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INTRODUÇÃO 
 
 Um dos aspectos de maior apelo prático envolvendo a invalidação diz 
respeito aos efeitos produzidos pelo ato viciado. Invalida-se, pode se dizer, 
com o fim de desconstituir os efeitos produzidos por um ato desconforme ao 
direito, ou para que este não chegue sequer a produzi-los. A invalidação, 
portanto, guarda íntima relação - pelo menos se vista por um ângulo finalístico - 
com o problema da eficácia. 
 O estudo a ser desenvolvido dá conta deste aspecto, mais 
especificamente, aborda a preservação dos efeitos produzidos pelo ato viciado. 
 Não se teve por objetivo formular uma nova classificação a respeito dos 
atos administrativos inválidos, buscou-se algo diverso. Partindo do pressuposto 
de que um ato administrativo foi produzido com vício, é posta a questão de 
saber se os efeitos já produzidos por este ato viciado devem, ou não, ser 
preservados pelo ordenamento jurídico. 
 Para tanto, utilizou-se o seguinte método. 
 Numa primeira etapa, foi descrito analiticamente o fenômeno da 
preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados. Nesta fase estão 
fincadas as premissas do trabalho, os principais conceitos utilizados e as 
acepções em que cada termo está sendo empregado. 
 Delimitou-se o objeto de estudo: o ato administrativo e seus efeitos, 
sendo feita a distinção entre ato viciado e ato inválido - premissa indispensável 
para que se compreenda a análise formulada -; para logo após proceder-se à 
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descrição das formas pelas quais são preservados os efeitos dos atos 
administrativos viciados. 
 Demarcado o tema e após a descrição de como se processa o 
fenômeno, passou-se para uma segunda fase, na qual são vistos os 
fundamentos jurídicos da preservação dos efeitos dos atos viciados. 
 Os princípios gerais do direito foram de fundamental importância neste 
enfoque. São os princípios que indicam quando, no caso concreto, os efeitos 
dos atos administrativos viciados devem ser preservados. 
 Três princípios, por estabelecerem uma maior relação com o tema, 
foram analisados: a segurança jurídica, a legalidade e a boa-fé. Sempre que 
possível foram dadas mostras de como eles são aplicados nas situações 
concretas, colocando-se em relevo as situações em que estes princípios 
parecem estar em conflito. 
 Ao final analisou-se uma questão tópica: o conflito de interesses 
envolvendo administrados na questão da preservação dos efeitos do ato 
administrativo viciado. Com base no tratamento dado ao longo do trabalho, 
propôs-se uma solução para o problema. A intenção, neste último tópico, foi 
mostrar a operacionalidade do esquema proposto e não esgotar o infindável 
leque de problemas que cercam o tema. 
 
 
1-  A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E SEUS EFEITOS - DEMARCAÇÃO 

DO OBJETO DO TRABALHO. 
 
