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O SILÊNCIO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA PERSPECTIVA COMPARADA 

The administrative silence from a comparative perspective 

 

Alice do Rêgo Monteiro Frazão1 

 

Sumário: Introdução; 1. O silêncio administrativo na América Latina: diagnóstico; 1.1 

Aspectos gerais; 1.2 Formas do silêncio nas leis nacionais latino americanas; 2. O silêncio 

administrativo no Brasil: status quo; 3. Quando a pesquisa comparada encontra possibilidades 

para o direito interno; 3.1 A viabilidade de uma reforma da legislação; 3.2 A inviabilidade do 

silencio positivo geral; 3.3 O silêncio negativo e o esgotamento da via administrativa; 3.4 

Possibilidades: a proposta do Código Modelo para Íbero-América; 4. Conclusão; Referências 

Bibliográficas. 

 

Resumo: Em razão da exacerbada litigiosidade, que reside mormente em questões de direito 

administrativo não solucionadas no momento pré-processual, buscar-se-á explorar 

possibilidades do melhoramento da prestação do serviço da Administração Pública quando do 

dever de decidir em um procedimento administrativo, com ênfase no instituto do silêncio 

administrativo: a positivação da ausência de pronunciamento do órgão competente em tempo. 

O presente trabalho busca, assim, analisar o fato consubstanciado no silêncio administrativo 

através de uma perspectiva comparada, buscando um diagnóstico do status quo das suas 

previsões na legislação brasileira para que se possa pensar novas alternativas para sua 

disposição, em conjunto à análise jurisprudencial e bibliográfica, de forma a concluir pela 

necessidade de um diploma próprio para disciplinar o procedimento administrativo em 

conjunto com o melhoramento do silêncio administrativo quando da sua disposição. 

 

Palavras-chave: Direito comparado. Omissão da Administração. Silêncio Administrativo. 

 

Abstract: Due to the exacerbated litigiousness, which resides mainly in matters of 

administrative law not resolved at the pre-procedural moment, this work seeks to explore 

possibilities for improving the provision of the Public Administration service when it is the 

duty to decide in an administrative procedure, with emphasis in the institute of administrative 

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: alicefrazao@gmail.com. 



 
 

  

silence: the positivation of the absence of pronouncement of the competent organ in due time. 

The present work has as a purpose to analyze the fact embodied in the administrative silence 

through a comparative perspective, seeking a diagnosis of the status quo of its predictions in 

Brazilian legislation, so that one can think of new alternatives for its disposition, together with 

the jurisprudential and bibliographic analysis, in order to conclude that there is a need for a 

specific diploma to govern the administrative procedure together with the improvement of 

administrative silence at its disposal. 

 

Keywords: Comparative law. Administrative omission. Administrative Silence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo que aqui se pretende desenvolver nasce da inquietação provocada por parte 

do silêncio administrativo a partir da potência que carrega em si, ou melhor, nos dispositivos 

nos quais se encontra, de ter grande influência no direito dos administrados a partir de seus 

efeitos, sem, ao revés, ter grandes holofotes que o cercam. Dessa forma, buscaremos elucidar 

do que se trata o instituto, bem como comparar algumas previsões legais brasileiras com 

outras nacionais da América Latina, com o fim de compreender possíveis saídas para o seu 

devido melhoramento na legislação pátria a fim de resguardar o interesse público. 

 O silêncio administrativo – que não se confunde com o silêncio da Administração, que 

corresponde tão somente à situação fática da inércia ante uma provocação da parte requerente 

(HACHEM, 2014, p. 154) – é, sim, o recorte da previsão legal de ensejar um efeito, quer seja 

positivo ou negativo2, da ausência de pronunciamento da Administração Pública no contexto 

de um requerimento em sede administrativa.  

 E para conceituá-lo dentro da órbita jurídica, devemos então definir o que, por 

exclusão, ele não o é. 

 De plano cabe afastar a possibilidade de significar um ato administrativo, vez que não 

corresponde a uma manifestação unilateral da Administração que, na atuação, transparece sua 

vontade e, assim: i) afeta direitos: adquirindo, resguardando, transferindo, modificando ou 

extinguindo ou ii) impõe uma obrigação a si mesma ou ao administrado (MEIRELLES, 2009, 

p. 173). 

 Resta, então, concordarmos com quem diz da sua natureza como sendo a de um fato3. 

Isso porque não há um ato administrativo, mas, sim, a sua ausência, posto que tampouco 

justifica ser hipótese de fato administrativo, conceito que também demanda que haja o 

elemento volitivo da Administração. 

                                                           
2 Para além dos efeitos positivo e negativo, há estudiosos que defendam o efeito translativo, do qual 

não abordaremos no presente por questões práticas, consubstanciado na transferência do poder de 

decidir a outro órgão componente da Administração Pública, mediante previsão legal, ante a omissão 

quanto ao dever de emitir um pronunciamento em determinados requerimentos administrativos. Seria 

o caso, e.g., do art. 55 da Lei de Procedimento Administrativo da Bahia (Lei n. 12.209 de 20 de abr. de 

2011) que delega a função de julgar o recurso administrativo a outro órgão que não aquele 

originariamente competente para tanto. Ver mais em: MODESTO, Paulo. Silêncio Administrativo 

Positivo, Negativo e Translativo: a omissão estatal formal em tempos de crise. Revista Brasileira de 

Direito Público, v. 57, p. 47-58, 2017. 
3 Concordamos, aqui, especialmente com André Saddy (2009). Para mais, conferir o seguinte: 

SADDY, A.. Efeitos jurídicos do silêncio positivo no direito administrativo brasileiro. Revista 

Brasileira de Direito Público, v. 7, p. 45-80, 2009. 
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 Certo que não importa concluir que a omissão estatal seria nesse ínterim a expressão 

de sua verdadeira vontade, porquanto impossível naturalizá-lo como um ato administrativo 

unilateral. O que podemos afirmar da vontade nos dois sentidos que derivam da sua 

etimologia: a) não é a preferência, ou não se espera que essa seja ela, que a Administração 

deixe de cuidar de uns em detrimento de outros e b) não coincide obrigatoriamente - podendo, 

claro, haver casos de coincidência - com a forma que a Administração decidiria caso tivesse 

se pronunciado por meio de decisão no procedimento, no caso do silêncio com efeito 

positivo4. 

 O silêncio administrativo surge na legislação podendo dele advir dois efeitos 

diametralmente distintos5: i) ou conduz a tão somente viabilizar o direito ao ingresso na via 

judicial – ou chancelá-lo, em respeito à inafastabilidade da jurisdição -; ii) ou causa a 

deferência automática do requerimento após esgotado o prazo estipulado pela legislação.  

 Aqui reside a importância do estudo desse instrumento: seria a viabilização da via 

judicial realmente a melhor opção ao administrado?  A deferência automática do silêncio 

positivo é possível de ser suportada principalmente quanto a direitos sociais de sobremaneira 

onerosos? 6  Seria a reserva do possível 7  um óbice? Haveria a substituição da 

                                                           
4 “[...] No obstante, es una institución que complementa el derecho de defensa de los particulares, sin 

que sea un acto administrativo. Es decir, el silencio de la administración no es un acto, “no es nada en 

si”, lo que ocurre es que esto posee un efecto bien sea positivo o negativo. Lo cual implica que no se 

trate de una manifestación de la voluntad sino de un efecto que le ha dado la ley al silencio de la 

administración. [...]” (REY, Andres Gomez; RODRIGUEZ, Gloria-Amparo, El Silencio 

Administrativo Positivo Temporal En Materia Ambiental a La Luz Del Decreto-Ley 019 De 2012. 

Criterio Juridico, Cali, v. 12, n. 2, p. 11-43, 2012. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2559268p>.  Acesso em: 19 jun. 2018.p. 17). 
5 Como já explicitado, há a discussão sobre um possível efeito translativo, do qual não abordaremos no 

presente trabalho. 
6 Merece destaque a onerosidade da saúde pública aos cofres públicos, que, a partir da negativa do 

direito em sede administrativa, fez emergir no meio judicial a chamada judicialização da saúde, 

confira-se: “[...] as decisões administrativas proferidas a partir do acolhimento de tais argumentos 

conduzem a milhares de ações judiciais em que os indivíduos recorrem ao Poder Judiciário buscando 

determinado medicamento ou tratamento negados pela Administração Pública, de forma a verem 

concretizado o comando constitucional que garante o direito integral à saúde. E isso origina o 

fenômeno hoje chamado de “judicialização da saúde”, caracterizado como a provocação e a atuação do 

Poder Judiciário com fins a efetivar a assistência médica e farmacêutica negadas na via administrativa. 

