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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar a aplicabilidade da Lei Federal n. 9.784/99 (Lei 

de Processo Administrativo Federal – LPAF). A partir do exame das expressões doutrinárias 

do direito e do processo administrativo no Brasil, busca-se investigar a extensão de sua 

incidência, tendo-se como premissa inicial o fato de a referida Lei representar um verdadeiro 

quadro ou fonte normativa primordial de ordenação da atuação administrativa, pautando 

requisitos mínimos para instauração, instrução e decisão relativos à formação e posterior 

execução da vontade funcional da Administração Pública. Nesse sentido, busca-se discutir a 

fórmula ou regime geral de incidência da LPAF, tendo como fundamento sua estipulação 

baseada em normas básicas e sua subsidiariedade em relação às espécies processuais 

administrativas reguladas por leis específicas. Os critérios legais de aplicabilidade da lei são 

evidenciados para que se chegue a um escalonamento (ordem de preferência) entre os 

mesmos, sobretudo a fim de melhor trilhar a extensão da lei entre os entes, entidades e órgãos 

submetidos a seu quadro normativo. Em vistas disso, o estudo toma como base os caracteres 

estruturais Administração Pública, alinhando a atividade administrativa e a consequente 

incidência da LPAF ao quadro de organização administrativa disposto no Anteprojeto de Lei 

Orgânica da Administração Pública Federal e Entes de Colaboração. Por derradeiro, estuda-se 

a o alcance federativo da lei, de forma a investigar a possibilidade de sua aplicação e extensão 

aos entes subnacionais, com a instauração de um patamar de tratamento e atuação unificados 

perante as diversas facetas e expressões de atividade administrativa em todas as entidades 

políticas (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). 

 

 

Palavras-chave: Processualidade administrativa. Lei Federal n. 9.784/99 (LPAF). 

Aplicabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the Federal Law n. 9.784/99 applicability (Federal 

Administrative Procedure Act, also known, in Brazil, as LPAF). From the examination of 

brazilian experts expressions about administrative law and administrative procedure law, the 

study seeks to investigate the extension of the LPAF impact, taking into consideration that 

this Act represents a primary source of normative ordering of the administrative functions and 

all the acts and decisions taken and made by the Public Administration. In such scope, the aim 

is thus to discuss a general formula for the impact of the LPAF, mainly based on its basic 

rules and principles and its subsidiarity in relation to administrative procedural species 

regulated by specific Acts. Furthermore, the legal criteria for the applicability of the LPAF are 

highlighted in order to reach an order of preference between them. From this point, the study 

sets its focus on the structural character of the Public Administration to investigate the impact 

of the LPAF aligned to regular administrative activity. For the last, the federal state issue is 

raised in order to discuss its applicability and the possibility of establishing an unified level of 

administrative procedures and activities through all the political entities in the Federation 

(Union, Federal District, States and Municipalities). 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Administrative procedure. Federal Law n. 9.784/99 (LPAF). Applicability. 
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INTRODUÇÃO 

A sistematização em lei específica das normas concernentes ao processo
1
 

administrativo é tendência que se alastra pelos mais variados entes da federação brasileira. 

Neste cenário – e em termos legislativos concretos –, é de ver-se que a Lei Complementar 

n. 33/1996 do Estado de Sergipe
2
 pode ser vista como uma das precursoras, em âmbito 

nacional, de um movimento de unificação e coordenação legislativa do processo 

administrativo em torno de um documento legal formal. 

Adiante, a produção legislativa da matéria processual administrativa é alargada 

com a edição de duas importantes leis: a Lei Federal n. 9.784/1999 e a Lei n. 10.177/1998 

do Estado de São Paulo. Mais tarde, outros Estados e até mesmo os Municípios aderem ao 

movimento de produção de diplomas legislativos próprios abrangendo o processo 

administrativo. 

