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LIMITES VÁ REVOGAÇÃO

UtLam da SiJLuct Ramo4 ()
1. Intiwduçao. 2. Requ-LaLto4 e L-únte13 da Revo-
goçcio. 3. Conclusao.

1 - INTRODUÇÃO

a) Conceito e na.tukeza da Revogação

Revogação a 'tet<i&ada de ATO (peeL.to,
vatLdo e eLcaz) ou d04 E jS eLto4 pkOduzLdo4 po.&
ato jun1dLco admn4tkatiuo, com ecacLa "Ex
nunc", 6undamentada no Pode't de Pkouek dÁ4ck-LcL
ona/ti.amente modL,Lcação utteniok da ma.te'tLa em
deco&&nca de cijLcun4t6ncLa a-tual p-'tovocak uma
d-Lie'LgencLa ent'e a aLtuaçao ju'tZdLca ex-Lótente
e o In-te)Lea4e PubtLco.

PketLrnÁnaxmente, £az-4e necea4a)ia a ex-
pttcaçao do conceito, a fi..Lm de debimLtak Sua
ttttdade no campo do dLkeLto	 «a
4Lm como detLneat 3ua na-tu'teza e seu ambLto de
atuação.

- "Revogação	a 4e-tÁ»tada de ATO (pe't5etto,
vatLdo e e 6 4icaz ) ou do4 E 6 eLto4 p/LoduzLdo4 po)t
ato fcvt2dLco admLnL4tkax-Jvo,",

Inicialmente, que4tLona.-3e a nele'j5ncia
da dÁatLncao ent'te ATO e EeLto6. Inegavelmente
4aocoÁi4aa dÁ4Lnta,s no -sentido de que ATO em
4-i. e FONTE que uL4a pkoduzLft alguma CO4a e 04
Eettoz, são o 4eu Pkodcuto. Ã u-L4-ta d.L44o disca-
tem 04 auto/ce4 4e a extinção ope/La 4obke o ATO
ou 40b/te aeu4 EeÃtoa. A d-Lcutdade do p 'toble-
ma advem da ciitcuna.tancja de que o ATO pkoduz o
eei-to de 4et FONTE e ve.'LLca_4e que na iteatL-.

() AuxLtLait de Ena.Lno da P(JC_SP (V-LkeLto Adm-
nLó-t'catjuo. 44t6teate Ju'tZdco da Fundação Pite

e-L-to Faizia Lima - C.&P,4M.,.
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dada o que. se 1teti/La não é ATO é a possLb-itLda-
de deste continuat g emando Efeitos, Lato e, de
4e4 FONTE. Sagutdo Atesa-L, "un aLto cL-iuoLLz-io-
na, alie ZogLcamante non puo e54eX dZ&-to alie a
pnovvedeke pe'i. L'avven-Ltte e non anche pe.4 -Li paz
,ato; pe'LC pa44ato cLo alie e stato E 3-tato,
ta volonta uniana non	o nemmeno nel campo g-iu-

'r-Ld-Lco,	att aL che a.La a-tato c^Lo che ir'ieait&
vtno e ata-tu, o ak li alie non tia atato cLo alie

-Ln keaita e ,stato". ( g't-Lo no4ao) (La Ravocade-
glL att-L amm Latkativ-t - MLtao11956 - pig. 8).
Quek d-Lze't que nenhuma 6okca podeka ei-Lnr-Lna o
passado. Tanto que, no caso de -LnvatLdacao, se
cona.Ldeka a eliminação do ATO (comando) ji cedo
junid-Lca. Pok isso, quando se diz que a extin -
çEo ope/ta aob'ce o ATO, na n.eatidade quek se di-
zem que o ATO em 3ícontinua4a exLatente, o que
'se extingue e 'sua quatL-Lcacio de Fonte (qual-i-

caçao de ptoduzL't eeLtoa) . CoLitcLd-Lrido com ca
'sa ott-Lentaçao GokdLtlo a-Dtrna; "deve advextix--!e
que puea-to que Lo essencial dcl acto adm,LnLa-t&a
tLvo es au catidad de p&oduc-Lt eectoa jukZd-L -
cos, ea aob'te estos que opeka. La extLncLon; ai
pott quaiqu-Le't c,ittcunatancLa 'se extLnguen defi-in-L
tivamente Loa eectoa jukZd-LcOa de un ato, ei
debe tam&-Len conaLdekak'se ex.tinguLdo, desde eI
punto de vista junld-Lco, aunque de hecho ta ma-
tekLatLdad rniama dei acto no haga sido 'sonietida
a tal poeea'so extinto". (El acto adrnLnLatnati-
vo" - Abeledo Peizjtot - Buenos A-Lkea - 2 q edição

pag. 515).

SLgn .L6Lca que o instituto	o-'crna de ex-
tinção que opelta 'sob/te os eleitos do ato, -Lato
e, 'sob/te o efeito de 'se/t Fonte ge'tado/ta de e?Çe-i
.toa ou aob'te a Relação junld-ica (ee-Ltoa) vaU-
damente p4oduz-Lda. lato ponque a Revogação epe/t
tinente tanto aos atoa admLnLat4ativo3 "latuaen
au" (abatnatoa) quanto aos "atnLtu aenau" (conT
aneto's
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VaLe dLze'L: quando se t4at.a de Revoga~
cãode ato abattato (ex: Regulamento) e p'LecLóo
atacatt sua qualidade de Fonte pa-ta se atLngLt de
ÇLnLtLvarnente as -eaçóea ju&ZdLcaa que dele ae
o'.gLnarn ( e 6 eLtoa ) ; pois o ATO ABSTRATO se apke
senta corno Fonte pe4manerzte de p'toduçâo de e6eLtos, o que -to&na .in-ôu c-Len,te apenaa a etLniLna_
çao das itelaçõea jutZdLcaa po& ele pkoduztda4
visto que contLnuakLa a ge'La) oubLaa enquanto
n2ïo á oaa e ulmLnado. A &evogaçdo do ATO (Fonte)
e a un-Lca jo,ma de £mpedL.'t que 04 efeitos po
ele pkoduzLdoa venham a aftontat o Ineiteaae Pt-4

 Vetate, quando se diz que aRevogaco
e a &etii'tada de ATO Adm-Lnxia,tttatLvo valido, esta
ae ke.exindo a teti'Lada de ATO ABSTRATO.

Situação bem dLvenaa ocove com a 'teti
'Lada de um ato admLnLótfLa,tÁvo valido conc'teto
em que não ha p'top4Lamente 'tevocj açcio do ATOIFon
te) mas da Relação JukZdLca po/t ele S oamada, La
-to E, a eliminação somente doa Eleitos p'LoduzLT
doa pelo ATO. Isto potque o ATO conc'Leto e pa-
tLcado pa4a p-toduzLk dete'jinLnadoa e 6 eLtoa de dL
'LeLto,po/ttaitto, depois de pitoduzLt acua ejeL
-toa pkopníoa o ATO(Fonte) curnpkLu sua função,
ele ae extingue, 04 EFEITOS e que pe'Lrnanecem. A
4evogaçao, assim, visa a Lng-Dt a aLtuaçao í'L
dLca existente: a Relação e não o Ato. Razao pe
ta qual não ha que aealan. em elLmLnak a decla
kaçao £ u'L cdLca ante/LLo'L mas os eleitos dessa dF
cla'Laçao que se encontkam no pkeaente. Dal dL
ze'L-ae que a Revogação e a 'Letaada doa EeLtoa
p'LoduzLdoa poit ATO ju'tZdLco admLnLa.tativo.

com e 6 LcacLa Ex nunc. . . ".
Tatando_ag de extinção de ATO valido

ou de Relação JukZdLca vatLdamene p'LoduzLda,
nao se pode admiti, que acta eliminação venha dea
'teapeLta& os ee4i.toa jukZdLcoa pkecedentea. Con
6okme noa ensina AleaaL, 'tevogaçao não constit ui
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aançao, quak dLzek: no ae. -tkata de medida puni
tLva ao ato ante)t,Lo4mente. pkatuicadO.

