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RESUMO

A presente pesquisa consiste no estudo sobre a relevância da notificação para o exercício da ampla defesa e do contraditório em face dos autos 
de infração aplicados por autoridade administrativa. Questiona-se, como problemática, se a ausência de notificação pela Administração Pública 
acaba por acarretar uma violação as garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Cogita-se que essa ausência de 
notificação em face dos autos de infração lançados pela autoridade administrativa poderá acarretar grave violação às garantias constitucionais do 
administrado, hipótese confirmada pelo entendimento dos Tribunais Superiores, bem como pela doutrina majoritária, uma vez que a ausência de 
notificação em face dos autos de infração acaba por acarretar atos sancionatórios que carecem da condição de validade, os quais acabam por 
acarretar diversos prejuízos tanto para o administrado, quanto para a própria Administração Pública, motivo pelo qual devem ser invalidados 
tanto por determinação judicial, quanto pela própria Administração Pública através do seu poder de autotutela. Busca-se, então, a possibilidade 
de se demonstrar que a ausência de notificação dos autos de infração aos administrados acaba por impedir o pleno exercício do contraditório e 
da ampla defesa, o que se configura uma grave ofensa às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988, devendo esse ato 
administrativo ser evitado pela própria administração pública que deve zelar pelo efetivo cumprimento e respeito aos direitos e garantias 
fundamentais. Através da presente pesquisa, foi verificado que a notificação é uma formalidade indispensável que visa resguardar a efetividade 
dos direitos e garantias constitucionais dos administrados que ao tomarem ciência da existência de um processo administrativo em seu desfavor 
podem realizar a sua defesa, caso desejem, e a partir de então integrar a relação jurídica processual. Verifica-se que o descumprimento de 
exigências previstas na lei caracteriza uma invalidade do ato sancionatório, motivo pelo qual deve ser considerado ilegítimo por determinação 
legal ou administrativa. Portanto, conclui-se que a notificação contribui para a melhor efetividade, eficiência e economia da administração, não 
podendo ser considerada como um mero formalismo à medida que protege os direitos dos administrados, atendendo ao interesse público e aos 
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão 
bibliográfica e análise jurisprudencial sobre o tema em questão, o qual possui extrema relevância jurídica e social, tendo em vista tratar-se de 
proteção aos direitos e garantias fundamentais.
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