A judicialização da saúde faz com que o Poder Executivo passe a ser constrangido, a partir de 

determinações judiciais, a prestar, de maneira indiscriminada, atendimento médico e assistência 

farmacêutica, provocando repercussões tanto na política de saúde como sobre os cofres públicos 

(LEITÃO et al., 2014, p. 360-370). E isso é feito, sobretudo, por demandas individuais como 

mandados de segurança e ações ordinárias com pedidos de liminares e de antecipação de tutela e que, 

muitas vezes, acarretam decisões judiciais produzidas ao arrepio de qualquer prova produzida em 

contraditório [...]”(CONRAD, Kadija. A questão probatória nas ações judiciais sobre saúde e os 

relatórios de médicos particulares: questão tormentosa. Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 68, p. 28-

36, jan./abr. 2016. p. 29). 
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discricionariedade da Administração pelo Judiciário, a partir do silêncio administrativo 

negativo? Ou pelo particular, a partir daquele que emana efeitos positivos? 

 O silêncio administrativo se insere em um contexto de um processo administrativo 

extrajudicial 8  insuficiente para resolver todas as questões que insurgem da relação entre 

administrador e particular, destarte, acaba por ser um grande expoente quando da 

responsabilidade perante a atual situação de um judiciário abarrotado de processos que 

majoritariamente atua para a solução de litígios de direito administrativo. O que não implica 

afirmar dessa relação como uma coincidência, mas, sim, como uma relação consequencialista 

de causa e efeito.  

 Acerca da superjudicialização das demandas em administrativo, tem-se que, de acordo 

com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um total de 

1.796 magistrados federais são responsáveis pela infinidade de processos que desembocam no 

judiciário, somando 476.462 processos que tratam de procedimento administrativo, sendo 

esse o terceiro número no ranking de classes mais demandadas da Justiça Federal.  

 Em contraponto com o número crescente de processos judiciais - o Poder Judiciário 

em 2016, somava um montante de 79,7 milhões de processos em tramitação -, resta claro que 

a alta produtividade dos magistrados nacionais não consegue resolver o problema do 

congestionamento, importando dizer que nem sequer podem ser escalados como sendo os 

responsáveis para tanto9. 

 Devemos, então, traçar sua crítica a partir do que é desejado do procedimento 

administrativo em prol do devido processo – procedimento - (due process of law) 

                                                                                                                                                                                     
7 A reserva do possível, conforme releitura do conceito alemão (Vorbehalt des Möglichen), é 

comumente invocada como obstáculo para a efetivação de direitos, restringindo-o a falta de escassez 

de recursos do Estado. Ver: PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção 

jurisdicional nas políticas públicas sociais? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, São 

Paulo, v. 2, p. 163-185, set./out. 2013.  
8 Importa frisar que no presente trabalho, para nos referirmos ao processo em sede administrativa, 

utilizaremos da referida expressão, processo administrativo extrajudicial, ou, ainda, procedimento 

administrativo, conforme veremos em ampla escala nas legislações nacionais latino-americanas, a 

despeito de ser comum no Brasil referenciarmos tão somente como “processo administrativo” 

(PERLINGEIRO, 2015, p. 125). 
9 Dados retirados do Relatório Analítico do projeto Justiça em Números divulgado em 2017 (ano-base 

2016). A Justiça em Números trata de estudar e compilar, desde 2004, indicadores da estrutura e 

litigiosidade da Justiça, a fim de auxiliar a gestão do Judiciário. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf>. 

Acesso em: 22 de jun. de 2018. 
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administrativo10, direito fundamental consolidado a partir da Constituição de 1988, a fim de 

melhor coincidir com os moldes que demandam o Estado de Direito.  

 É certo que, a partir do momento que o administrado lança mão do seu direito de 

petição (art. 5º, XXXIV, a e b, CRFB) junto aos órgãos administrativos que o assistem, todo 

um arcabouço principiológico é invocado para que haja a devida satisfação do requerido, 

ainda em sede extrajudicial11. 

 Os princípios que atendem às demandas afetas ao direito administrativo, como o 

direito à efetividade da jurisdição administrativa, ganham especial relevo na atualidade e na 

questão que aqui invocamos. Isso porque da efetividade da jurisdição extrai-se o dever de 

proferir decisão em um prazo razoável (art. 5º, LXXVII, CRFB), que aqui buscaremos 

defender. 

 Os princípios jurídicos, de um modo geral, passam a exercer grande influência a partir 

da insurgência do neoconstitucionalismo, que permite e impõe que o direito seja aplicado não 

somente da subsunção do fato à norma, mas, também, atravessando os princípios que regem a 

relação jurídica do caso concreto. 

 Nesse sentido importa ressaltar da importância de ser considerado o caso concreto 

quando da aplicação de princípios às decisões, conforme preceitua o novo artigo 20 da 

LINDB, in verbis: “art. 20. nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 

com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 

práticas da decisão.”. 

 Ademais, perpassa o caminho do requerimento até a resposta ao interessado há de ser 

invocado, de plano, o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CRFB), que 

indica o meio pelo qual a atuação dos órgãos públicos devem guiar-se, seguindo até a 

                                                           
10Como adendo, sobre o histórico da justiça administrativa no âmbito da América Latina, em especial 

no que toca o devido processo, ver: PERLINGEIRO, Ricardo. Uma perspectiva histórica da jurisdição 

administrativa na América Latina: tradição europeia-continental versus influência norte-americana. 

Curitiba: Revista de Investigações Constitucionais. v. 2. n. 1. p. 89-136, jan./abr. 2015. 
11 Vê-se que, ainda com a emergência da necessidade de um devido procedimento prévio, algumas 

questões são relegadas ao judiciário, mormente no momento de execução, a despeito da 

autoexecutoriedade dos atos administrativos. Importa dizer, que, até mesmo quando há decisão em um 

processo judicial, a Administração ainda tem dificuldades quando da efetivação de direitos dos 

administrados. “No Brasil, é enigmático o exemplo da necessidade de intervenção judicial para ser 

executada uma decisão administrativa de natureza tributária. São aproximadamente 25 milhões de 

execuções fiscais em curso, o que representa 40% dos processos judiciais em trâmite no país. Com 

efeito, prevalece, na comunidade jurídica brasileira, a sensação de que a Administração não está 

habilitada a promover, por conta própria, atos executórios de suas decisões ou mesmo a conduzir 

processos justos que resultem em decisões restritivas, em especial nos estados e municípios do 

interior, onde, além da falta de independência, os funcionários públicos nem sempre detêm 

conhecimento jurídico” (idem, p. 93). 
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necessária observância do dever de decidir nos moldes dos princípios da celeridade e 

eficiência e, ainda, do direito à informação quando dos requerimentos consultivos. O 

procedimento administrativo deve iniciar-se levando em consideração, também os demais 

princípios que regem a Administração e de sobremaneira os direitos ao contraditório e à 

ampla defesa12. 

A título de complementaridade, a Corte Interamericana, no caso Claude-Reyes y otros 

vs. Chile13, São José, 19 de setembro de 2016, decidira no sentido de acolher o entendimento 

de estender o princípio basilar do devido processo também àqueles que se sucedem em sede 

administrativa, sem, contudo, repeti-lo de maneira literal, exceto quando a jurisdição 

administrativa expede a resposta final, de modo a evitar uma decisão arbitrária. A 

arbitrariedade que tratamos é aquela que se afasta da motivação que deve ser inerente à 

decisão administrativa.  

 Finalmente, a presente análise parte do pressuposto da existência do silêncio 

administrativo no ordenamento jurídico, ainda que seja questionável a regulamentação de uma 

atuação estatal irregular de omissão, restando aqui a responsabilidade de estudá-lo para que 

possamos melhor entender como essa realidade pode vir a melhor servir ao interesse público 

em observância aos princípios pertinentes. Em resumo, o ponto de partida, quando do estudo 

do procedimento administrativo e do silêncio dele derivado, será não deixar olvidar o direito 

de petição e o consequente dever da Administração de decidir 14 , buscando sempre 

remodulações que propulsionem a máquina pública a gerir com uma qualidade crescente. 