Maata a an-tLdo, OawaJdo A&anha SandaLka
da MaiLo, o ba akva que "nao a a poda auptLmL 't nem
peíi-tukbaft aa 3i-tuacoe'5 ju,,L4dicas da6LnLtLvaman-
te conat-&ttidaa pok atoa itaguLakmente pitatLca-
doa" (Pitincpiioa GeAais de Vi'teito Admv1attat-L
vo - uoL. 1 - pag. 564 - J q edição Foitenae-R-LoT.

"6uvtdamentado no Podak de Pkc,vek db
ccionaitLamente modLcação uLtekLon, da mate-

Pode-aa Ln3aiL-Lk que o ato kevogadok ad-
vem de uma autotidade no axakcZcÁio de •6uncao ad
mLnLabtatLva e conaLate numa declakaçdo de von-
tade da AdmLnLattaço paka pkoduzDz. aaÁtoa da
d-LkeLto. E, aiinda, que e ato p'tatLeado no axek-
eZe-Lo daeompatneia d c't-Lc-LonakÁa da AdmLn-La-
t&acao PubtLca.

A pkopõa-Lto, A£esaí eacLa&eca que a dia
c&.LcLonaitLadada da pove em um momento aucaaa-L
vo aqueZa da emanação do ato, não ae ,Ldent.Lca
com a d cnic,Lona't,Ldada iteLatLva a emanação do
ato em quaatao. lato a, o Podek de modLeakd-L4
ekÁt-Lonak4arflafl-ta a ReLacEo JutuZdica, n ã o daitiva
da d,LacitLc.Lonanjadada do Ato que Lhe deu okigem,
ea.ta ae exauka com a sua emanação. Em auma: ao
e poaaZvatkevogak Ato dLae'tÁcLona&-Lo, ou me-
thoitReLaçao JukZdLca pkoduz4ida po.k Ato d-Lack-L--
aLona-tLo, mas nem todo ato dÁac-tLcÁona&Lo a ie-
vogavet. ()

f*)NOTA: a a-tmaçao cinge-ae tzo4 atoa admii'iLa -
tnativoa eoncka-toa, poato que 04 Atoa Abat'tatoa
aao aampke	 de kevogacao.
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latopoato, vekÇLca-ae que essa piteit-
togativa estácondicionada a dL3porii.bitidade que
a Adini viL3ttaçao mantem a obtre o c((eto da evoga -
çao.

A tLtit.eatiedad('. atual ikequLaLto que 5C
Lrap3e paxa exeteek o Pode& de Revogat.

Cabe ainda aatLentan que o Ato Jievoga-
do't i da AdrninLsttação Ativa e não de co ntto £ e.
Razão peta quaÁ se a6Útma sem um Pode& Positivo
da Adr,vLnÁa-t&ação, ;uto se tkata de simples co" -
tkapOaLçao a emanação do ato; cata associado ao
podeit de £rutc-LatLva íAgL&), mediante o qual se
dec1aka não quete't que detettni,Lnada aiivação ia-
,<.dica pe&aíata, apeaa& deleg-.ttíma, poft mão
mais co nvL ao In,te/Leaae Público. E, tambem,
constitutivo, visto que cLLa nova okdem jcut-LdL-
ca, dada a ,'iep&eatLnação da situação ju&ZdLca an
teJLcok

"em decofL'L&1c,ia de cL4cuiatâncLa atu
aiL p&ovocat uma dveigncLa entite a situação iu -
!JdLca existente e o lnte&eaae Público".

Veaíjakte, o motivo da Revogação, com -
o4me noa demonatka CeZao Antonio Bande-Dtcc	de

Metto (Elementos de VÁjteLto AdmL;tLatkativo - Ed.
R.T./7980 - pag. SI), e o iteauttado de unia tea-
p'tec-Lação aobte cekta situação ju'iZdLca. Sua -ina
dequacão ao Inteneaae Publico oLgente, e o que
A-eaa-L denomina de £nopoktun-idade aupe'tvenLente;
visto que ae ok-LgLnaQ4ia, cànígcvta-se autnt-Lca
-LnvaZ-Ldação.

Poktanto, a Salta de opoktun-cdade ou
conven-Lncia da situação jtt'tZdLca ex.Lateiite de-
co'i'Le aenipke de c,Lttcanatânc,Laa atuais, enóejan
do uma &eaçao da AdnvLnLat'tação. Cabe, então, em
atendimento aos P4-LncZp-Loa da Sup-'teniac-La e da
lndiaponLbilidade do Intekeaae Público, abotik a
situação jukdLca que esteja em de3con6okmLdade
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com 06 Ánte4e4ae4 tutelados pelo Estado. Ë vua-
ta dLvekflencLa que kea4idc o undamento da Revo-
gação.

O motivo da kevogaçto, muito embota se
ja dLac&Lc.Lonatiio, tendo em vista a4 kazoe6 de
conveniência e opo'itunLdade que facultam a nianL
deétacao da vontade da AdraLn-L6tkacao, deve ÇL -
cam vtLtidamente dernonatitado. Po&tavito a sua men
Cão e ob&LgatokLa, pekm-LtLndo melholt contitole dc
tLcLtude do ato kevogadok.

SaL-Lenta, O4waZdo Manha Bandeiita	de.
MeLLo, que "a motivação do ato kevogadok se -Lm-
põe como nece43ak-La, pelo e6pec-LaL *elevo	que
ap/Le6enta, devdo a -Sua natu'teza pecufia&. (gt-L
o noaao). A LaLta de £undamentacao aca'tketa

Lfic-Ltude, pois envolve p4eaunçao de motivo dL-
ve'tao do &eat e LZc-Lto pata sua pkat-Lca. (oh
c-Lt. pag. 471).

Ob,aekva, Regia Fe&nandes de OtLve-L&a
com muita p-top't-Ledade, que alguns admini>stkat-L-
vUta4 se equ-Lvocam ao aponta, corno undaFne1to
da n.evogacao o Podeti. d.Lacnic.Lona'uLo. (Ato Adm-
n.cat'tat,vo - Ed. R.T. 1978, J9ag. 101). Explici-
ta ainda, em nota de n.odape, que "a d.ac't-LcÁona
niedade apenasJekve pata que -se	xe 04 tLndei
em que ha campoktamento facultativo do Poden. Pu
btLco, ou aenie de compoktamentO '3 opcionais do
agente. Ë dentko da d.L4cfiLc-Lona4-iedade, isto e,
apenas no ato dLacn.-Lc-Lonan.-Lo que hapos-LbLtLda
de de exekcZci.o da nevogaçao, mas não e a d.L-s -
cc-Lonaniedade .seu fundamento".

