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Princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, 
CRFB/1988), nas suas vertentes formal e 
material, bem como nos seus princípios 
corolários, quais sejam: o contraditório e a 
ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB/1988). 

Fundamento Constitucional



- Administração Federal direta e indireta;

- Poderes Legislativo e Judiciário da União 
(função administrativa).

- STJ considera aplicável subsidiariamente 
aos demais entes federativos que não 
possuam lei própria de processo 
administrativo.

Abrangência



I órgão: a unidade de atuação integrante da 
estrutura da Administração direta e da 
estrutura da Administração indireta;

II entidade: a unidade de atuação dotada de 
personalidade jurídica;

III autoridade: o servidor ou agente público 
dotado de poder de decisão.

Conceitos



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.

Princípios



I atuação conforme a lei e o Direito 
(Legalidade); 

II atendimento a fins de interesse geral, 
vedada a renúncia total ou parcial de poderes 
ou competências, salvo autorização em lei 
(Finalidade);

Princípios



III objetividade no atendimento do interesse 
público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades (Impessoalidade); 

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

Princípios



V divulgação oficial dos atos administrativos, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 
Constituição (Publicidade); 

Princípios



VI adequação entre meios e fins, vedada a 
imposição de obrigações, restrições e sanções 
em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse 
público (Razoabilidade/Proporcionalidade);

Princípios



VII indicação dos pressupostos de fato e de 
direito que determinarem a decisão 
(Motivação); 

VIII observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos dos administrados 
(Segurança Jurídica);

Princípios



IX adoção de formas simples, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos 
administrados (Informalismo);

Princípios



X garantia dos direitos à comunicação, à 
apresentação de alegações finais, à produção 
de provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e 
nas situações de litígio (Contraditório e ampla 
defesa);

Princípios



XI proibição de cobrança de despesas 
processuais, ressalvadas as previstas em lei 
(Gratuidade); 

XII impulsão, de ofício, do processo 
administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados (Oficialidade);

Princípios



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 (Finalidade e 
Segurança Jurídica).

Princípios



Direitos dos Administrados: art. 3º.
Ex:  ser tratado com respeito [...].

Deveres dos Administrados: art. 4º
Ex: expor os fatos conforme a verdade;

Direitos e Deveres



Do Início do Processo: art. 5º a 8º;

Dos Interessados:  art. 9º;

Da Competência: A competência é irrenunciável
e se exerce pelos órgãos administrativos a que 
foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos.

Importante



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.

Delegação



Art. 15: Será permitida, em caráter 
excepcional e por motivos relevantes 
devidamente justificados, a avocação 
temporária de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente inferior.

Avocação



Impedimento: interesse direto ou indireto na 
matéria; participação como perito, 
testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro 
grau; litigando com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro.

Dos Impedimentos e da Suspeição



Art. 20: Pode ser arguida a suspeição de 
autoridade ou servidor que tenha amizade 
íntima ou inimizade notória com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o terceiro 
grau.

Dos Impedimentos e da Suspeição



Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos 
Processuais: art. 22 a 25.

Da Comunicação dos Atos: art. 26 a 28.

Da Instrução: art. 29 a 47.

Importante



Do Dever de Decidir: art. 48 e 49.
Da Motivação: art. 50.
Obs: §1ºA 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.

Importante



Art. 51, §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.

Desistência



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.

Anulação - Autotutela



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.

Anulação - Autotutela



Art. 55: Em decisão na qual se evidencie não 
acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria Administração.

Convalidação



- Decisão: Recurso legalidade e mérito;

- Prazo: 10 dias;

- Retratação: 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.

Recursos



- Caução: independe;

- Tramitação: máximo 03 instâncias;

- Decisão: 30 dias;

- Efeito: só devolutivo;

- Suspensivo: justo receio de prejuízo de 
difícil ou incerta reparação

Recursos



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. (reformatio in pejus)

Recursos



Art. 65: Os processos administrativos de que 
resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 
quando surgirem fatos novos ou 
circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada.

Revisão



Parágrafo único. Da revisão do processo não 
poderá resultar agravamento da 
sanção.(proibição da reformatio in pejus)

Revisão



Art. 66: Os prazos começam a correr a partir 
da data da cientificação oficial, excluindo-se 
da contagem o dia do começo e incluindo-se o 
do vencimento. [...].
§2º Os prazos expressos em dias contam-se de 
modo contínuo.

Dos Prazos



Art. 66, §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.

Dos Prazos



Prazo geral, inexistindo outro (dilatável pelo 
dobro): 5 dias 

Intimação para comparecimento: 3 dias úteis

Parecer de órgão consultivo: 15 dias 

Manifestação após finda a instrução: 10 dias 

Dos Prazos
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