Tais diplomas representam, em verdade, leis gerais sobre processo administrativo 

e regulamentação da atuação administrativa, as quais, como se prenunciava quando de suas 

edições, causariam – e efetivamente causaram –, impacto e significativa transformação no 

direito administrativo brasileiro, cujos efeitos seriam sentidos nos anos seguintes.
3
 

Exemplo de tais efeitos se dá com a instauração, no direito administrativo, de uma 

série de estruturas e canais de contato entre Administração e administrados no exercício da 

função administrativa, servindo o processo administrativo como instrumental e arcabouço 

para tal concepção dialógica. Além disso, a própria regulamentação da atuação 

administrativa, em termos amplos, é vislumbrada como efeito imediato da edição das leis 

de processo. 

Diante de um quadro de produção legislativa crescente na seara do processo 

administrativo, alinhado, também, ao aumento de produção doutrinária acerca da matéria, é 

inegável que o ambiente trazido pela Constituição Federal de 1988 pode ser visto como um 

dos grandes propulsores desta construção legislativa no tocante à processualidade 

                                                           
1
 A eventual distinção entre processo e procedimento será oportunamente abordada a fim de subsidiar 

possíveis interpretações e entendimentos sobre o alcance e aplicabilidade da Lei Federal n. 9.784/99. 
2
 Tal lei, que institui o Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de 

Sergipe, muito além de disciplinar o processo administrativo no âmbito estadual, pode ser vista como um 

código de Administração Pública, visto que regula, entre outros aspectos, preceitos referentes à atuação e 

organização administrativa, bens públicos, concursos públicos, atos administrativos, instrumentos de 

gestão, servidores públicos, etc. 
3
 É o que enfatizava Carlos Ari Sundfeld em uma das primeiras manifestações doutrinárias sobre as então 

editadas Leis de Processo Administrativo Federal e do Estado de São Paulo. Vide: SUNDFELD, 2006, p. 

17. 
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administrativa, sobretudo quando se tem em vista a positivação expressa do processo 

administrativo no art. 5º, LV, da CF/88, que, em leitura cruzada com o anterior inciso LIV 

do mesmo artigo, instaura genuína cláusula de devido processo legal para a Administração, 

no sentido de instrumentalizar a maneira ou forma ideal de agir administrativo, 

especialmente em relação aos administrados. 

Some-se a isso, ainda, que tal ambiente constitucional – tido como germe para as 

nascentes leis de processo administrativo –, é temperado, no âmbito político, jurídico e 

econômico, por manifestações que culminam por consagrar verdadeira reforma nos 

poderes públicos e, por conseguinte, na atuação administrativa. 

Em específico, os movimentos de Reforma do Estado, de desestatização, de 

atração de particulares para o exercício de função administrativa, de contratualização e 

procedimentalização / processualização da atividade administrativa, de redução da 

intervenção direta e do serviço público em favor da regulação e de busca de eficiência, 

entre outros, demarcam a necessidade de um sistema processual administrativo capaz de 

atender, à luz da Constituição e dos direitos fundamentais, às especificidades 

contemporâneas da relação entre Administração e particulares e à própria conformação 

constitucional das atividades administrativas cotidianas. 

É neste quadro, pois, que o presente trabalho pretende analisar a extensão e os 

limites de aplicabilidade da Lei Federal n. 9.784/99 (LPAF), a qual, de forma expressa, 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. A partir de 

tal lei, instaura-se a discussão sobre seu regime geral de aplicabilidade, partindo-se dos 

critérios legais de sua incidência expressamente expostos. Ao final, o que se debate é a 

questão da aplicabilidade da LPAF para além da União Federal, sobretudo com o intento 

de se verificar uma possível nacionalização de sua incidência e sua extensão aos chamados 

entes subnacionais. 

Em face da LPAF, como pedra angular, são instauradas as premissas 

investigativas deste estudo, já que o que se busca é o debate acerca de sua aplicabilidade 

no Brasil. Como pano de fundo, é de ver-se que tais premissas apontam para a valorização 

processual administrativa como veículo próprio do agir administrativo em ambiente 

democrático, seja na perspectiva de tutela e relação com os administrados, seja na 

consecução dos fins próprios da Administração. 

Assim é que, em termos metodológicos, o que se pretende é debater o tema da 

aplicabilidade da Lei Federal n. 9.784/99 a partir dos seguintes apontamentos básicos: a) 

como se dá a interação da lei com a processualidade administrativa; b) qual a fórmula ou 



3 
 

regime geral de sua aplicabilidade e, bem assim, os critérios de incidência legalmente 

expostos; c) é possibilidade de aplicabilidade federativa da lei, com sua extensão, para 

além da União, aos entes subnacionais. 