Diante destas ponden.acõea, acatamos a
posição de ALe34-L £nteg-tatmente, que noa aponta
04 kequ-L4-L-t04 áundamentais do Pode,?. de Revoga-t:
Disponibilidade atual da Adrnin.4t'taçao -sob&e o
objeto da n.evogacao e Atualidade da V.Lve'tgenc.La
como 4upo)tte do ato )tevogadok.
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F -na€mejtte, po demo1s eeevi ca/t ((6	equLn -
-Ée4 canacext6 rJca3 do ato Revogadoir:

1 )	r ato e4 cri La€mente Vi cnLco n[vto,
ou 4 (-l ja, p/ta-tLcado no exekcZcLo do4
Podeea VLa czti1cjo na'Lo8 da ÁdmLni,_
tkaçcto.

2) E ato co ncn eto, e co tL-tu-tLv o, po't
que Lvi-tau4a nova 3ttuaçao jukZdíca.

3] Expte3a um Pode1t Po4L-tiuo no a-ten-
d-imento do I)itvLe3.óe Pu.bttco.

4) Quanto a 4ua na-tuteza, E ato da a-ti
v-Ldade da Admi.ni.4ttao AtLua, po-<14
v-L4a a c'uLaçao de uti.tLdade puhtLca.

5) 0 Pode't de Revogak	excepci.onaL 14
to e, não e uma 'teg'ta, e uma keacdo
que oco/Ute necea4a4i.amente em vi.a de
excecO.

II - REQUISITOS E LIMITES VÁ REVOGAÇÃO
04 -kequL3Lto4 da 'tevogaçao, de ce't-ta

6onma, 4e ap/te4entam como "tLm-Lte4" na-tu/Lai.4 ao
Pode,t de p/touet uZekLoitmene modi.4i.caç5o de uma
'teeaçao fu&Zdi.ca. Denominamos, então, Requi.4ao4
paita di. i3e&enci.ak e44a4 4Ltuac6e4 daquelaa que/te
aiLmen.te se apJte4entam como Li.m-Lte4 da tevogaçao.

Entende—se que 04 Requi.4Lto4 são Lne1ten
te4 ao Podek de Revoga&, i.,3-to E, deuem d-bte -
-tamente de uas ca/tacte/tZ4tca6 Po 't-tan,to, a4ua
6atta aca-'uieta uma 4LtuaçEio de Impo4a4ibili.dade
Matetti.a1 pa/ta 4C ee.tua4 a kevogacio. Enquanto
que 04 Li.mLte4, p/top;tLamente di.-to6, 4e con4tLtu
em em i.mpedi.mejq o4 £egai.4 a /tevogaçcio, £4-to e,
deco4ttem da Lei.. Su4ge, de44e modo, 4i.tuac5e4 em
que (ia i.mpo43i.bi.Li.dade okmaL ao Pode?. de Revo-
9
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a) RequL-Ltoa

Aca tando-4e a oitientaao de Ac3-, a
.ke4pettú da adm.isaLbLLLdade do PodoA de Reooc1vi,
po dernoa cUz e-'z que eis-te p ,te-ó upee:

1) V-Lponí &LtLdade a.tuat (LtutazLeda -
de); e

2) Á,tuaUdade da dLvvigncLa;

em con3equõ1ncLa:

3) Si pode atLngLk o efiebtoa d-Ln.e-to
do objeto da 'ievogaçao; e

4) Si	pe&tLnen-te na5 'teLac6e3 JLVLZdi
ca4 de ca&a-te4 cont-Lnuat-ü'o.

Requ-L/siito3 que se dep'zeevidem do p%Sp'tLo
conceito e natuteza da tevogaçao.

Já vimos, antetuLoitmevute, que a pJte)tkO-
gatLva paa pfioueit d c&Lc,Lona-tLaraente utte'tÁo
modÁcaçao da ketaçao jukd-Lca depende da tbtu
ta'iLedade que a AdmLnLs-t'tacao mantem obke o o&
je-to a óeL 'cevogado. Vate dzek: a AdmLn-L4-tn.a -
cão PubtLca como pa&-te da teiaçao jwtZdLca cnia
da com o ato antecedente, deve con/sekvat dL5po-
nibLUdade da &etacao pa/ta e6etua ua tevoga -
cão. PaZ dLze't-e que a kevogacao só e pett-tLnen
-te nas neP-aç jes de caka-tek covttLnaatÀivo.

Á tiepeiito d-L44o, pontU-Lca o ena-Lna -
mento de Áteó-L, aL&rnando que " o uje-L-to deve
czjinda, no momento do "itetLtto",'aett tL-tuta% da kC
taçao a uat pon-tanto deve e/t tetacao de du,ta
cão con-t-cnua, já que no caao de 4etacao de duita
cão ín3taiitãuea a t-Ltuak-Ledade vive . o eapaco ck
um £na-tan-te, v-Lndo a cesa4 com a ce'j4açao da'e.
tacão" (ob. cLt. pcg. 15).

A4Lm, a d poruLbitLdade que a AdmLn-i
-titaçao exe4ce 3 ob ,,ie a queatao ea-ta egotada, eta
não -tem ma-Ló a competév?c-La, quvi dzcn , icto	e
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inaLa tL-tuta't da . eiaçco ju4Zd-Lca.
Essa indisponibitidade pode adviit da Lei

ou da na-tu'te za doa eeitoa do ato aJttaLo4meiite
p4aticado Se da lei,	Limite. Se da natwteza
do CLtO ante.cederiLe, e impossibilidade mate&.LaL

este. passo, Aieaa-L eacLa€ece: "Vovendo
a,( .Lntendatte pVL dLapon-Lb4itbt& deZ Jtappotto da
paute deZ aogetto ta po.teata a quea.to apettan-
te dL pkoduk4c mod .L6 .Lcazi.on .L qi.uk.Ld.Lche ad eaao
£neiteuti" (ob. cit. pag. 15 - nota (50)).

A questão da disponibilidade, não apite-
5 esvta p40 bteina quanto aos A-toa Aba,tjta,toa , pot -
que ao aempxe paaaZei.a de tteuogacao, dado que
a competência a o bite eiea e a empke co n.tZnua. PO4
tanto, a £iidLapo nL b4itLdade ii ea t4Lng e- a e aos Atoa
Concitetoa . Cite-se como exenpo:

40, atoa já exatuuLdoa-que são atos juitL
dLcoa adrn.Ln.Ut'c.at.Lvoa,cujpa. ejSeL.toa se 'teatLzam
cia modo .LntegitaL e £na-tan-tcneo, ou nà, acta ema-
nação (pan. Cx: Ceiiaufra de um LtncconaxLo) ou na
sua execução ma-teit-LaL (p04 ex: no conis-LacO edea
-t.nuLçao de bana, na d .LaaoLucao de ato pubtLco)

