2 A necessária manutençã( 
público em face dos efeit. 
estável .... .. ....... ............. . 

6. INVALIDAÇÃO DOS ATOS AMPLlATlVOS 

6.1 O instituto da invalidação ................ . 


6.1.1 Fundamentos da invalidação .. .. 

6.1.2 Sujeitos da invalidação ............ . 


6.1.3 Efeitos da invalidação .... .. ...... .. 


6.1.4 Objetivos da invalidação ..: ...... . 

62 A invalidação dos atos administrativ( 

6.2.1 Breve panorama do Direito estr, 

6.2.1.1 Direito Francês ............ . 


6.2.1.2 Direito Espanhol ........ . .. 


6.2.1.3 Direito Português ........ . 


6.2.1.4 Direito Argentino ........ .. 


6.3 A busca pelo dever de convalidar .. .. 
6.3.1 Vício de sujeito ........................ . 


6.3.2 Vício de formalidade .. .. ........ .. . 


6.3.3 Vício de procedimento .... .. .. .. .. . 

6.3.4 Vícios não convalidáveis ...... .. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)MINISTRATIVOS AMPLIATlVOS DE DIREITOS 

de do administrado como fator irrelevante 

'armação e/ou produção dos efeitos do ato 

trativo .......... ......... ... .... .. ..... ............. ............. 60 


ie do administrado relevante para a 

'o e/ou produção dos efeitos do ato 

trativo ............... ..... ........ ..... .... ....... .......... .. ... 61 


lontade do administrado imprescindível 

Dara a existência ou produção dos efeitos 

10 ato ....... .. .. ..... .. ... .. .. .... ..... .... ....... .... .. ... ... ... 63 


'mportância formal, contudo necessária, 

'Jara a validade do ato ................ ..... ...... ...... 65 


l do processo administrativo .. .. ... ... .. .. ..... . ... 66 


otivar ... ... ...... ........ .... ....... .. .... ............ ........... 71 


?ncia inequívoca do destinatário ..... .... .. ..... 76 


'AUDAÇÃO: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE .. .. . 82 


ro processo administrativo para revogação 

dos atos administrativos ampliativos ..... ... . 83 


tivação dos atos administrativos de revogação 

89 


rincípio da boa administração 93 


";'ncípio da segurança jurídica .. ... ........ ...... 95 


objetiva: direito adquirido ... .. ... ... .... .. .......... 99 


dJjetiva: princípio de proteção à confiança .. 10 1 


ubjetiva: princípio da boajé .. ..... ..... ........ .. 105 


,TOS AMPLlAIlVOS DE DIREITOS 


revogação .. ...... ................ .... .. ..... ... ... ........ .. 111 


revogação no Brasil ...... .... .... .... .. ... ... ... ..... 116 


âe revogar .... .. ...... ...... .... ..... .... ... .... ... .. ....... 119 


a revogação ... ... ... .. .. .. ..... ... ... ..... .... ... ......... . 121 


. revogação ... .. ..... ...... ........ ............ ....... .... ... 123 


os atos ampliativos ...... ....... .... ........ ........ ... 127 


11SUMÁRIO 

5.3 .1 A natureza do ato ampliativo .................................. .. 128 


5.3 .1.1 Atos amplia tivos praticados a título precário .. 129 


5.3 .1.1 .1 O dever de indenizar e a revogação 

dos atos ampliativos praticados a 

título precário .... .. ............... .......... .. 134 


5.3 .1.2 Os atos ampliativos estáveis ............ .. ........... 138 


5.3.2 Revogação dos atos ampliativos no Direito estrangeiro 

5 .3.2.1 Direito Português ......................................... 140 


5.3.2.2 Direito Espanhol .... ..... .... ... ...... .. ........ ........... 143 


5 .3.2 .3 Direito Argentino .... ................................ ...... 145 


5.3.3 Revogação dos atos ampliativos no Direito Brasileiro. 148 


5.3.3.1 Regime jurídico do instituto da revogação .. 149 


5.3.3.2 A necessária manutenção do interesse 

público emface dos efeitos do ato ampliativo 

estável.......... ... ........................................ ...... 158 


6. INVALIDAÇÃO DOS ATOS AMPLIATlVOS 

6.1 O instituto da invalidação ........ ..... .. .................................. 161 


6 .1.1 Fundamentos da invalidação .. ................... ............. .. 165 


6.1.2 Sujeitos da invalidação .... ... ..... .. .... ...... .. ................... 169 


6.1.3 Efeitos da invalidação ...... ..... .. ...... ........... .......... ..... . 170 


6.1 .4 Objetivos da invalidação ..:.......... .... .......... ..... ... .. ..... 171 


62 A invalidação dos atos administrativos ampliativos ........ 174 


6.2 .1 Breve panorama do Direito estrangeiro ................... 176 


6.2 .1.1 Direito Francês ..... ........................................ 176 


6.2.1.2 Direito Espanhol ................................... ........ 178 


6.2.1.3 Direito Português ......................................... 182 


6.2 .1ADireitoArgentino ..................................... ..... 184 


63 A busca pelo dever de convalidar ................................. .... 188 


6.3 .1 Vício de sujeito ...................................................... .. . 191 


6.3.2 Vício de formalidade .... ......... ... .. ....... ...... ........ ..... .... 192 


6.3.3 Vício de procedimento ... ...................................... .. ... 193 


6.3.4 Vícios não convalidáveis ........... ....... ................... .... . 195 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ATOS ADMINISTRATIVOS AMPLlATlVOS DE DIREITOS 

6.4 Estabilização dos atos ampliativos viciados ..................... 199 


6.5 O decurso do tempo .............. ...... .. .......................... .. .... .... 204 


6.6 A efetiva invalidação: efeitos e consequências ... ..... ........ 209 


7. CONCLUSÃO ................... ... .. ............... ..... ..... ...... ................. ...... 216 


REFERÊNCIAS BIBUOGRÁF/CAS ..... .. ................ .. ........ .................... 226 


A evolução dos modelos de Estado esU 
evolução do modo de atuação da Administra 
guinte, da natureza e conteúdo das normas c 

Num primeiro momento, no Estado At 
era incontrastável, insubmisso aos postuladt 
piente, ou mesmo inexistente, esse ramo do 

Em reação a esse período negro da His 
que todo o poder deveria submeter-se ao sist~ 
o Estado de Direito. 

Sua primeira versão nasceu juntamente 
sorte que o Estado de Direito passou a s 
Coube-lhe submeter o poder político aos c 
preservar os direitos fundamentais dos indi\ 

Submissa ao novel direito administrati\ 
aparente contradição, atuava coercitivame' 
sobre os particulares, visando a preservar a 
individuais. 

O ato administrativo, apontado como I 

mente exclusivo) da actuação da Adntinistrê 
como elemento central do direito administn 
uma manifestação autoritária do poder est 
particular determinado"? 

1. Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva, 
tivo Perdido, Coimbra, Livraria Almedina, 2003, p. 4 

2. Idem, ibidem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