 A Administração intervém com cada vez maior intensidade na vida 
social. Foi-se o tempo do Estado Gendarme, inerte guardião dos direitos 
individuais. O Estado hoje continua protegendo, mas também constrói 
estradas, promove a educação, responsabiliza-se pela saúde, interfere na 
economia. É incontestável que a atividade administrativa se põe muito mais 
complexa hoje que outrora. 
 Entretanto, por mais complexa que se torne, essa atividade não fugirá da 
dicotomia ato/fato jurídico. O Estado, seja qual for sua espécie, será sempre 
ente jurídico - nesta acepção, cabe a proposição Kelseniana segundo a qual o 
Estado é sempre Estado de Direito. 
 Despótico, autoritário, democrático, populista, qualquer que seja sua 
denominação, haverá sempre a necessidade de imposição de normas para a 
efetivação de suas atividades e, por outro lado, estas normas só podem existir 
decorrentes de um fato - fato jurídico, em sentido amplo. Norma não deriva 
diretamente de norma. Há sempre, necessariamente, entre duas normas, a 
intersecção de um fato (visão dinâmica do ordenamento). 
 A Constituição (norma) deriva do fato jurídico de uma Assembléia 
Constituinte, que é antecedido de outra norma: a norma fundamental 
(fundamento de validade formal de todo o sistema, desconstituída de 
conteúdo). No outro extremo da "pirâmide", dando concreção ao ordenamento, 
tem-se o fato jurídico da expedição da sentença produzindo norma individual e 
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concreta, que põe termo ao litígio, sendo antecedida pelas normas de direito 
processual e de direito material aplicáveis ao caso concreto. Essa é a 
dicotomia da qual o direito não pode fugir. 
 Prosseguindo: o Estado age administrativamente com fundamento em lei 
(lei em sentido amplo, incluindo lei ordinária ou a própria Constituição, em 
alguns casos) produzindo fatos. Ao expedir uma ordem de prisão, ao efetuar a 
prisão de um deliqüente; regulamentando sua própria atuação na vigilância 
sanitária, dando cumprimento a esta regulamentação. Em todos os casos o 
Estado age para dar cumprimento à lei. Nesta perspectiva não se encontra 
diferença entre as suas variadas atividades. 
 Mudando o prisma, largando a causa (a lei) e partindo para a análise dos 
efeitos que a atividade administrativa provoca, pode-se, seguindo a lição de 
Merkl, dividir em duas grandes classes a atividade administrativa: numa, 
estariam abarcados os "atos meramente executivos" - aqueles que aplicam um 
preceito jurídico a um caso concreto sem estabelecer outro preceito jurídico; 
noutra, juntar-se-iam os "atos criadores de direito" - seriam todos os atos que, 
ao dar execução a uma norma jurídica superior, estabelecem outra norma da 
qual também derivam obrigações e direitos. 
 De um lado fatos, fatos jurídicos (agora em sentido estrito); de outro, 
atos jurídicos, abstratos ou concretos . Todos provocam efeitos - efeitos 
jurídicos -, a diferença está na natureza desses efeitos produzidos. Se o efeito 
produzido pela atividade for uma norma, tem-se um ato administrativo. Se não, 
se for apenas a execução de um preceito normativo (gerando conseqüências 
jurídicas, sim, mas não novas normas), ter-se-á um fato jurídico administrativo. 
 O conceito de ato administrativo, no entanto, ainda está por demais 
amplo para os fins que se quer alcançar nesta monografia. Há necessidade de 
demarcá-lo um pouco mais, de modo a afastar aqueles atos que fujam do 
escopo do que se quer tratar, que ostentem grandes diferenças de regime 
jurídico: tais como os atos convencionais (os chamados contratos 
administrativos, por exemplo) - dentre estes os concebidos sob normas de 
direito privado - e os atos produtores de normas gerais e abstratas. 
 Para este propósito, adotar-se-á como definição instrumental a de "ato 
administrativo em sentido estrito", dada pelo Professor Celso Antônio Bandeira 
de Mello, que corresponde à seguinte noção: "declaração unilateral do Estado 
no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos 
concretos complementares da lei (ou, excepcionalmente, da própria 
Constituição, aí de modo plenamente vinculado) expedidos a título de lhe dar 
cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.". 
 
1.1-  O ato administrativo viciado 
 
 É necessário que se faça a diferença entre ato viciado e ato inválido.  
 A constatação de um vício no ato administrativo e a invalidação de um 
ato têm algo em comum, mas que não é suficiente para identificá-las. 
 O ponto comum é a falta de conformidade com o ordenamento jurídico.  
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 O ato possui vício se não obedecer, se não se enquadrar às normas que 
lhe são superiores e lhe servem de fundamento de validade. A constatação de 
que um ato é portador de vício se dá por um juízo. 
 A invalidação é mais que um juízo verificador de adequação entre 
normas. É manifestação normativa também, cujo propósito é a expulsão 
(retirada do sistema) de norma desconforme ao ordenamento. Esta 
manifestação advém de um órgão dotado de competência para tanto. 
 O juízo de verificação de um vício é condição necessária da invalidação, 
mas não suficiente. Pode ser que haja juízo constatando um vício de 
determinada norma sem que esta seja invalidada pela autoridade competente. 
O juízo que estipula o vício de uma norma é um momento logicamente anterior 
à manifestação normativa da invalidade. Mas a invalidade não é decorrência 
lógica do juízo constatador do vício. 
 O próprio ordenamento pode determinar que normas portadoras de 
vícios permaneçam no sistema como válidas. Pode ser, outrossim, que apesar 
de apresentarem vício, alguns dos efeitos produzidos por elas antes da retirada 
sejam mantidos. 
 Aí reside toda a problemática a ser enfrentada: saber quando um ato 
produzido com vício deve ter seus efeitos mantidos. E mais, qual o meio de se 
promover a manutenção desses efeitos. Antes do enfrentamento da questão, 
todavia, deve-se plantar mais uma premissa - aquela que marca a abrangência 
da eficácia do ato administrativo considerado viciado. 
 