Não 
há 

que se con6undL4 estes JLtLmoa
com os A-toa essencialmente ma.tetLai.a da Adm.Ln-L.
t'tacao (p04 CX: limpeza, ou pavimentação de via
publica). Estes atos nEo aEo jux2d.Lcoa, poittan-
-to, rio compo'ctamdecLaitaçEo de vontade poit pau
-te da Adm4in-Latuaçao Pública. Emboita pitoduzam,aa
vezes, £nd.Lue-tamente ee-L-toa de dLueLto (	0-' Cx
neapoitaabid..Ldade admLnLa.t-&atLua, 6ato geuado't de
cobucanca de .taxa de aeutvLçoa públicos, etc. ) não
podem aeit objeto de kevoacEo, tLLa-to que s ã

o ucea
L.Ldadea do mundo emp-Z'uLco. São no dLzeut de (ia -
waZda Autanha t3andeiia de Metia 6a-toa juutZd-Lcoa
subjetivos, em v.L4-tude doa e jÇe.Ltc'a de dLutei.t.o se
item .Lndepe.nden.tea da vontade de que puca.t-tcou O
Ato. São a-toa ma.teitiaLa que suscitam ee.L.toa de
d.Ln eito, pon exemplo, a mudança de ueaLdnc.ia de
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um Eatado paka ou-tko pau via de covia equne-Lcc de
,nudanca de dornic-ZtLo (ob. cit. pag. 373).

b) A-tua Putecuaoa deutto de um puoced.1-
mevi-to adm,Ln-La,tita-t-Lua - )aao £rapaaaZue-La de 'i.euú-
gaçao poxque a compe-tneLa da Ad,mLnLattaçao ea -
-ta extinta, conoutme autrna Ce-tao Antonio !3an -
deiuta de MaLta (ob. cit. pay. 85).

Ainda que a )teuogaccto se encontte no Po
dvx geneut-Lco de ag-Lui. da AdmLnLãttacao, e pxecc-
ao que a compe-tinc.La pauta Ayik aeja cab2uet no
momento da expedLçao do ato uteuogadout, po4ia nau
ae admite qaaJqueut pode 't de utetLutada. Se Lmpoe,
pout.tan-to, não a aLmptea diaponibLtLdade maa ou-
tuto etemento: a a-tuatLdade da títu£aAiedade. Em
ou-tkaé patavutaa, a nau aubaLatencLa coneuteta da
compe-tncÁa acatute-ta £mpoaaLbLt-Ldade ma-ta-&-LaÁ de

eu o g aç ao
e) A-toa da Con.tutote - estes atoa ae eu-

eon-tkam em ou-tuto ambLto de a-tÁu-Ldade adm,LnÁa.tuta
tLva. Queut d-Lzeut, não são aoa da Adrn-Ln-La-tutacao
AtLua, <são de cont'to-te. E conaequentemante nau
aao conatLtutLuoa, ao apevtaa dec-tautatoutLoa.

Em utazao d-Laao, não há aua.ten-tacao pta-
tiica em ae uteuogauL o que apenaa con(i&ma attua-
cEíoJuutid.Lca eatabetec-Lda po-'t ou,t)to ato. A keuo
gaçao ao -tem aent-Ldo ae uteca-L& aobute o ato con-
t'tolado, que utLa utLtLdade pubtLca e cafua efie4
-toa se que/t atng-Lut, e nao aobue o ato de con -
tutote. "em d-Laao aao atoa já exaunídoa, acua
e jÇeL-toa se uteal-Lzam £natan-taneamen-te, eago-tando
a competincia da ÁdmLnLatutaçao pauta Lnetd-ik ao-
bute etea.

A dLueutgêncLa a-tua-t que enaeja a pita-
tLca do ato se £mpoe, -tambera, como Requisito Lun
damenta-t no Pode'. de Revoga'.. Re-L-teutamoa queda
-te a £egLt-Lni.Ldade da '.euogaçao uLa-to que eataute
Zac-Lonado com o puteaaupoa-to obfet-Lvo do ato 'te-
vogadout.
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E convenLen.te te '5,3aZvaJt que a atuaf'ida-
de da diuekgric.La, ís.to e, a •Lnc.onpaLbL!-dade
de 6 i tua cao IutZdea ewtente com o 1sLtene47se
Pi7b.e.co eLg e iite , i o	enwe de	uu (Ia til en.to pana a
nevogaçao de atoa u-cncu!ados .Ad-Lantamo,s que ta-ca
a.tc ' 6 sac' um .Uni.te a Revogação, po6.to que 6ua lvi
d.Lspon-Lb-L!ídade deconMe da !ec.	 -

6 .Lm .sendo, /Leg.c3-t4amoó to-ta! dl 6 cotí -
daiq c-La com aque!e6 que conLdekam e4-Sa., poa'sLbL
tLdade, -tendo em vista a Suptemac.La do lvLteke3-' e Pu btLco. Po-L6, ccu5 o a 6 £.tuaç2io jutZd-Lca p'to -
e en-Len-t e de ato v,LncuiLado -5e to)tne de confio/une
com o Inteke-óa e Pubtqíco, a sua etLm-Lnacda dccc
5c e1Ç e-tua-'t pon meLos LegaLó apito p'Niado3

Suponhamos , a exempLo, uma L-cceria paita
con-t iLucao, Leg-LtLniainen-te defienida, e que poit a!
-te&aço do texto Lega! que a iteg-La, ae -toitne -LH
con'ienl.en-te ou -ínopoittuna pon afinon-tan o lnte -
tesae PubLico.

Noiaao ólatema ju/tZd1ico p4ee, paita tan-
to, a Expnopn.,Laçao de V.LneLto, flel.-ta d-Lite.ta ou
,ind.Lne,tame ptte, e que gatan.tem ao 'sujei-to da
Laço a composição de 6 eu pttejuZzo,s , mediante
.inden.Lzaçao (ant. 153 § 22 da Em. Con,s-t. nQ 1/
69 c/c a&.t. 29 do Dec. LeI. nQ 3365141).

Acompanhando e 'Sa oiuien.taçao, Reg-bs Fen
nandes de OtLve.L tta, a&gumerLta: .."a otuçcto a -
pontada 'Le6utta evidente da pit3pitLa pnopos-Lç7io
fl-inrnada £nlc-LaLinente, ou a eja, que o flundamen-to
do Poden de. Reeogait 1teautta da V-LaponLb.LLidade
a.tuaL da compe.tnc-La, sendo a Adrn-inlat'tacao -ti-
-tutan da /tetacao juitLd.ica. CLano cata que pitati-
cando o atovl.ncu!ado eago-ta-ae a competeneia do
agente, nao ha como ae flaLan em )tevogacaodoa o.
-toa u-Lncutadoa. A un.Lca ao!uçao poaave£ e a ex
p'iop)uLac&o do dl.te-L.to conati-tu.Zdo peLo ato que
defleniu quaLque't p/te-tenacio do pa't-ticuLan em te
•eaço ao Podeit PublIco".

Enfi-im, não basta cxi t-Lit V-ivengmnc.La a-

[II



.tuaC e .Lmpe)t4io '50 que haja DíspoKibiJLidade 4obke
a que.ó.tao . E e3.ta não eucon-tna 4upofL-te eega.t pa
ta a /Levogacao de at.o4 vhiculadoa

-- Poft via de cona equEncia, temoa que, a
/z.evogaçCto; 40 pode atLng.Di oa ee,L.t.o/ d.L&e-toa da
neZaçaojtutZdLca, e, ainda, 40 4(10 paa4ZveÁíó de.
/tevogacao « '3 .tetaçoe4 ju4-Zd41ca4 de caiuttett covi
ttnuatLuo.