Para tal, restam trilhadas, no Capítulo I, as noções de processualidade 

administrativa e de sua amplitude conceitual dentro do quadro constitucional brasileiro, 

chegando-se, ao final, ao espectro normativo da LPAF. Nesse caminho, as questões 

conceituais de processo, procedimento e da processualidade ampla são analisadas a fim de 

demarcar a abrangência da Lei Federal n. 9.784/99 como verdadeira ordenadora, em 

sentido geral, da marcha de atuação administrativa, pautando requisitos mínimos para 

instauração, instrução e decisão relativos à formação e posterior execução da vontade 

funcional da Administração Pública, a incluir em seu quadro normas tecnicamente 

processuais e não processuais que, em síntese, regulamentam o modus operandi da função 

administrativa, tutelando a consecução de suas finalidades. 

Inicia-se o Capítulo II com a apresentação da fórmula ou regime geral de 

incidência da LPAF no seu plano político original de extensão exclusivamente federal, 

utilizando-se, para tal, dos critérios legais de normas básicas e da subsidiariedade. A partir 

de então, são apresentados exemplos práticos que subsidiam a análise da interpenetração 

entre o quadro normativo da LPAF e de leis que tratam de processos administrativos 

específicos (processo disciplinar, fiscal, desapropriatório, licitações, etc.). 

Adiante, o debate acerca da aplicabilidade da LPAF é travado em função da 

determinação subjetiva ou objetiva de sua incidência, levando-se em consideração os 

critérios normativos do art. 1º e seus parágrafos. No ponto, investiga-se a possibilidade de 

uma uniformização processual que leve em conta o exercício de função administrativa, isto 

é: a função administrativa como suporte material para a utilização de um arcabouço 

unitário de processualidade administrativa a despeito de caracteres subjetivos. 

Em outras palavras, discute-se a amplitude de aplicação da LPAF a partir da 

matéria administrativa veiculada (função administrativa). Ou seja: a matéria 

administrativa, alinhada ao exercício de função administrativa, por qualquer pessoa, 

pública ou privada, como base para uma veiculação objetiva e unitária da processualidade 

administrativa exposta pela LPAF. Ao final, o embate e o escalonamento entre a 

aplicabilidade subjetiva e objetiva da lei subsidiam a análise dos variados sujeitos expostos 

à LPAF em sua atuação regular, sobretudo com base na estrutura organizacional da 

Administração Pública e das proposições constantes do Anteprojeto de Lei Orgânica da 

Administração Pública Federal e Entes de Colaboração. 
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Em seguida, no Capítulo III, a aplicabilidade da processualidade administrativa da 

LPAF será debatida em termos geopolíticos, federativos e jurídico-positivos, de forma a se 

investigar a possibilidade de patamares de tratamento processual administrativo unificado 

perante as diversas facetas e expressões de atividade administrativa em todas as entidades 

políticas (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). O que se busca debater, assim, é 

a própria topografia constitucional e federativa da processualidade administrativa da Lei 

Federal n. 9.784/99, com foco em uma virtual nacionalização processual administrativa, 

suas premissas, consequências e repercussões. 

Por certo, o caráter sóbrio, geral e principiológico da Lei Federal n. 9.784/99 – em 

muito ligada à aplicação de inúmeros princípios constitucionais atinentes à relação entre 

Administração e cidadão-administrado e à própria conformação constitucional da 

realização de função administrativa – é que a torna a pedra angular do presente estudo, 

principalmente quando se extrai da própria expressão legal – e de sua aplicação, conforme 

será visto –, o intento de proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento 

dos fins da Administração (art. 1º). 

Importa mencionar, ao final, que o estudo engloba predominantemente o exame 

da doutrina nacional do direito e do processo administrativo e, de forma especificada, 

acerca da Lei Federal n. 9.784/99, com suas repercussões e decorrências práticas. A 

doutrina estrangeira é utilizada, de forma amplamente subsidiária, apenas naquilo que se 

relaciona à determinação da atividade processual da Administração, sobretudo na medida 

em que a doutrina nacional busca no exterior as origens e as significações preambulares da 

matéria aqui estudada. 