 Importa anotar que consideraremos, para fins de pesquisa, o conteúdo inserto no livro 

Procedimento Administrativo e Processo Administrativo Latino-Americanos: Compilação de 

Leis Nacionais15, com as devidas anotações quanto a possíveis atualizações posteriores dos 

                                                           
12 “Resultaria sem efeitos práticos a existência do direito de petição consubstanciado na faculdade de 

dirigir aos Poderes Públicos por meio de petição, para defender-se de direitos ou demonstrar 

ilegalidades ou abuso de poder, se não existisse o direito ao recebimento de informações dos órgãos 

públicos, ou melhor, o direito de resposta da Administração em um tempo razoável, caso contrário 

estar-se-ia ferindo o direito ao contraditório e à ampla defesa” (SADDY, 2009). 
13CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Claude-Reyes y otros vs. Chile. 

São José: 19 de set. de 2016. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf>. Acesso em: 22 de jun. de 2018. 
14  Nesse sentido: SADDY, André; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Responsabilidade por 

inatividade da Administração Pública: um estudo específico do silêncio administrativo. A&C – Revista 

de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 16, n. 65, p. 109-133, jul./set. 2016. 
15 PERLINGEIRO, Ricardo (Org.); FRAZÃO, Alice. et al. Procedimento Administrativo e Processo 

Administrativo Latino-Americanos: Compilação de Leis Nacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: EMARF, 

2017. 1828p. 
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textos legais que aqui exporemos, bem como códigos-modelo, referências jurisprudenciais e, 

ainda, referências bibliográficas atinentes ao tema. 

 

1. O SILÊNCIO ADMINISTRATIVO NA AMÉRICA LATINA: DIAGNÓSTICO 

 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

 

 Quanto a uma análise anterior à exposição das previsões legais do silêncio 

administrativo na América Latina, cabe ressaltar que uma parcela considerável dos países 

dispõe sua legislação administrativa de forma distinta da que vemos aqui no Brasil, 

notadamente esparsa, de modo a organizá-la em dois grandes tomos, sendo um diploma legal 

geral para o contencioso administrativo e outro específico às questões gerais atinentes ao 

procedimento administrativo. 

 Portanto, partiremos de uma análise crua da organização dos diplomas estranhos, e, 

conforme veremos, - ainda que dentro de uma outra ordem, portanto, não sendo possível de 

ser realizado um paralelo exato -, poderemos vislumbrar uma melhor sustentação para ser 

aplicado o direito administrativo. 

 

1.2. FORMAS DO SILÊNCIO NAS LEIS NACIONAIS LATINO AMERICANAS 

 

 Conforme já explicitado, diversos países que compõem a América Latina dispõem de 

uma norma específica para tratar das disposições gerais atinentes a todo e qualquer 

procedimento que se proceda em sede administrativa (dentre eles, podemos citar: Argentina16, 

Bolívia17, Chile18, Colômbia19, Honduras20, México21 , Peru22, República Dominicana23 e 

Venezuela24). 

                                                           
16Ley nº 19.549, de 3 de abril de 1972, Ley de procedimiento administrativo, regulamentada pelo 

Decreto nº 1.759, de 3 de abril de 1972. Ainda sobre a Argentina, a Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires também dispõe de diploma próprio para o procedimento administrativo, instituído através do 

Decreto de Necesidad y Urgencia nº 1.510, de 22 de outubro de 1997. 
17Ley nº 2.341, de 23 de abril de 2002. Ley de procedimiento administrativo, regulamentada pelo 

Decreto Supremo nº 27.113 e modificada pela Ley nº 3.076, de 20 de junho de 2005. 
18Ley nº 19.880, de 14 de maio de 2003, que “establece bases de los procedimientos administrativos 

que rigen los actos de organos de la Administraciondel Estado”. 
19 Ley nº 1.437, de 18 de janeiro de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
20 Decreto nº 119/96, de 21 de novembro de 1996. 
21Ley de 4 de agosto de 1994, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
22Ley nº 27.444, de 11 de abril de 2001. Ley del procedimiento administrativo general. 
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 Partindo desse pressuposto, cumpre tratar das disposições do silêncio administrativo a 

fim de verificar, principalmente, como é possível abordá-lo em caráter geral. A princípio, 

tem-se que a maior parte das leis nacionais dispõe do silêncio na sua forma negativa, contudo, 

como veremos, a Guatemala mostra-se como um ponto fora da curva na medida da proposição 

do silêncio com efeitos positivos no Decreto nº 119/96. 

 São exemplos dos casos de silêncio negativo como regra o Panamá25, a Venezuela26, a 

Costa Rica27, a Argentina28, a Colômbia29, a Bolívia30 e o Chile31. 

                                                                                                                                                                                     
23Ley nº 107-13, de 6 de agosto de 2013. Ley de procedimiento administrativo. 
24Ley nº 2.818, de 1º de julho de 1981. Ley órganica de procedimientos administrativos. 
25 Ver art. 157 da Ley que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, 

regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales (Ley nº 38, de 31 de 

julho de 2000) e inciso 104 do artigo 201, que corresponde ao Título XIII, “del glosario”, do mesmo 

diploma: a lei dispõe que o silêncio só será positivo mediante expressa disposição legal, sendo o 

silêncio administrativo o marco para o esgotamento da via administrativa. 
26Ver art. 4° da Ley orgánica de procedimientos administrativos (Ley nº 2.818, de 1º de julho de 

1981): além de dispor do efeito negativo como regra, afirma que o direito do administrado de recorrer 

da omissão não retira a responsabilidade dos órgãos administrativos nem suas autoridades de serem 

imputados pela demora. Ademais, no art. 8º da Lei Ley orgánica de la jurisdicción contencioso 

administrativa (Lei nº 39.447, de 16 de junho de 2010) há a previsão da competência da jurisdição 

contenciosa administrativa de julgar casos de silêncio administrativo. 
27 Diz o artigo 139 da Ley General de la Administracion Pública (Ley nº 6.227, de 2 de maio de 1978): 

“El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que dispongalo contrario.”. 

Complementa a ideia do silêncio negativo o art. 261 da mesma. A outro giro, o art. 127 diz do 

esgotamento da via administrativa pelo silêncio. 
28 Ver art. 10 da Ley de procedimiento administrativo (Ley nº 19.549, de 3 de abril de 1972). Como 

diferencial, fixa o prazo de 60 dias para o pronunciamento da Administração caso não tenha outro 

fixado em lei para o caso concreto, esgotado o prazo, poderá ser prorrogado por mais 30 dias caso haja 

manifestação do administrado. Transcorrido o tempo de prorrogação, opera-se o silêncio 

administrativo. A título de complementaridade, o texto desse artigo é reproduzido na Ley de 

procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 10 do texto consolidado 

no Decreto de Necesidad y Urgencia nº 1.510, de 22 de outubro de 1997) e no art. 8º do Código 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley nº 189, de 13 de maio de 

1999). 
29 O art. 83 do Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley nº 

1.437, de 18 de janeiro de 2011) consolida o efeito negativo do silêncio esgotado o prazo de 3 meses 

da petição de requerimento do interessado. O Código, inclusive, trata do silêncio em capítulo 

específico para o instituto. No recorte do Código que trata do Contencioso, subsiste no art. 161, 2, 

dispositivo que veda a sobreposição de esferas de atuação. Confira-se o texto: art. 161. [...] 2) Cuando 

se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los 

recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera 

petición permitirá demandar directamente el acto presunto”. 
30 O art. 17 da Ley de procedimiento administrativo (Ley nº 2.341, de 23 de abril de 2002) fixa o prazo 

de 6 meses do início do procedimento administrativo para que se opere o silêncio com efeito negativo, 

caso não haja fixação de outro prazo em legislação específica, restando ao interessado as alternativas 

de interpor um recurso administrativo ou ingressar na via judicial, podendo ser responsabilizada a 

autoridade omissa pela Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones 

reglamentarias. O silêncio positivo, de acordo com o inciso V do art. 17, poderá sobrevir em legislação 

específica. Quanto à peculiaridade dos procedimentos advindos do Sistema de Regulación Financiera 

SIREFI, o prazo passa a ser contado a partir da interposição do recurso e, caso haja omissão, ter-se-á 
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 Tratando primeiramente da exceção, a previsão do efeito positivo no decreto 

guatemalteco insere no sistema que, em verdade, trata-se da confirmação da decisão ou ato 

que ensejou o recurso do administrado, ao revés do já conhecido efeito positivo em relação ao 

próprio conteúdo da demanda. De certa forma, com relação às consequências ao interessado 

parte do procedimento, acaba por coincidir em partes com o silêncio com efeitos negativos, 

posto que tão somente esgota a via administrativa. Confira-se o dispositivo: 

Artículo 16. Silencio administrativo. Transcurrido treinta días a partir de la 

fecha en que el expediente se encuentreen estado de resolver, sin que el 

ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se 

tendrá, para el efecto de usar la vía contencioso administrativa, por agotada 

la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el 

recurso. El administrado si conviene a su derecho, podrá accionar para 

obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. 