Diz-4e que a kevogctçao aS pode atLrig(A
04 e6e.L-to3 dixe-tos da tetaçao ju&Zd-Lca peLaa mea
ma4 n.azoea an.tenionMienteapo;vtada4. Que.'t dLze't:
o ao hevo9adok -tem efii.cac-La "Ex nunc'. Po&-tavi-
-to, deve-se keape-LtuL 04 eeLto4 jud.Lco'3 ante
)L.co)Lmen-te pkoduz.LdO4.

A34.Lm, "a itevogaçdc' de norneacao de 6un-
cJ..on&'tLo que 3e ve)LL.Lca na sua exoviekacctO po'
,Ln,te/teae da admLnLa..tkacao, nau pkejud-Lca oa a-
toa jukZdÁcoa pon e.te p&atLcadoa, que podem con
.tinuan. a pn.oduz.Ln. eÇettoa, na on.dem do dLn.eL-toTÇ
a á .Ln.ma Oawatdo Manha Bavtde-Ln.a de Met.to (ob.c..t.
pag. 539).

A n.evogacao Sceaaacao doa e6eLtoa do
ato adntLni.a-trLa-t,Lvo. Não ae con6unde com auapevi-
aao de eeLtoa, que 4e cona-t.L-tue numa Lne t4 .Lca -
cia tempon.an..La do ato admini.a.tn.atLvo.

Curnpke aatLen.tak, ainda, que 45 «4 'teta
çSe4 de can.&-te't continua-t-ctio podem ae't objeto
de 'tevogacao. Em n.czao, como ja t'Lrnoa, da impo
a.Lb,Ltídade de 4e n.eL'oga't n.etaçoea de ca'tatek Ln'3
tan-taneo ( atos já exauk.Ldo4). Atem d.L'ao, have-
mo4 de cona.Lden,an. .tambem Lmpa3.aiZveL4 de 'tevoga-
çao 04 atoa £necaze4 powt não cata/tem pteriamen
te 6o'trnadoa. São 04 chamadoa mekoa a-to4 juILZdÃ-
coa, que não podem aen. objeto da. Qevogacao, v-L4
-to que nem .óeque.,t ha )tetaçao jun.Zd.Lca conatL.tu(
da. A aua extLncao, po't-tanto, <segundo OtguLm
iaa/tez, 4e da pan. me/ta n.etLn.ada. (*)
(*) NOTA: Igualmente, temb'tamoa que 04 Atua Ma-
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WL-LaLa acio L;npaa-s-ZveL.ó de 'tcoogaco po-'tqLLe n2o
constituem nenhuma -tc'lacao ju-'JdLca.

No ao confundem, absolutamente, com a -
to,  Lne6Lcazeó poiL suspensão de efeitos ou com
e-Lcc-La condicionada. Estes, ao conttakLo doa
me/Loa A-toa ju-'t-Zc Leoa, -tem aptidão pa'ta pi'toduz-L't
acua efeitos p-'top't-Loa.

Em acima: a )tevogacao ao	poaaZueiL com
a conjugação de dois elemen-tos. E pitec-Lao ex-La -
tíh uma Relação, plenamente constituída, e de
p'tea-taçao continuada, -La-to e, eu joa efeitos a-n
da pe'tdu'tam no tempo.

b) L-Lm-Ltea & Revogação

Já noa nee't-Lmoa, opo-t-tunamente, aque -
tas a-c-tuacoea ju't-cd-Lcaa que encon-t'tam Impoaa-LbL
Lidade tSo'tmaL de 3e4em -'tevogadaa, ao -t-ta-ta-tmoa
doa -QequLattoa do Podem de Revogam.

São os chamados L-Lrn-L-tea & Revogação. Li
riL.tea po'tque são impedimentos que de'tLuam CXC-LL
a-Luanien-te da £e-L. C-L-te-a e po-t exemplo:

79) os d-L'te-L-toa adqcí'tLdoa
79) os a-toa vinculados

39) os a-toa £'t'ieuogaveLa
- O a-tt. 753Ç 39 da Lei Magna, d-Lapõe

ci aeguLn-te: "A Lei não p'tejud-Lcaita o V-L-teL-to Ad
quLitLdo, o Ato Jun1dLco pene-Lto, e a coisa fui
gada".

Se atenção ao PttincZpLo da Segu'tança Ju
-tZcUca, a ConatLtuLçao aalvagua'tda o V-L'tetto AR
qu-Dt-Ldo da -te-L, no aIa pode admLtL't que medLan-
te um ato -Ln 1Ç-&a-legal a admLvtLat'tacaio possa a -
tingi-to. Assim, e, absolutamente, -LnconcebZuel
a Revogação de situação ju'tZcLLca que se con-Lgu
'te em VL'ie-bto-AdquLnido.

Ponde'ta, Oawatdo Amanha BandeLita de Metfo,
que "a 'tea-t-'t-Lçao ae encontita no p-tLncZpLo do p&L
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Prado do d.bteL-to, e consiste no deven de -teógua
dai o- eeLtoa Çu-tunoa doa d-ize,Uoa te.g.i t.maíncn
-te adquL'LLdoa' (ob. cit. pal. 564).

Ve,3-tanJe, essa .LndapoitLb-LZ-Ldade da Ad-
nii.nLa.tkaçao, que se assen-ta na -Ln-tangbLtLdade
do d.Ln.eii-to adqu.L-t.Ldo, ke-tL-a o Sandamemto da te
vogaçao em &e.eaçcto aos atoa que gemam legitima!
mente tais d.L&e-do-s. Apenas cabe-'ta a AdmiLatka
cão expkop"t-Lct4 o dLe-Lto gaLantLdo pelo ato Ctri-
te'tLo't.

O ak-t. 69 da Lei de Ivi-tkoduçco ao C5d-L-
go Civil, em seu § 29, $ixa, a seguinte de -Ln-L-
çao: "Cona-Lde&am-se adqu-LiuLdoa, assim, os d-LkeL
-toa que seu titulam, ou alguem po/t ele, possa
eXeLee)L, como aqueles cujo começo do exeitcZc.Lo
-tenha -tekmo pke 1Ç-Lxo, ou condição pea.tabelcc.-
da Lnattekavel, a akbLtJtLo de oa.t'zem (Vec-teto
Lei 4.657142).

Em coesequãmcíqxmpo,ta aabe-k quando ao
pode conó-Lde.&an. a Lmu-tabíJdade da situação ju-
't-Zd-Lca (peaaoal, covjc/te,ta e aubjetLua) paka a
ganavitLa de seu benec-La&-Lo, e sua imunização
pekante novas leLa

A &eapeL-to, cria-d'ia o po1i. Celso Avi-to -
ri-Lo 8andeLiLa de Mello, que: "Entende-se d.tte-L.to
adquL&-Ldo, conaotLdade, quando o d-L/te-Lto dett.Lua
do da d-Lapoa-Lçao legal conceaa-Lua não -tenha otJ
t>'ta itazao de ae-, ou.tjta significação 15g-Lca, ou
-t&o contou-do 'tac-Lonal, aenao exata e p'tec-Laamen
-te peklongctk-se no -tempo, cnia.tal-Lzadarnen-te,poLa
o d-Lapoatt-Luo legal a-tk-Lbutiuo do d-L-'te-dto pe%de
,ia sentido se não oaae pct-'ta este fim". ( Ato
Ádrn-Ln-La-tkatLvo eVL'te-L-to doa Adni-Ln-La-t&adoa - Ed.
R.T. - SP/81 - pag. 115).