Bem assim, a análise da jurisprudência acerca da utilização da LPAF é manejada a 

fim de evidenciar o efetivo alcance, extensão e aplicabilidade de seu quadro normativo. 

Em especial, a análise é focada nas decisões dos Tribunais Superiores – Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça –, sobretudo pelo fato de apresentarem jurisdição 

territorial de cunho nacionalizado. 

Trilhados tais passos em suas linhas mestras, é no transcurso do presente trabalho 

que as discussões aqui pontuadas e iniciadas serão desenvolvidas. 
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CONCLUSÃO 

Dentro do tradicional quadro tripartite de funções estatais, a função administrativa 

pode ser identificada como a mais próxima do cotidiano do cidadão, na medida em que 

engloba, sobremaneira, a execução e concretização ordinária das políticas públicas. Diante 

disso, ocupa lugar de destaque no cenário de atuações estatais quando comparada às 

atividades jurisdicionais e legislativas, eis que essas, com suas especificidades, acabam por 

ser absorvidas, de forma imediata, por menor contingente de destinatários. 

De fato, ainda que a função administrativa configure o maior ponto de contato 

entre Estado (Administração Pública) e administrados – seja em termos de processualidade 

relacional ou funcional, conforme estabelecido no Capítulo inicial do presente trabalho –, a 

efetiva compreensão de seu modus procedendi representa tarefa complexa, sobretudo 

diante de um quadro de organização estatal em forma federativa tridimensional. 

A dimensão continental do país e a vasta pluralidade de fontes normativas no 

âmbito do direito administrativo auxiliam na configuração de um ambiente 

invariavelmente complexo para a realização cotidiana de atividade administrativa. É 

sobretudo a partir dessa premissa, pois, que os estudos da função administrativa, com sua 

inerente processualidade – aqui vista de forma ampliada –, vêm merecendo atenção ao 

longo do tempo no cenário nacional. 

Nesse sentido, já com Guimarães Menegale, em 1957, tinha-se premente que a 

devida e racional estruturação normativa dos preceitos inerentes ao atuar administrativo 

serviria como um mecanismo positivo a fim de arrebatar a administração e suas relações ao 

cambiante influxo da orientação política e às interferências do arbítrio dos administradores 

ocasionais. Mais do que isso – e pressupondo-se, como há de ser, a boa-fé e a atuação 

escorreita dos gestores e administradores públicos –, o próprio arcabouço normativo que 

subsidia a realização da função administrativa, em seus traços cotidianos, há de ser visto 

como um dos causadores da falta de racionalidade e de padrões comuns de atividade 

administrativa em termos federativos. 

Assim é que, a partir do que exposto no presente trabalho, o que salta aos olhos é 

a possível aferição de um quadro constitucional nacionalizado de princípios e regras 

inerentes à realização de função administrativa, o qual há de se desdobrar na operação 

cotidiana de todos aqueles que manejarem função administrativa: sejam entes ou órgãos de 

quaisquer das esferas federativas, sejam os particulares que eventualmente estejam, a partir 
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de cominação jurídico-legal, investidos de alguma forma na realização de tal função ou de 

tarefas assemelhadas. 

Dentro desse panorama – e como fruto específico do trabalho de pesquisa –, 

interessa apresentar os resultados da investigação realizada, passando-se, mais uma vez, 

aos questionamentos inicialmente levantados sobre o tema da aplicabilidade da Lei Federal 

n. 9.784/99, quais sejam: a) como se dá a interação da lei com a processualidade 

administrativa; b) qual a fórmula ou regime geral de sua aplicabilidade e, bem assim, os 

critérios de incidência legalmente expostos; c) a possibilidade de aplicabilidade federativa 

da lei, com sua extensão, para além da União, aos entes subnacionais. 