 

 A Nicarágua também apresenta o silêncio no seu efeito positivo, na letra da Ley de 

regulación de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo (Ley nº 350, de 18 de maio de 

2000): 

Art. 2º.  

[...]  

19) Silencio Administrativo: Es el efecto que se produce en los casos en que 

la Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de 

treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración hubiere 

dictado ninguna resolución, se presumirá que existe una aceptación de lo 

pedido a favor del interesado. 

[...] 

Art. 46. 

[...] 

2) Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución 

final correspondiente dentro del plazo de treinta días, se produce el Silencio 

Administrativo, se tendrá por aceptada la solicitud del recurrente. 

[...] 

 

                                                                                                                                                                                     
por confirmado o ato da Administração que o ensejou (art. 2º da Ley nº 3.076, de 20 de junho de 

2005). 
31  No Chile, o art. 41 da ley nº 19.880, de 14 de maio de 2003 (Bases de los Procedimientos 

Administrativos de los Actos de los Organosdel Estado) resolve que a Administração não poderá 

abster-se de decidir sob pretexto de ter-se operado o silêncio negativo, regra que consta do art. 65 da 

mesma Lei: art. 41. en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la 

inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento 

jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”. Importa destacar que o artigo 65 tem redação 

diferenciada dos outros países por dar ênfase ao efeito negativo para os casos que afetam o patrimônio 

fiscal da Administração. 
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 Nesse contexto, tem-se que a essência do silêncio negativo é majoritária, ainda quando 

se vislumbra a possibilidade de efeitos positivos, porquanto subsistem escassas previsões 

gerais da deferência automática do pedido. 

 É importante ressaltar da pesquisa tão somente aquelas redações sobre o silêncio que 

possam servir de paradigma para o melhoramento na legislação brasileira. Não se pretende, 

aqui, esgotar a discussão em transcrições legais. 

 Cumpre, então, tratar com mais atenção do caso do Peru, que aborda o assunto do 

silêncio com maestria, de modo a dispor de lei geral tão somente para regulamentar o 

instituto, para além da existência de um diploma próprio que regulamenta as linhas gerais do 

procedimento administrativo no país (Ley de nº 27.444, de 11 de abril de 2001, Ley de 

procedimiento administrativo general). Seria o caso da Ley nº 29.060, de 7 de julho de 2007.  

 O país adota a regra como sendo o silêncio negativo, contudo, no que concerne ao 

silêncio positivo, o primeiro artigo da Lei de Silencio Administrativo dispõe de seus 

pressupostos necessários quando dos procedimentos que demandam avaliação prévia, de 

modo a, inclusive, respeitar direitos de terceiros, coadunando com um direito administrativo 

mais atento ao desenrolar dos efeitos de uma deferência automática: 

Artículo 1º. Objeto de la Ley.  

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 

cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:  

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 

preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran 

autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 

contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final.  

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 

administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la 

Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.  

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no 

pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, 

mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 

legítimos. 

 

 Nessa esteira, a legislação peruana adota o silêncio como um meio de esgotamento da 

via administrativa (art. 218.2, da Ley nº 27.444, 11 de abril de 2001), e, ainda que seja 

questionável o silêncio positivo, dispõe sobre o tema de maneira a limitar a possibilidade da 

concessão do efeito ao máximo, de modo a servir de fato como uma exceção. Também trata 

da responsabilização da autoridade administrativa, o que impõe a observância por parte do 

funcionário publico ao dever de decidir: 

Artículo 4º. Responsabilidad del funcionario público. 
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Los funcionarios y servidores públicos que, injustificadamente, se nieguen a 

reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado al haber operado 

a su favor el silencio administrativo positivo de un procedimiento que se 

sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta administrativa sancionable, 

conforme lo establecido en el artículo 239º de la Ley Nº 27444, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.  

Lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los funcionarios y 

servidores públicos, de cualquier entidad de la Administración Pública, que 

se nieguen injustificadamente a recibir o cumplir la resolucióna probatoria 

ficta derivada de la Declaración Jurada a que hace referencia el artículo 3º, 

dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad de la 

administración. 

  

2. O SILÊNCIO ADMINISTRATIVO NO BRASIL: STATUS QUO 

 

 A despeito da existência da lei regulamentadora dos procedimentos administrativos na 

esfera federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999), é sabido que grande parte do aparato 

legal nesse contexto se apresenta de maneira ampla e pulverizada em diversas leis, o que torna 

dificultosa a aplicação do direito e ainda mais o seu entendimento por parte dos 

administrados.  

 Observa-se que o silêncio administrativo é uma realidade tímida na legislação 

brasileira, sobretudo por figurar na maior parte das suas aparições em leis estaduais e que 

ganha relevo na jurisprudência o dever de decidir da Administração para que se evite a prática 

abusiva32 da inércia.  

 Insta salientar que até mesmo a lei de processo administrativo federal, ainda que seja 

norma que regulamente o procedimento de maneira mais generalizada, não há disposição 

acerca de efeitos para a omissão do administrador. No caso, quando se trata do dever de 

decidir, a Lei nº 9.784/99 dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias a partir da conclusão da fase 

instrutória, todavia, não versa sobre os efeitos caso a Administração o extrapole33. 

 Diversas também são as constituições estaduais que estipulam prazos a fim de evitar a 

inatividade administrativa, dentre elas figuram as dos estados de Santa Catarina, São Paulo, 

Pernambuco e Mato Grosso do Sul que, em síntese, dispõem de um prazo que varia entre 10 

dias úteis e 30 dias corridos para a Administração se pronunciar - nos casos de emissão de 

certidão, contratos, decisões ou pareceres - sob pena de responsabilidade da autoridade 

                                                           
32 SADDY, 2009, p. 50. 
33 “[...] Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 

trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. [...]”. Texto 

legal disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9784.htm>. Acesso em 24 de jun. de 

2018. 
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administrativa34. Frise-se que não há na maioria das disposições um silêncio positivo ou 

negativo em relação ao pedido do interessado, vez que não dispõe sobre os efeitos quanto ao 

requerimento, mas, sim o silêncio da Administração. 

 Ressalta das disposições constitucionais estaduais aquelas que impõem penalidades à 

Administração, a saber, a destituição de mandado administrativo ou de função ou cargo de 

direção da autoridade que deixou de decidir de modo injustificado, quando impedirem o 

efetivo exercício de direitos constitucionalmente garantidos. É o caso das constituições do 

Pará, da Paraíba, do Piauí e de Minas Gerais35. Quanto à evolução das normas constitucionais, 

como bem explicita Saddy (2009), a redação mais avançada seria a da Constituição do Rio 

Grande do Norte, que indica o direito do interessado de ingressar na via judicial. A saber: 

[...] 

Art. 7°. Quem não receber, no prazo de dez (10) dias, informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, requeridas a órgãos 

públicos estaduais, pode, não sendo hipótese de “habeas data”, exigi-las, 

judicialmente, devendo o Juiz competente, ouvido quem as deva prestar, no 

prazo de vinte e quatro (24) horas, decidir, em cinco (5) dias, intimando o 

responsável pela recusa ou omissão a fornecer as informações requeridas, 

sob pena de desobediência, salvo a hipótese de sigilo imprescindível à 

segurança da sociedade ou do Estado. 