ExtitaLnioa deaaaa cona.Ldenaç6ea, que d-La
tLngae-ae. VLke-Lto Adqu-L't-Ldo da 6aculdade ou me-
ta expectativa de d-Dte-L-to.

- No tocante aos a,toa v-Lriculadoa , -teite-
moa a -Lmpoaa-íb-LfLdade da Re iogaçao em n azao da
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Adm.Lu Lattacav Ao possui" a Vi apcil LbLLíLdade a-
tua.( pata d.L3pon 3obne a mate- ,!a, au seja,	nau
possui competência pana tanta	Em uu.tn aa pata -
voas, pn ati cade' o õnLco compuntanien te adm-LaaZvee,
a sua comp.etLnc.a se esgotou, co via eque iement.e
nau a possui pata )ievogafl..

O compon tame ptt.o da Admin.La.tiiaçao E riu
cump't.iuiento da vontade Legal, assim, na 4ea.€Lza
cão do -Lntekeaae pubL.Lco, mudas a situação 1eg7
.tLmamerute constituída, nestes casos, pot c'tLte-
.Loa de conveniência e opo'Ltun.Ldade, a6 evzcon -

um unLco fiundamevtolegal: Á exp'iop/açõo.

Inoba-tan-te, aobn.e a adm4ia3.Lb,bUdade de
nevogaço doa atoa Li»Lnculados, a con jÇuaao pau -
aiis.te. Haja visto os casos de L...Lc.ença pata cona

Enquanto una cona.idekam que quando lia dZ
keUio adqu-Ln.-Ldo, não se cogita de kevogaçõo; OLÁ
tkoó a admitem .'teaaaL.vado o diu e i..to i Lnde,tLza-
Ç6Lo.

-Sem divida, o V-L 'te.L.to AdquL'ido e um Li
mLte a Revogação. Mas, na ve4dade, cão entende--
moa aet a dLacaaado da existência ou neto de V-L-

cto Âdqui.iuLdo que ex-Lme o Podei PubtLco de ex
pkapnLaJz. (muito menos de indeniza,) que jua-tLÇZ
ca a 'evogaçao de ato vinculado. Mesmo po&quc,a
dout'-Jna e a ju apkudncLa não noa oe.kece, em
ultima anatLa e, cLte1toa a egu'toa q uavito a quea
tão da existência do VL4e-Lto AdquL&iido, que dZ
zek, o momento em que este se conÇLguka. O que
nc'a pn.opo&ciiona aoluçea bastante .LnaatLa £ato -
)ja3.

Vejamoa, pOJL exemplo, se a Licença, la-
gLt.Lmamente covieedLda, 6oaae pata a conatn.uçao
de um ediZc.o de 12 andcviea, e, poa-tekLo4men -
te, com a mudança da .tegLazaçao, ao viesse	a
aen. pe&mLt.Lda a conatku.çao de edÁÇ.ZcLo não aupe
'uLan. a 3 andaitea, -tendo em vista a pkeae/tvaço
pa.iaaqZatica do local. Suponhamos, ainda, que as
ubnaa não tivessem 6.Ldon.LcLadaó, mas tiveste a
do e e tuada a venda (antec.Lpada) doa apa/itamen-
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to4 , po't oca ' Láo do seu Cançamen-to na ptinta.
gun.ta- 'ae: como	LcaALa o d-bt-texo £egZtLmo
co ntkLtota, obtido com a Ucença, 6e. co k1íd e -
)takmo4 iucxi4tiÃ dLteLto adquLnído? e o d-LteUo
de tetceLtoó?

04waLdo Manha Bandeijta de Metio, diz
que "na h-Lpo-te4e de Revogação de ato adra-Ln'i'3t'ta
tLvo sem fieaguakdo do d-DteL-to adqu-DuLdo, ndenT
zando-o, ou mesmo de £e4ao ao patkLmovLo de teL
ceL'to, aaaLzte ao -t-Ltutak dauee dijteÁ.to e ao
pan.tLculak ptjud4icado economicamente, o
-to 4ubjetLvo pe'tavz-te o jud.LcLanío, pata ob-tek
aalvaguan.da do dL'teÁto adqu-LkÁdo desxe4pettado
e a compo4.LÇctO dos danos 4o&-Ldo'. Se es s a v-Lo-
£açaoLmpoit-tati em apakente dano Lnitepa4avet, o
Podetc. Jud.Lcxa'iLo podeka 6uata/L 04 eetto4da 'te
uogaçao do ato admLnLa-t'tat-Luo"!ob. aLt. pag.
569). Ernbo'ta o autok admita, cLa'tamente, a 'tevú
gacao de atoJ vLncuLado 's, 'teconhece que exU,teni
4Ltaacoe4, no entanto, em que mesmo £nexL5tLvrdo
V,ijtetto ÁdquL'uLdo, a 'tevogaco acavte.ta pejuZ-.
zo j a -tekceDto4, e a e4te1S assiste o d-L'te-L-to a
sua 'tepa/tação.

Intiek4arnevtte a eaaa ok4ieIi-taçcto, não uo4
pa'tece que, no caijo, 4eqae't £nexL4-ta dL'te.L'to ad
quL't.Ldo, ,Lito e, mesmo que as ob'ta4s nao tenham
iLdo iniciadas, não 4e tia-ta de me&aexpec-ta-tL-
tia de dL'teLto. SobkemaL4, a Licença .e ato con4-
Ltu-tLvo o'trnat lo dDte.L.to p'te-existe}, pa'utavt-

.to com 4eu dee&-Lrneii-to o VL'teLto se covuotLda
a expectativa ou a acudade do dLtetto de cones
ttuL& e anten_Lot ao ato. Vejjta't,te, pakece-n04 -
que a .óua exiiatncLa e o bastante pana covi,e'uL&
ao adnvLnLó-t'tado a ga'tavitia da situação £u'tdca;
o LnZcLo das obkaa, independentemente, e apenas
urna p&ovi.denc-La rna-te'tLa1 de sua congu4açao.

Nea-te sentido, Lóc-La Vatee FLgue'tedo o-
po'tLunamen-te de6ende que "expedLda a Licença
Lnco'tpona-4e esta ao diiteLto de pkop'LLedade do

dLvZduo". Ex.ptcLta, a.eLa4 , a autota, cru nota
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de 'todap ( n' 4 3 ) ," a aupkeaaa o de uma -Lcezça
pa'ta conat'tu-LJt, em decovtncLa de £eí supenten-
en-te, n ã o deve't& oeoYtket que-t po& um ato de -te-
vogaç2o ou de caaactçao - ainda que soja com
dee-Lzccçao - maa , a-Lm, io- meia de ,Lnó,tjLumento
tegaí a-Vbekgado no aia-tema bitaa,LeeLto - a expko
pitLacao do d-L'te-L-to". (V-L3c-Lp1tLrta UxbanZatLca da
PJLopt-íedade - Ed. R.T. - SP/80- pag. 87). Coe -
tita,tLando o entendimento do S.T.F., covicuL a -

kmavtdo que ao se eona,cdeka keeevante, ju4-LdL-
camen-te, o ato da obka eata-t Ln-Lc-Lccda ou viao
paka eeL-to de indenização.

