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RESUMO DO CURSO
A Lei n. 9.784/99 regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, aplicando-se
subsidiariamente a Estados, Distrito Federal e
Municípios.
A lei ainda estabelece normas básicas para as
Administrações Direta e Indireta construírem de forma
democrática, transparente e participativa suas decisões
jurídico-administrativas, para a prática de atos
administrativos. Serve, por isso, de mecanismo de
proteção aos administrados, bem como de orientação
para o agente público no desempenho de suas
competências constitucionais, legais e infralegais.

Além disso, nos setores da Administração
Pública Federal em que já existe um
conjunto específico de regras, a Lei n.
9.784/99 também é utilizada como
orientação subsidiária.
Com a edição da Lei n. 13.655/18 ocorreram diversas
alterações no que tange à aplicação e interpretação das
normas de direito público. A referida lei incluiu
disposições sobre segurança jurídica e eficiência na
criação e aplicação do direito público, impondo às
autoridades jurisdicional, administrativa e controladora o
dever de motivar as suas decisões levando em conta
determinados elementos, tais como os “obstáculos e as
dificuldades reais do gestor”, as “exigências das políticas
públicas a seu cargo”, bem como os direitos dos
administrados (art. 22), os quais determinarão inclusive a
dosimetria das sanções.

INFORMAÇÕES
CURSO

O Curso tem duração de 10
(dez) horas, podendo ser
dividido em até 2 (dois)
dias, de acordo com o seu
interesse.

O Curso está estruturado
com foco nos gestores
públicos e servidores
públicos das esferas
federal, estadual e
municipal.

A metodologia do Curso
envolve a realização de
aulas expositivas com
emprego de ferramenta
visual e com espaços para
interação dos participantes.

Ao término do Curso, serão
fornecidos 3 (três)
exemplares da obra
“Corrupção e Improbidade
Administrativa: Cenários de
risco e a responsabilização
dos agentes públicos
municipais”.
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Cachoeirinha/RS;
Autor de livros na área do Direito Administrativo, Direito
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