Em primeiro plano, a conclusão aponta no sentido de que a Lei Federal 9.784/99, 

enquanto fonte normativa a ser investigada, traz consigo não apenas normas técnica e 

estritamente processuais, mas sim um quadro amplo de ordenação da atuação 

administrativa com princípios e regras processuais e não processuais. Diante disso, mais do 

que a fixação de um regular transcurso da atuação administrativa decisória 

(processualidade funcional) ou da regulamentação da participação em contraditório na 

esfera administrativa (processualidade relacional), é certo que LPAF se presta à 

determinação e orientação de toda a conduta da Administração, ao passo que estipula e 

instrumentaliza, em caracteres gerais, os pressupostos da função e dos atos administrativos 

em seu sentido mais amplo, determinando patamares de instauração, instrução e decisão 

relativos à formação e posterior execução da vontade funcional da Administração Pública. 

Como exposto no Capítulo I, é nesse sentido que a LPAF coaduna-se a um 

patamar de processualidade administrativa ampliado, que, dentre outras determinações: a) 

disciplina a organização e o funcionamento da Administração Pública, procurando 

racionalizar suas atividades; b) regula a formação de sua vontade, de forma que sejam 

tomadas decisões justas, legais, úteis e oportunas, legitimando o exercício de função 

administrativa; c) assegura a informação dos interessados e a sua participação na formação 

das decisões que lhes digam respeito; d) garante a transparência da ação administrativa e o 

respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos; e) evita a burocratização e 

aproxima a Administração de seus destinatários; f) amplia a possibilidade e o espectro de 

controle da atuação administrativa, dando-lhe conformação constitucional adequada. 

Em um segundo momento, a análise da normatividade da LPAF – especialmente 

em seus artigos 1º e 69 –, indica um regime geral de aplicabilidade a partir da conjugação 

de normas básicas e da subsidiariedade. Em outras palavras, o que se vê é que a lei enuncia 

critérios básicos a que se devem submeter os processos administrativos, de forma a atender 
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à essencialidade na regulação dos pontos fundamentais da atuação administrativa e, bem 

assim, deixar margem para a criação e recepção de leis explicitadoras de processos 

próprios e específicos. 

Da análise dos seus critérios legais de incidência dispostos no art. 1º, caput, § 1º e 

§ 2º, o que se extrai da LPAF é uma concepção inicialmente subjetiva de sua extensão, 

alinhada à própria estruturação e organização tradicional da Administração Pública Federal 

Direta e Indireta. No entanto, uma primeira conotação objetiva de aplicabilidade da lei é 

dada no § 1º acima aludido, que indica sua incidência ao Legislativo e ao Judiciário da 

União na medida em que exercitem função administrativa. Aqui, então, a chave para sua 

matriz primária de incidência. 

A partir disso, o que se conclui é que há um verdadeiro escalonamento (ordem de 

preferência) entre os critérios de alcance e incidência da LPAF, sendo certo que o 

desempenho de função administrativa é que indica, primordialmente, a real extensão da lei, 

com a preponderância do critério material, objetivo e funcional de incidência legal, eis que, 

sob essa ótica, o critério formal, subjetivo ou orgânico seria dado apenas como auxiliar e 

subsidiário. De fato, uma consideração subjetiva não poderia, de antemão, obstar a 

aplicabilidade da LPAF. 

Abre-se espaço, via de consequência, para a investigação do alcance da lei desde 

órgãos e entes administrativos que em uma concepção subjetiva inicial já estariam 

albergados pela fonte normativa da LPAF (empresas estatais, Ministério Público e Tribunal 

de Contas, os dois últimos, em especial, no que diz respeito às suas funções administrativas 

de cunho finalístico), passando-se por situações consolidadas de exercício de função 

administrativa por particulares (concessionários e permissionários de serviço público e, de 

todo modo, delegatários de função pública), para, ao final, chegar-se ao exame da 

incidência da LPAF às entidades paraestatais e de colaboração com a Administração 

Pública (corporações profissionais, serviços sociais autônomos e Terceiro Setor em geral), 

seguindo-se o marco estruturador do Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração 

Pública Federal e Entes de Colaboração. 