Concojtdando -Ln-te-L4amenfe com e-5-ta Unha
de -'tacLocZnLo, acneacen-tamos, ainda, que a "Re-
vogacao quando .egZtLma, não d& nia-tgem a £ndFT
nLzaçao". Ádema-La, ena.Lna o pto. Ceao An-ton-io
BandeLta de MeUo, "não cabe a Ádrn-Ln-L1stnaçao de
c-Ld-L- que kevoga e keme-te-t o £eaado aa v-Laa ju-
d-Lc-Laia paka a eompoa-Lcao pa-ttLmon-La doa da-
noa".VÁIz, p4oaaeu-Lndo, que "deaaaa-La-te ao P0-
dek Publico at)LaIJe4 de compoktameri-tO abuaLvo
£ança/t o adm.Lvia-tado em ti-La mezoa convenLente
pa'ia etc" (Etementoade VLkeLto ÁdmLnLa-t&atLvo-
Ed. R.T. - SF180 - pag. 85/86).

À uLa-ta do expoato, a6Lftmamo4, dLuekaa-
men-te a o&-Len-taçao de Ateaa-L, que a -Lndagaçao
de Atoa u-Lncutadoa ae -t'ta-tan. de um tLm-L-te a Re-
vogacao, -tem piiocedencEa itetevante pa'ta o d-L -
)tetto. Con6Lde4ak, tão aomen-te, o aspecto	do
VL&e-L-to AdquÁÀ-Ldo ja-a Lmped»t que atos uLneula
doa aejam -'teuogadoa e um equuoeo. 1-ia -'teatmen-te,
um impedimento Legal. Eaaaa aL-tuaçEea eneonttam
,se, antes de -tudo, denLtLvamen-te jÇoJta do ai -
cance do pode-'t de jnouet d-Laec-Lona-t-Lamen-te
,sua uttet,Lot modLeacao.

Em auma: o Podeji deRevoga-t c-Lnge-ae na
itetDtada de a-toa SLn-LÇLca que
ao e poaa-cve-L 'Levoga4 aquelaa aLtuacoea jutZd-L-
caa em que a Adm-Lnt5-ttaçao de-tem o pode 't de pno
ven utteflio)tmen-te a rnatek-La, dada a dLve'ta-Ldade
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de. compottamento que lhe E pe&imLt-Lda.

- Po't (7ttLino, temos os Atoa expe (ei La -
meute declakado3 -Lnn evoga'cbs pela Lei.

Ge'taLniente são cctos decÃct4at6'z.o á ou
conatutL'jos 6oxmais, ou então os chamados Pu-
n.oa Atos Ju%tdLco'a, no dze.k de Osuatdo Bandei-
Ita de Metto (ob. cit. pag. 378). Os p4LrneLto3
/3ao a-to4 de a/aaegu/tamen-to ou 4econhecLnent.o de
di.ite,Lta, corno poA exemplo: os atos de con-ttoe,
a/a au-tot-Lzacoea paa cump'tirnen-to de ato juit2di-
ao, e out'toJa. Oi segundos exp4e4aam apenas co -
nhea-Lmevto ou 4entLmen-to, como pot exemplo:
ce'ttLdae-ó exped-Lda6 pelo Pode/L PLLbI-LCO, e o vo-
to de membjto de uni o4gao aoleg-Lado. Feita o au -
.toit, ele/a ao'ute/apondem a Ltuaç&e/ajukZd-LCa/a de

n-Ltivamen-te aon5-tLtu-Lda3, oJLLgLnaiLLa4 de a -
-toa juit2d.Lco3 -'LeatLzado4 no passado. PO4	•Laao
cão podem 3 em 'iewogado4 os ato '5 que at'uibuem
,tatus juit2dLco ou aone4erncapacidade juitiZdLea,
pefLtubando fia-to juitZd-Lao já consumado. (p04 e-
xemplo: o catado de bta41íle,Lko

Enm, o que £mpoit.ta aabeit i que -Lnexi.ia
te compe-tenaia pa/ta 3e kevogak tais atoa, e cia-
sa ,LmpoaaLbÀitLdade e expneaaa em lei.

- O p4o. Celso Antonio Bandei&a de Mel
to, inclue o Ato complexo como um tLmLte a Rcv
gaçao. EiLtketan-to e conven-Len-te jazekrnoa algLL
niaa cona-Lde4ac3ea a esta quea-tao, -tendo em uÁa
-ta algumas dLauIdade4 que apireaerita em kazcto
da atia pkop/L-41a concepção.

ln-Laialmen-te, o au-tok enatLza que a
tuaçao juitZdíca de.aoititevite de A-toa complexos e
ijt&euogavel pokque "paka a constituição de acua
eleitos e neae6aa)Lia a -Ln-teg%acao de vontades
de dL6e&entea okgaoa adniin-La-titatLuoa". Poit-tanto,
conclui, "uma ao vontade não pode modLaa4	o
ue a lei az deendeit do aoncukao de mais uma",
o caso das nomeaçcea fieLtaa p04 uma au-toitLda_

de dentite pessoas constantes de li.a-ta composta
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poft outtc okgao (ob.cL-t. pig. 85)
A ptLmeL&a dÇLcu2dccde que econt'iamoa

E a de co uctLa4 cata CC4JtfllaÇaO Cd? O CO nC (to
de 4ev ogaçco ja mencionado. Vc'uLcamoa que nao
a  pode aceLtak que a ex-Lgenc-La, da £ittegnacao
de uoritadea de di6en.entea úgaoa pa&a contt.uL

o Ato cujoa EeLtoa ae pte-tende aup'tínvL't, ae
ja aptLcavel corno "Limite" ao ato tevogado'L, se
entendernoa que a 'tevogaçao atinge oa E 6 eLtoa e
nio o Ato. Ou rnelho't, cojtcebendo-ae o dato	de
que a 'tevogaço atinge a Relação e nao a deela-.
'zaçao de vontade (Ato) que lhe deu 04cm, e que
a d,L,3citc,LonakLedade do ato (acua ctLLteJLio4 corta
títutívo,3) não ae conunde com a dLacLc,íonanÁ(7
dade de poue-'t mod.Lcacao ulteiada keJL.aç)Jo
p04 que nao eaa enc-Lalmente diôtintaa - havemoa
de d-ia cotida&, peiternpto'uLamente, da opinião	do
a uto)t.

Eata dedueao L5g?Lca, ent)ietarito, ndo ,Lin
plica 4e/t £nace-Uavel que ta.t exkgncLa ae colo
caaae tarnbeni corno vreceaaa'uia ao ato tevogado4.
Quet d-Lzek, podvt-ae-ia ace.-ta-la, no aen-tLdo de
que ao ae'ua pekmitdotLmiina4 oa e 6 eLtoa	de
ato complexo mediante out4o ato complexo. Po'tern,
oautoft nao eaclakeee, auc-Lentemente, a quea-
tao pata concluiijtmoa tal aaae&tLva.