[...] 

 

 Ainda acerca do silêncio da administração, na seara tributária, o art. 24 da Lei Federal 

nº 11.457, de 16 de março de 2017, subsiste o prazo de 360 dias para a Administração proferir 

decisão a partir do protocolo do contribuinte, sem, contudo, conferir efeito à possível silêncio.  

 Ainda que se faça a diferenciação entre silêncio da Administração e silêncio 

administrativo no âmbito acadêmico, mesmo o Supremo já utilizara o primeiro conceito para 

tratar do segundo. É o caso do voto proferido na ADI 3273/DF, com acórdão de relatoria do 

Min. Eros Grau, no sentido de que o silêncio trata-se de matéria infraconstitucional, não 

havendo ofensa direta à Constituição, no caso da norma do art. 26, § 3º, da Lei n. 9.478/97. O 

caso coincide com a previsão legal de um efeito positivo para os casos de concessões nos 

setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública:  

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de 

explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás 

natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, 

                                                           
34Marcos constitucionais aos quais se faz referência retirados de SADDY, A.. Efeitos jurídicos do 

silêncio positivo no direito administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público, v. 7, p. 45-

80, 2009, p. 55. 
35  Para mais, ver SADDY, A.. Efeitos jurídicos do silêncio positivo no direito administrativo 

brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público, v. 7, p. 45-80, 2009. 
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após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos tributos 

incidentes e das participações legais ou contratuais correspondentes. 

§ 1° Em caso de êxito na exploração, o concessionário submeterá à 

aprovação da ANP os planos e projetos de desenvolvimento e produção. 

§ 2° A ANP emitirá seu parecer sobre os planos e projetos referidos no 

parágrafo anterior no prazo máximo de cento e oitenta dias. 

§ 3° Decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior sem que haja 

manifestação da ANP, os planos e projetos considerar-se-ão 

automaticamente aprovados. 

 

 Não é o único caso de silêncio positivo na legislação brasileira: também subsiste o 

caso de licenciamento para obras. A licença, em apertada síntese, é “o ato administrativo 

unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos 

legais o exercício de uma atividade” (DI PIETRO, 2007, p. 213).  

 A hipótese de que tratamos, enfim, encontra-se disciplinada no artigo 49 do Estatuto 

da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que seria o caso de um silêncio 

positivo condicionado (SADDY, 2009, p. 67-69), na medida que confere ao administrado o 

direito de iniciar a obra ainda que sem a licença concedida, posto que fixa prazo de 60 dias  

 Há de se notar que trata-se de ato declaratório (DI PIETRO, 2007, p. 213), o que 

poderia, em tese, sustentar o argumento de que de fato é válido o efeito positivo concedido 

pelo legislador. Contudo, trata-se a situação sobretudo da incompatibilidade com o direito ao 

meio ambiente saudável (art. 225, CRFB), o que importa na necessidade de uma maior 

discussão acerca da relação hipótese-efeito quando da deferência automática ante a possível 

irreversibilidade de efeitos de uma construção fora dos parâmetros legais, podendo, inclusive, 

afetar direitos de terceiros. 

 Para além da especificidade do caso do licenciamento, que de fato merece destaque 

pelos possíveis impactos relevantes ao social, existem os casos, a título exemplificativo e a 

nível federal, da Zona Franca de Manaus, art. 11 do Decreto Federal nº 61.244/67, que 

implica na aprovação tácita do pedido de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), do Programa de Parcelamento PAES (art. 11, § 4º, da Lei Federal nº 10.522/2002, 

quanto à concessão de parcelamento pela autoridade fazendária, e da baixa nos registros de 

microempresas e empresas de pequeno porte (art. 78 da Lei Complementar Federal nº 123, de 

14 de dezembro de 200636. 

 Sobre o silêncio negativo no Brasil, destaca-se a previsão contida no art. 8º, § único, I, 

da Lei nº 9.507/97, lei essa que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito 

                                                           
36  Referências legais retiradas de SADDY, A.. Efeitos jurídicos do silêncio positivo no direito 

administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público, v. 7, p. 45-80, 2009. 



19 

 

  

processual do habeas data. Nesse caso, ainda que não haja no texto legal referência direta ao 

instituto do silêncio administrativo, é possível vislumbrá-lo a partir do momento em que 

confere a lei, como requisito para o ingresso do pedido na via judicial, a prova do decurso do 

tempo sem decisão proferida em sede extrajudicial37, o que implica no efeito do indeferimento 

em fase pré-processual. 

 Também há a hipótese de efeito negativo ante ao silêncio nos casos de parcelamento 

de solo urbano (art. 16 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de novembro de 197938), de PAD contra 

servidor público federal e eventual penalidade (arts. 152 e 167 da Lei de nº 8.112/90) e de 

procedimento administrativo no âmbito dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte 

(respectivamente, art. 33 da Lei Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, e arts. 66 e 

67 da Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte nº 303, de 9 de setembro de 

2005). 

 Anote-se que, para preencher as lacunas das leis, há uma tendência jurisprudencial de 

que não é possível afirmar do efeito positivo quando ausente previsão legal nesse sentido 

(e.g., BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 5ª Turma, AC 200601000178850, 

Rel. Des. Fed. JOÃO BATISTA MOREIRA, DJ 9.8.2007). 

 A título de complementaridade, dada a competência constitucional autônoma do CNJ, 

conforme entendimento firmado no referendo à medida cautelar na ADI 4.638, de relatoria do 

Ministro Marco Aurélio 39 , também importa citar dos procedimentos PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar) contra magistrados que tramitam no Conselho, na medida que o 

julgado dispõe da fixação do prazo para julgamento pelas corregedorias locais, avocando os 

feitos em caso de descumprimento imotivado do lapso temporal, sem prejuízo de 

responsabilização da autoridade local: 

“(...) 6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do 

texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como 

da satisfação de requisitos específicos. A competência do cnj não se revela 

subsidiária.  

7) Ressalva do redator do acórdão no sentido de que o Supremo Tribunal 

Federal, por força do princípio da unidade da Constituição e como Guardião 

                                                           
37 “[...] Art. 8°. [...] Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao 

acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9507.htm>. Acesso em 24 de jun. de 2018. 
38 O parágrafo primeiro dispõe que o pleito será considerado negado se transcorrido o prazo para 

decisão da Administração Pública, sugerido no mesmo dispositivo caso não haja regulamentação 

municipal impondo prazo próprio. 
39 STF, Pleno, ADI 4638 MC-Ref /DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 8.2.2012. Disponível em: < 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+463

8%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4638%2EACMS%2E%29&base=base

Acordaos&url=http://tinyurl.com/cog5b5z>. Acesso em: 26 de jun. de 2018. 
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da Carta Federal, não pode desconsiderar a autoridade do cnj e a autonomia 

dos Tribunais, por isso que a conciliação possível, tendo em vista a atividade 

correcional de ambas as instituições, resulta na competência originária do 

órgão, que pode ser exercida de acordo com os seguintes termos e 

parâmetros apresentados de forma exemplificativa: a) Comprovação da 

inércia do Tribunal local quanto ao exercício de sua competência disciplinar. 