O traço comum de tal investigação, ao final, aponta no sentido de que uma 

conformação formal e material da atuação administrativa em termos jurídicos há de ser 

dada com a aplicação da processualidade administrativa trazida pela LPAF, na medida em 

que o referido diploma normativo denota o sentimento e a necessidade de disciplinar e 

racionalizar a atividade administrativa para o atingimento de decisões justas, legais, úteis e 

oportunas aos fins visados. Assim é que se vislumbra, em verdade, a aplicabilidade da 
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LPAF em função de um regime jurídico geral de atividade administrativa (a dita 

processualidade ampla importada do Capítulo I). 

Em um terceiro momento, a aplicabilidade federativa da LPAF é estudada, com 

sua possível e consequente extensão para além da União. Para tal, as proposições 

apresentadas pela doutrina e pela jurisprudência são dissecadas, apontando-se, em suma, 

um leque de cinco teoremas aptos a explicar o alcance geopolítico e federativo da LPAF 

aos entes subnacionais, ainda que, no mais das vezes, sem se trabalhar com a integralidade 

da extensão da lei. 

Afastando a viabilidade do alcance nacional (federativo) ora discutido, um 

primeiro posicionamento doutrinário funda-se na impossibilidade de extensão da LPAF a 

partir da competência legislativa para seu manejo e do princípio federativo, o que 

implicaria sua aplicação tão somente ao âmbito federal. 

De outro lado – e a fim de assentar essa operação como possível e viabilizar a 

extensão da LPAF –, os seguintes argumentos são adotados: 1) a extensão da lei a partir de 

caracteres principiológicos, na medida em que representa a conformação legal de 

princípios gerais inerentes à atuação administrativa; 2) por intermédio de um núcleo 

comum de processualidade administrativa, sendo a LPAF o seu representante normativo; 

3) em face de sua subsidiariedade federativa, uma vez que existentes lacunas normativas 

no âmbito do ente subnacional; 4) em função da competência da União para legislar sobre 

o direito processual administrativo (art. 22, I, da CF/88), o que acaba por induzir um 

patamar nacional na matéria. 

Após tais explanações, o status constitucional do direito administrativo, da 

processualidade administrativa e da Administração Pública, de um lado, e a repartição de 

competências legislativas e o princípio federativo, de outro, são esmiuçados e entrelaçados, 

o que resulta na ilação de que o conjunto da matéria e função administrativas repousa sobre 

uma pauta comum, havendo na Constituição um patamar mínimo indeclinável de 

regulamentação da atividade administrativa de obrigatória observância para União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, o que não afronta a autonomia de cada um dos 

entes. 

Alinhada a esse patamar mínimo – e como sedimentação teórica –, a existência de 

um devido processo legal administrativo de cunho nacional e de normas centrais federais 

projetáveis na modelagem federativa auxiliam no condicionamento da atuação 

administrativa de forma indistinta a partir da Constituição. 
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Em tal contexto, então, é que se vislumbra a possibilidade de a LPAF, enquanto 

fonte normativa, informar o quadro de normas gerais nacionais inerentes ao núcleo comum 

constitucional de realização da função administrativa. Como decorrências, sua possível 

absorção e utilização direta e imediata pelos entes subnacionais, a despeito de quaisquer 

providências de ordem local; além disso, a necessária exigência de compatibilidade e 

conformação material das legislações locais com o quadro geral nacional de 

processualidade e atuação administrativa, o que informa tanto a eventual atividade 

legislativa local como a aplicação das normas eventualmente já existentes. É que 

remanesce, pois, o possível tratamento subnacional da matéria, respeitado o quadro geral 

nacional conforme visto acima. 

Ademais, é sempre possível o manejo da competência local para estipulação de 

processos específicos e de particularidades inerentes à atuação administrativa local, na 

medida em que não descurem do traço comum relativo ao patamar constitucional e 

nacional de processualidade. 

Expostas essas considerações conclusivas, espera-se que o presente trabalho possa 

ser minimamente útil aos que se dedicam ao estudo da Administração Pública e do direito 

administrativo, em seu viés material e processual. Mais do que isso, o intento da pesquisa 

encontra seu fim último na medida em que possa colaborar para a tentativa de resolução de 

questões práticas e teóricas que acabam por afligir aqueles que, como o autor, trabalham 

diariamente com a operação da função administrativa. 
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