Ademaa, segundo noa enaina Oawaldo Alia
nha BandeUta de Mello,"a itevogaçao pode aen, le
vada a «eito peloa pkopnioa o;taaoa que emana
tam o Ato, ou. peloa okgaoa hÀ1ekakquicoa aupetLLo
'tea, ou pelos de cont'tole pa'a tanto exLaten -
tea. A 'tevogaçao p04 ofLgao kietLa'Lqu-Lco aupe4Lok,
aalvo d-LapoaLçao legal em cont ytait,Lo, Lndepende
de competeneLa teconhec-Lda em £e-L, e naa h-Lpote
aea de ae	e4ita p04 5ttgao de cont'tole, £o'ta da
h-Lekaxçu4ia admn,Lat,tatLva, depende aempke - de
cornpeteneLa )teeonhecida e« lei»' (ob. cLt. pag.
575).

A pttop5aito, em yalque't deaaaa hÁpoíte_
aea e pe4e4itarnente poaacvel Leva&-,se a e6eLto
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a itevogacao de ato cornptexo, que4 aeja p04 Ou -
tJto ato complexo ou não. Assim, ae Sok levada a
e.eLto peloa oftgaoa que emanakam o ato, ae,nea
a e caao, neceaóakLamente um ato complexo, cas
con-t4a4-i0 nao.

A segunda dculdade advm da aua
p'uia acepção de Ato complexo. Diz o pko	Cel60
Antonio Sande-Lka de Metto que "a 'tLgo4 não	h
Atoa complexoa. São dois atoa aplearnel1-te e ca-
da qual com acua ee-L-toa p4op'uLo6". Apenaa o a 
gundo depende do pitLmeL'io que e um tequLa-Lto p&o
cedLmental" (ob. cit. pag. 59)(gki4o vtoaao). Ei
pttca, o auton, que 4equÁ3Lto3 pkecedentaia
"aao atoa que devem, po't £mpoaLcao no4matLva, pie
cedek. a um deteitrji,Lnado ato. ConatLtuem em out&c's
a-toa jutzZdLcoa, pkoduz4ido3 pela p'topnia AdJflTK
-tkaçao ou p04 um paktLculak, acm os qua-La um cek
to ato vtao pode aek pttatLcado (ob.ci-t. pag.46)
Poktanto, a nomeação, embaaaada em tia-ta elabo-
ytada p04 outko ogao, se coloca na meama aLtua-
çao da Adjudicação em ace da claaaÁ.cacao. I-
gualmente, tanto uma como a outka aao paaaveLa
de fcevogacao.

Veatakte, nada impede que dita nomeaçao
poaaa ae4 &evogada, paka se nomeak out'to nome
conatante da mesma liiata (kevogaçao pa4cal),Ou
ainda, que mediante um ato de cont4ole se nevo-
que a nomeação e a Uata que lhe 4enALLu de
quLa-Lto p4ocedLmental" (kevogacao total).

Eata acepçao de ato complexo, aemelhan-
te a um p4ocedLmento admJnL3t4ativo, ao cont4a-
&i.o do que p'ie-tende o au-to4, não conat-Ltui. impe
dLmento a 4evogaÇaO, atLaa, £acLtLta a 4e'JOga -
cão, pa4c.Lal ou total, nao neceaaak4íamente p04
ato complexo.

Bem dLve4aa aoluçüo encont&arnoa ae abita
çakmoa a acepc&o de ato complexo de Oawaldo A4a
nha Bandei%a de Melio Pana, o Lluatte P4o , o
ato comp'exo e uma tekdade-tta Fuao de vontadea
de diekentea 6tgoa . PO4 exempeo: uma cornpita,e
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ctuada sem p'to cedLwen.to ficitatõAio, na qual se
exige a aaa Luatuna de dois luncionaAios ( acrido
um -5upe-t.Loti hte'Lakqu-cco do out'to) pata 3es e3c
Livada. Deduz-3e que, divextamente da nomeação
e mbaaa ada em £» a-La, as venta dea flco podem	ACA
coiq aLdekadaa aepa'Ladamente, -La-t.o e, elas no aao
dois atoa com seus efie-L-Loa pitop-t-Los. Ambas Ao
neceaaan-Laa pata a SoAmação de um uvi-Lco ato, mas
uma no p'toduz eleito algum sem a outta.

Com eleito, conco4damo4	plenamente
com cata oAíeKtação, que demonat'ta ex-Latin ato
complexo pXop/L-Lamefl-te dito. Se aaa-Lni cona-Lde&a-
do, e que há sentido em se aLitman que: o ato
complexo ao e paaaZvel de kevogaco med-Lai-Lc ou
L%O ato complexo.

Apeaan d-Laao, não podemos conaidettait o
Ato complexo como um tLm-L-Le a neuogaçao, pelas
Razoes antejL-onmerlte, apon-tadaa

En6-Lm, o ato complexo iao constitue Lm-
ped-Lmento Legal ao Podek de Reuogan

- - Reaam-Lndo: podemos £Lxak que os L-Lm-L-
•Lea a Revogação se conatL-tuem na obat'tucao te -
gal da compe-Lenc-La da Adm-Ln-La-t-'taçao pana nevo -
ga, de-te-'tm-Lnada a-Ltuacao junZdLca.
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111 - CONCLUSÃO
- iRevogaço e instituto que se cLn cuns -

e'teve ao e4eZe-Lo de eompetnc-La dIutc,Lona -
Aia da Adm .Lni-t'tacao. Daí, e a te-t-Lkada de atos
dwtLe-LonikLo4 ou de seus ee-L-toa.

- Podek de Revogat 3e =ume na compe -
tEncLa da AdmLnis-t&acao em p/tovek utteLo%nieitte
a mate/tia.	-

- 0 Podvt de Revogax a44eu-ta-4e: na V-La
pottLb-LUdade a-tuas e na atualidade da dLe&gn-
eLa.

- 04 tequ-LsLto4 de admLsia-LbLUdade	da
Revogação eo/tke4pondem a sua po4a-LbLUdade mate

asua f alta £nex-Liate pode& de keuogait.
- A £mpo44b-LtLdade ma,tetxia-t eiige-5e

aos A-toa eonete-to4 da Admn-L4tQaçao.

- Oh Limites eo-'uteapondem a £mpo43-ib-LtL
dade j o'unaZ da Revogação. E a £ndL1spon4ib-U-Ldade
da Adm-inió-btaçdo decoiuten-te d-Dtetamen-te de tex -
to legal.

- São Limite, ao Podek de Ret'bgak:

1) VtteLto Adqat'tLdo

2) A-to'3 Vinculados

3) A-toa Ptkevogive-L'3
- Em keaumo: podemos afi-L 'tma4 que o LLm-L

-te a Revogacao e tão somente a Lei.
- 03 a-toa complexos não são l-Lm--L-te &

vogaçao. Quando muito test,ingem o ato keuoga- -
dox quanto a composição da vontade. I13-to e, 35
podem se, 'uevogadoa po, a-toa complexos.

- Tanto os impedimentos mate,tLaLa como
os impedimentos legais ao Poden. de Revogan., po-
dem aem n.eduz-Ldo4 a uma questão de Competência
da Ádm-Ln-La-tn.açao PubtLca.
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- Em 4LLnla: ou aAdminL4ttaçao -tem ou nau
o Poden de Revoga&. Pkee,ttea o4 kequÁ4Lto4 eta
pode kevoga&; p'te4en-te4 o3 tLrnLte4 ela iiao pode

evo 9vz

- O deis'te4pe.L-toaos Requ-La-L-to4 eao L-L-
mLte4 aca&4eta ItegLtimLdade da ttevogaçao e con
'5equen-temente 4ua InvaLi.daçao.
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