Nesse contexto, o cnj pode fixar prazo não inferior ao legalmente previsto de 

140 dias [60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112) + 60 dias (art. 152 da Lei nº 

8.112 que  admite prorrogação de prazo para a conclusão do PAD) + 20 dias 

(prazo para o administrador competente decidir o PAD, ex vi do art. 167 da 

Lei nº 8.112)] para que as Corregedorias locais apurem fatos que cheguem 

ao conhecimento do órgão, avocando os feitos em caso de descumprimento 

imotivado do lapso temporal; sem prejuízo da apuração de responsabilidade 

do órgão correcional local; b) Demora irrazoável na condução, pelo tribunal 

local, de processo administrativo com risco de prescrição; c) Falta de 

quórum para deliberação, por suspeição, impedimentos ou vagas de 

magistrados do Tribunal; d) Simulação quanto ao exercício da competência 

correicional pelo Poder Judiciário local; e) Prova da incapacidade de atuação 

dos órgãos locais por falta de condições de independência, hipóteses nas 

quais é lícita a inauguração de procedimento pelo referido Conselho ou a 

avocação do processo; f) A iminência de prescrição de punições aplicáveis 

pelas Corregedorias no âmbito de suas atribuições autoriza o cnj a iniciar ou 

avocar processos; g) Qualquer situação genérica avaliada motivadamente 

pelo cnj que indique a impossibilidade de apuração dos fatos pelas 

Corregedorias autoriza a imediata avocação dos processos pelo cnj; h) 

Arquivado qualquer procedimento, disciplinar ou não, da competência das 

Corregedorias, é lícito ao cnj desarquivá-los e prosseguir na apuração dos 

fatos; i) Havendo conflito de interesses nos Tribunais que alcancem 

dimensão que torne o órgão colegiado local impossibilitado de decidir, 

conforme avaliação motivada do próprio cnj, poderá o mesmo avocar ou 

processar originariamente o feito; j) Os procedimentos disciplinares 

iniciados nas corregedorias e nos Tribunais locais deverão ser comunicados 

ao cnj dentro do prazo razoável de 30 dias para acompanhamento e avaliação 

acerca da avocação prevista nas alíneas antecedentes; k) As regras acima não 

se aplicam aos processos já iniciados, aos em curso e aos extintos no cnj na 

data deste julgamento; l) As decisões judiciais pretéritas não são alcançadas 

pelos parâmetros acima” (MS 28.003/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 

Pleno, DJe de 31.05.2012). 

 

Dessa compilação exemplificativa de leis e julgados que tratam do silêncio positivo e 

negativo no Brasil, importa concluir que há um considerável avanço na tentativa de 

aprimoramento da atividade administrativa, vez que cresce a discussão acerca do prazo 

razoável de decidir nas especificidades dos casos concretos. Todavia, ao pensar que o silêncio 

é muito discutido até que se chegue em uma decisão em prol da efetividade dos direitos dos 

administrados, é necessário pensar em uma sustentação legal maior que de fato já carregue em 

si todos eles de maneira geral para um tratamento mais igualitário e menos delegado à 

seletividade do legislador.  
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3. QUANDO A PESQUISA COMPARADA ENCONTRA POSSIBILIDADES PARA O 

DIREITO INTERNO 

 

3.1 A VIABILIDADE DE UMA REFORMA DA LEGISLAÇÃO 

 

 Para pensar o silêncio administrativo, cabe então a proposta de pensar o espaço social 

como uma troca intersubjetiva que não deve comportar o silêncio. O que não importa dizer 

que “quem cala consente” (SADDY, 2009, p. 57), mas, sim, que quem demanda merece 

resposta, ainda que uma resposta automática advinda de um dispositivo legal.  

 Partindo de uma ótica que não a legalista, importa salientar a construção ou alteração 

de um diploma jurídico como sendo a efetivação da nossa liberdade comunicativa, 

consubstanciada na transformação da liberdade individual quando inserta na pluralidade do 

social (LYRA, p. 242-247, 2017). Perpassa qualquer relação intersubjetiva o próprio 

entendimento de como se dão as relações entre aqueles que podem falar e agir (HABERMAS, 

p. 110-112, 1989 apud LYRA, p. 246, 2017), ou seja, aqueles que podem participar do 

discurso, o próprio entendimento de como se dão as relações em uma conjuntura democrática.  

 Consoante Rubens Lyra (2017) aponta, a liberdade comunicativa é a chave para a 

modificação social, e, desse modo, torna-se evidente a importância da discussão acerca das 

problemáticas enfrentadas para aplicação do direito administrativo e a sua consequente 

necessidade de ser reformulado. 

 Justifica-se pela via filosófica, mas, também, encontra sustentáculo na argumentação 

jurídica o que se propõe: a emergência de um Código específico para regular os 

procedimentos administrativos, conforme é visto na maioria dos países latino-americanos. 

Através da proposta da aplicação do método discursivo, que possibilita a discussão entre os 

interessados em prol do melhoramento dos meios que sustenta o social, um novo diploma 

torna-se possível e ideal por: i) facilitar a aplicação das normas e, ainda, ii) consolidar um 

processo administrativo extrajudicial que coadune com os princípios que o regem, ou que 

deveriam reger –, com a inserção de um novo trato da omissão administrativa. 

 Entretanto, como tomamos em consideração o êxito da possibilidade de se angariar 

normas específicas ao procedimento administrativo de maneira geral em códigos na América 

Latina, é imprescindível a anotação de que se trata de uma pesquisa comparada. Para tanto, a 

variação dos componentes da supramencionada troca intersubjetiva administrador-

administrado, dados os requisitos geográficos e históricos que diferem o Brasil do restante, 

devem ser levados em conta. 
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 A construção da justiça administrativa brasileira se dá em um modelo de jurisdição 

administrativa una (ao contrário da jurisdição dúplice), de modo que não há um tribunal 

administrativo, mas sim, um Poder Judiciário competente para julgar conflitos advindos 

desses processos extrajudiciais. 

 Fato esse que se mostra de importante relevo para a análise das diferentes legislações 

latino-americanas, visto que grande parte dos países adota, atualmente, pela influência norte-

americana, o mesmo sistema: é o caso do Chile, da Argentina, da Venezuela, do Paraguai, do 

México, da Costa Rica, do Peru, de El Salvador, da Bolívia, do Panamá, da Nicarágua, de 

Honduras e, por fim, do Equador (PERLINGEIRO, 2015). Excetua-se apenas o caso do 

Uruguai, com a existência do Tribunal do Contencioso Administrativo, órgão independente 

do Poder Judiciário do país. 

 Com estruturas semelhantes, os países da América Latina seguem igualmente no 

sentido da efetivação do devido processo legal na esfera extrajudicial - de maneira similar e 

não automática, visto que as autoridades administrativas não atuam com independência -, com 

uma maior atenção à convencionalidade e à constitucionalidade das normas para o melhor 

atendimento do interesse público (idem).  

 Toda essa gama de semelhanças permite, então, um grau comparativo mais próximo e 

menos idealista quando da perspectiva comparada, permitindo a emergência do pensamento 

de um novo Código que preze pela solução dos conflitos ainda em sede extrajudicial. 

 

3.2 A INVIABILIDADE DO SILENCIO POSITIVO GERAL 

 

 Seguindo a tese de que é necessária a produção de norma exclusivamente voltada para 

dispor das regras gerais que devem ser seguidas por todo procedimento administrativo, há de 

se analisar as possíveis aplicações do silêncio administrativo. Assim, imperioso expor 

motivos acerca da inviabilidade de ser inserto no ordenamento um silêncio com efeitos 

positivos de maneira generalizada. 

 Primeiramente, poder-se-ia invocar a tese da existência da reserva do possível para 

criticar o efeito positivo do silêncio, contudo, não mereceria prosperar pelo fato de que não 

servir de óbice a garantia de um mínimo existencial. Nessa esteira, Ricardo Lobo Torres, 

acerca do mínimo existencial, diz que “há um direito às condições mínimas de existência 

humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações 

estatais positivas” (TORRES, 1989). 

 Com propriedade, Ricardo Perlingeiro leciona:  
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A reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) está intrinsecamente 

relacionada com a prerrogativa do legislador de escolher quais benefícios 

sociais considera prioritários para financiar, sem que isso implique limitação 

ou restrição de direitos subjetivos existentes e exigíveis. Portanto, não se 

cogita da reserva do possível em face de um mínimo existencial e tampouco 

da justiciabilidade de direitos sociais derivados e constituídos por lei. Nestes 

casos, é zero a margem de discricionariedade do legislador, inclusive o 

orçamentário, sob pena de ofensa ao princípio do Estado de Direito. 

Com efeito, a reserva do possível restringe a um mínimo existencial os 

direitos fundamentais sociais originários (da Constituição) enquanto o 

legislador não os implantar, ou o orçamento não os suportar, ou ainda esses 

comportamentos omissivos ou restritivos não corresponderem a uma 

inconstitucionalidade; a reserva do possível, porém, não é um limite à 

intervenção jurisdicional em políticas públicas, porque, além de 

desnecessário, com elas, de natureza essencialmente procedimental, não 

mantém relação alguma. (PERLINGEIRO, 2013, p. 184-185) (grifos do 

autor). 

    

 Nesse sentido, ressalta-se a natureza dúplice da inviabilidade do silêncio positivo: há a 

possibilidade de ferir direitos de terceiros e pode causar situação de insegurança pela 

incapacidade de um “sim” generalizado, porquanto irreal imaginar que a deferência de todo e 

qualquer requerimento seja componente do mínimo existencial. Além do mais, estar-se-ia 

delegando o poder de decidir ao próprio administrado, de certa forma, ante às dificuldades 

sabidas de decisão em tempo razoável em procedimentos administrativos. 

 Uma deferência automática indistinta acarretaria, sobretudo, em uma situação caótica 

de insegurança social e jurídica. A primeira pelo descrédito que tomaria conta da relação entre 

os administrados e a Administração Pública, ante a impossibilidade de assistir a todos da 

maneira como é requerido, e, a segunda, pela não coincidência da relação direito-expectativa 

com os reflexos do instituto da segurança jurídica no direito administrativo.  

 Nas palavras de Odete Medauar (2018, p. 131), são reflexos da segurança jurídica a a) 

“preservação de direitos suscetíveis de se constituir, ante expectativas geradas por medidas da 

Administração ou informações erradas”; a b) “proteção, aos particulares, contra mudanças 

abruptas de orientações da Administração”; e a “c) necessidade de regime de transição ante 

mudança de disciplina normativa”. Consoante sistematização proposta pela autora, conclui-se 
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que o silêncio positivo geral seria irresponsável pela insegurança jurídica superveniente ante a 

incapacidade da Administração de preservar todos os direitos que lhes são levantados. 

 Desse modo, caso haja a devida análise da relação causa-efeito do silêncio positivo, 

levando a uma congruência entre os aspectos limitantes da tutela administrativa enquanto 

tratamos de hipótese específica, é possível a adoção de um silêncio nos moldes propostos na 

Bolívia que, a saber, dispõe do dever de obrigação de resolver com efeito negativo, delegando 

à posterior regulamentação o efeito positivo. 

 Anote-se, ainda, da necessidade de sua positivação, conforme entendimento 

jurisprudencial: para além do Supremo, conforme bem seleciona Saddy em nota de rodapé 

(2013, p. 46), também o TRF5 já proferiu voto no sentido de que “o silêncio da 

Administração Pública tem o efeito que a lei determina (ou de aquiescência ou de negativa), 

outro não se podendo materializar, in casu, senão o de desautorização”, não autorizando a 

deferência tácita (TRF5, 1ª Turma, AC 454059, Rel. Des. Fed. FRANCISCO 

CAVALCANTI, DJe 12.4.2010).  

 Finalmente, in casu, de certo modo, no caso da presença de silêncio com efeitos 

positivos, as metas intrainstituicionais no âmbito do judiciário, devidamente mediado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)40 poderiam servir de simulacro para a viabilidade dessa 

modalidade de silêncio no Brasil. Como não há a possibilidade de um aparato regulatório na 

forma estruturada tal como vislumbramos no judiciário, o controle poderia ser feito mediante 

disposição legal, que nada mais seria do que uma meta para os órgãos públicos nos processos 

de sua competência. 

 Impor um “ônus” na forma de efeito positivo poderia ser como um desafio à 

Administração a decidir em um prazo que seja de fato razoável, a partir do princípio de que, 

através de um sistema de pesos e contrapesos, estaria o legislador impelindo a Administração 

                                                           
40 Insertas na máquina do Poder Judiciário em 2009, as metas são de importância primeira quando da 

efetividade da jurisdição em tempo razoável, estabelecendo-o na Meta 2, que fora inaugurada naquele 

ano e replicada nos anos seguintes. A título de curiosidade, para as metas do ano de 2018, assim 

dispôs o Conselho no que concerne àquelas delegadas à Justiça Federal, que nos interessa, conforme 

consta do seu sítio eletrônico (confira-se: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-

federal>). Acesso em 16.6.2018): “Meta 2: Identificar e julgar até 31/12/2018, pelo menos 100% dos 

processos distribuídos até 31/12/2013, 85% dos processos distribuídos em 2014 no 1º e 2º graus, e 

100% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas 

Recursais”. Ver mais em: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/sobre-as-metas>. 

Acesso em 16.6.2018. Para além das metas estipuladas pelo Conselho, emerge ainda na atualidade 

centros de inteligência no âmbito da Justiça Federal, responsáveis pelo monitoramento do sistema para 

análise de novos modos de lidar com a exacerbada litigiosidade (para uma melhor definição, buscar a 

seguinte: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-dos-centros-de-inteligencia-da-

justica-federal-14052018>. Acesso em 24 de jun. de 2018. 
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a melhor organizar o modo como são geridos os procedimentos administrativos, com fim da 

manutenção da qualidade das decisões a tempo. 

 

3.3 O SILÊNCIO NEGATIVO E O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA 

 

 Quando da análise do silêncio negativo, dois são os grandes expoentes da abordagem: 

a possiblidade de esgotamento da via administrativa e a inafastabilidade da jurisdição.  

 Primeiramente insta salientar que a própria previsão do silêncio negativo carrega em si 

a importância de não se olvidar da capacidade do administrador de dirimir conflitos e dar 

respostas aos interessados na medida em que, por vezes, é ele o indicador de que resta 

esgotada a via administrativa, podendo o administrado ingressar na via judicial. Esse é o caso 

da maioria dos diplomas legais da América Latina, que, desse modo, buscam desafogar o 

judiciário e evitar sobreposições. 

 Assim mesmo, com o consequente holofote à imprescindibilidade da resolução dos 

conflitos em sede administrativa, infere-se que o instituto acaba por priorizar o entendimento 

do caráter meramente revisor do Poder Judiciário ante os procedimentos administrativos. Até 

mesmo a doutrina espanhola comemora o surgimento do instituto: 

El arraigo de las instituciones y la convivencia jurídica habitual con ellas las 

hace que en ocasiones nos planteemos la cuestión de cómo se ha podido 

vivir – administrativamente hablando, por lo que ahora interesa - sin tal 

institución. Este es el caso del silencio administrativo, en particular tras la 

consolidación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-

administrativa. (GARCIA-TREVIJANO, 1990, p. 96) 

  

 Nesse mesmo sentido, anote-se que o próprio caráter revisor do Judiciário fora motivo 

para o surgimento do instituto do silêncio administrativo na França, no Século XIX 

(HACHEM, 2014), de forma que um pudesse reverter o outro. 

 Do silêncio negativo, a partir do efeito de ensejar a faculdade de ingresso na via 

judicial, coaduna com a mudança do caráter eminentemente revisor dos atos administrativos 

pelo Judiciário. A conclusão é simples: a partir da faculdade do interessado, o Judiciário é 

capaz de aduzir dos fatos concretos se a omissão é passível de responsabilizar a autoridade 

que deveria ter se pronunciado e não o fez, como bem dispõe diversas normas gerais dos 

diplomas latino americanos. 

 Evidentemente que também não é ideal a faceta da responsabilidade civil, tendo em 

vista que se deve preferir a solução de conflitos ainda em sede extrajudicial, conquanto possa 

conferir à Administração uma postura outra sobre a relação demanda-resposta, a fim de 
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propulsionar dentro da máquina administrativa uma verdadeira aplicação dos princípios da 

efetividade e da celeridade. 

 Ademais, para o ideal cumprimento dos direitos dos administrados, ainda que não 

esgotada a via administrativa, em nosso ordenamento ainda é possível de ingressar no 

judiciário ainda quando essa é a situação fática. Isso porque se trata de direito 

constitucionalmente garantido e, no contexto do direito administrativo, é fomentado por 

meios de garantia de direitos como, e.g., o mandado de segurança, direito inclusive sumulado 

pelo Supremo, com enunciado publicado em 8.7.1964: "Súmula 429. A existência de recurso 

administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra 

omissão da autoridade.". 

 Vale destacar da necessidade de comprovação de verdadeira omissão por parte do 

órgão da Administração para que seja aplicável a Súmula supramencionada, conforme voto 

vencedor do Relator Ministro Maurício Corrêa no MS 24280 AgR, confira-se o excerto 

seguinte: 

Ora, não se pode esquecer que para o êxito do mandado de segurança não 

basta demonstrar provável prejuízo ou danos eventuais. Urge evidenciar a 

existência de direito líquido e certo resultante da prática de atos ilegais, que, 

segundo o impetrante, seriam omissivos, dos quais teriam decorrido os 

comissivos. Se assim fosse, caber-lhe-ia comprovar, em primeiro lugar, que 

a autoridade coatora tinha obrigação de praticá-los; em segundo, que houve 

ineludível recusa nesse sentido. É certo que, com respaldo na Súmula 429-

STF, o agravo poderia ser provido se estivesse comprovado nos autos 

verdadeiras omissões do TCU, que, de acordo com o impetrante, consistiram 

nos seguintes atos: o silêncio da autoridade coatora sobre a impugnação à 

realização da perícia de engenharia; ter sido ela efetuada sem que fosse 

chamado para participar dos trabalhos técnicos; a falta de oportunidade para 

requerer esclarecimentos aos peritos, e a omissão em dar-lhe vista do laudo 

(fl. 20). Tudo isso é suscetível de exame nas alegações de defesa e nos 

recursos cabíveis, conforme determina a Lei 8443/92 - LOTCU -, em seus 

artigos 31  a 35. (...) Como visto, a decisão agravada não negou direito ao 

impetrante nem declarou a legalidade do ato impugnado, simplesmente não 

conheceu do writ, por incabível. Acrescento ser inaplicável a Súmula 429-

STF, dado que não restou comprovado tratar-se de atos omissivos." (MS 

24280 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgamento 

em 7.4.2003, DJ de 25.4.2003) 

 

3.4 POSSIBILIDADES: A PROPOSTA DO CÓDIGO MODELO PARA ÍBERO-

AMÉRICA 

 

 Ante a desejada reforma da legislação administrativa, de forma a ensejar a partir de um 

procedimento discursivo um código que regulamente o procedimento administrativo, há de 
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ser analisadas as propostas que já subsistem na academia, como o caso do Código Modelo de 

Processos Administrativos (Judicial e Extrajudicial) para Íbero-América41. 

 Confira-se o texto: 

[...] 

Art. 8º. Razoável duração do processo. O princípio da razoável duração do 

processo abrange os seguintes desdobramentos, sem prejuízos de outros: 

I - dever da Administração no sentido de emitir explícita decisão nos 

processos administrativos e ante solicitações ou reclamações; 

II – dever da Administração no sentido de cumprir os prazos fixados para 

adoção de medidas ou tomada de decisões, sob pena de responsabilização da 

autoridade competente; 

III – salvo disposição contrária, nos processos administrativos iniciados 

pelos particulares, a falta de adoção de medidas ou a falta de decisão no 

prazo fixado tem o efeito de indeferimento, possibilitando a interposição de 

recurso administrativo ou a utilização da via jurisdicional; 

IV – nos processos sancionadores ou naqueles que possam resultar em 

efeitos desfavoráveis, iniciados de ofício, a falta de decisão explícita, no 

prazo fixado, acarretará a caducidade; 

V – é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação de norma ou ato e 

de nova orientação fixada para a matéria. 

[...] 

 

 Apesar da possibilidade de se utilizar de maneira análoga aos casos que não os da Lei 

de Processo Administrativo Federal o prazo nela proposto, qual seja, o de 30 dias 

prorrogáveis pelo mesmo tempo, conforme também se sustenta no meio acadêmico 42 , a 

necessidade de um prazo também perpassa o entendimento de um prazo que seja de fato 

razoável. E para tanto é preciso empreender da dinamicidade do conceito de prazo razoável: 

de fato, para o deferimento de um pleito de saúde o momento que soa razoável proferir uma 

decisão, e.g., não é o mesmo daquele de um procedimento administrativo que verse sobre uma 

licença ambiental para construir. 

 Acerca da urgência do compreender das arestas do conceito de prazo razoável, é 

preciso entender que, ainda que possa ser fixado por lei um período de tempo desejável para 

que a Administração expresse sua vontade, a antijuridicidade da omissão também importa 

visualizar a urgência do caso concreto. Isso é, nem sempre coincide o prazo legal com o prazo 

razoável (HACHEM, p. 152-153). Contudo, assim como a irrealidade de ser possível uma 

previsão de um silêncio positivo geral, também restaria desconexo com os aspectos da 

                                                           
41 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código Modelo de Processos Administrativos (Judicial e 

Extrajudicial) para Ibero-América. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. X, p. 

360-383.  
42 Confira-se: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19 ed. São 

Paulo: Malheiros. p. 387. e GONTIJO, DANIELLY. O silêncio da Administração. Conteúdo Jurídico, 

2014. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-silencio-da-

administracao,51046.html>. Acesso em: 25 de jun. de 2018. 
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realidade das demandas fixarmos com exatidão, sem a devida consideração da dinamicidade 

do prazo razoável, direito constitucionalmente garantido, qualquer prazo. 

 Tendo em vista o conteúdo esposado, a letra do Código Modelo parece ser a que mais 

coaduna com a necessidade de uma disciplina geral do silêncio administrativo, de forma a não 

garantir um efeito positivo irreal, em respeito às garantias constitucionais do administrado de 

buscar a via judicial ou, ainda, interpor recurso administrativo, privilegiando a noção da 

necessidade de um devido processo também na esfera extrajudicial, com um prazo que não é 

fixado às cegas do caso concreto. Em complementaridade, o efeito de caducidade aos 

processos sancionadores importa em relevante avanço para o a garantia dos interesses dos 

interessados, de maneira tal que não poderá ser surpreendido com decisão que os prejudiquem 

passado determinado prazo fixado em lei. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O direito nada mais é do que um meio-ferramenta que serve às demandas afetas à vida 

no social. Para tanto, há de se otimizar a efetivação da troca demanda-resposta, que, por sua 

vez, pede pela observância aos princípios que regem a lógica da justiça administrativa, em 

sentido amplo, considerando como ponto de partida o respeito ao devido procedimento 

administrativo, nos moldes ditados pela Corte IDH do qual já nos referimos anteriormente. 

Visualizar a problemática partindo do prisma da Administração e da sua inerente capacidade 

de servir também como um bom condutor de seus processos é acreditar que seja a própria, em 

conjunção com uma legislação ideal que a ampare, a desafogar, ainda que a passos curtos, o 

judiciário. 

 O diagnóstico não é certo, sendo duvidosa a própria validade de haver previsão legal 

de fato que sequer deveria subsistir no contexto do contrato social, indicando que a 

pulverização do direito que regula o procedimento administrativo importa em uma 

inconsistência do que escolhemos que deva ter uma resposta obrigatória dentro de um espaço 

de tempo razoável.  

 É afirmar que a legislação administrativa ainda pouco privilegia o interesse público 

consubstanciado nos direitos mais fundamentais, mas, também, concluir que as dificuldades 

de concretizar toda a gama de demandas levadas à Administração fazem com que o silêncio 

positivo ainda seja uma realidade de difícil reprodução. 

 Portanto, como um meio e não um fim, é viável a proposição de um código para o 

processo administrativo extrajudicial, a partir da perspectiva discursiva, que comporte a 



29 

 

  

disposição do silêncio negativo, tendo em vista privilegiar a esfera administrativa para a 

solução de demandas, sem que se perda de vista a inafastabilidade da jurisdição especialmente 

quando tratamos da sindicabilidade dos direitos sociais.  

 Todavia, restam dúvidas acerca do silêncio com efeitos positivos, sendo necessária 

uma maior discussão acerca da seletividade atual dos casos concretos que atualmente são 

atrelados por via legal a esse efeito, bem como dos limites da Administração para servir a 

partir da deferência automática, que acarretaria, invariavelmente, na substituição na 

discricionariedade – quando esse for o caso – da Administração para o particular. 

 É urgente que haja a reformulação do aparato legal para que melhor se adeque à 

concretude das demandas nacionais. Destarte, deve ser considerada a tendência latino-

americana da criação de uma norma geral para o procedimento administrativo, de maneira a 

melhor uniformizar o tratamento dos administrados, regulando como regra o silêncio negativo 

e levando em consideração as particularidades nacionais, dado a dinamicidade dos conceitos 

de mínimo existencial, quando da disposição de eventual efeito positivo. 
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