1.2-  Os efeitos dos atos administrativos viciados 
 
 Os atos administrativos viciados são atos válidos. Só perdem essa 
condição após a manifestação de um órgão especialmente autorizado, que 
pode fazer parte da própria Administração, ou do Judiciário. 
 Antes disso, porém, são atos válidos e tendem a produzir efeitos. Esses 
efeitos, como sustenta Antônio Carlos Cintra do Amaral são de duas ordens: 
efeitos de natureza jurídica (eficácia jurídica) e efeitos de natureza fática 
(eficácia fática). A eficácia de natureza jurídica situa-se no plano normativo, é o 
próprio "dever-ser" emanado da declaração, a prescrição, o conteúdo do ato 
apto para produzir efeitos jurídicos.  
 O ato passa a ser detentor de eficácia jurídica a partir do momento em 
que emana uma ordem imediatamente vinculante: deve ser "x" e com isso cria 
uma relação jurídica. Esta ordem pode outorgar um direito, pode extingui-lo; 
pode estipular uma proibição; para resumir tudo numa só palavra: constitui uma 
relação jurídica. Isto tudo, repita-se, no plano normativo. 
 A eficácia fática diz respeito à repercussão que o mandamento provoca 
no ambiente social no qual está inserido (eficácia social). O ato ganha eficácia 
fática quando são produzidos fatos para dar cumprimento à ordem nele 
estabelecida (eficácia jurídica). 
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 O direito se ocupa tanto de uma espécie quanto da outra. O plano 
normativo só tem razão de ser se contraposto ao plano fático. A norma existe 
para incidir sobre - e com isso alterar - o mundo dos fatos. 
 A invalidação, que é conseqüência de um vício (de legalidade) 
constatado no ato, pode ter como objeto tanto a eficácia jurídica do ato, quanto 
a eficácia fática. Não é raro, contudo, que no plano fático, os efeitos já 
constituídos se mostrem imutáveis e, por isso, seja necessário impingir uma 
forma de compensação no plano jurídico para se contrapor à situação fática 
fundada em ato inválido. Mas isso já é assunto para o tópico seguinte. 
 
 
2-  OS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS COMO OBJETO DA 

INVALIDAÇÃO. 
 
 A invalidação, como bem salienta Celso Antônio Bandeira de Mello, 
apresenta objetos diversos de acordo com a situação posta. 
 Fazendo uso da distinção processo/produto, ressaltada por Kelsen, é 
possível diferençar dois objetos da invalidação: o ato em si (processo) ou seus 
efeitos (produto). 
 A espécie do ato (tomando-se por base a classificação dos atos quanto 
à sua estrutura: atos abstratos e atos concretos) alvo da invalidação é 
determinante para a identificação de seu objeto, implicando soluções diversas 
caso de trate de uma ou de outra. 
 Assim, o objeto da invalidação pode apresentar a seguinte variação: a) 
quando o ato for ineficaz a invalidação terá como único objeto o ato (processo), 
seja ele abstrato ou concreto; b) quando o ato for eficaz a invalidação atingirá: 
b.1) só os efeitos do ato, se este for concreto (uma vez que os atos concretos 
se extinguem com a produção dos efeitos); b.2) tanto os efeitos do ato quanto o 
próprio ato, se este for abstrato (visto que os atos abstratos são fontes perenes 
de efeitos jurídicos, o que obriga a invalidade a atingi-los para que cessem de 
produzir efeitos contrários ao direito). 
 Por esta classificação vê-se claramente, em confronto com o que já foi 
esclarecido, que a área de interesse para o trabalho é a correspondente ao 
item "b.1" (ato concreto e eficaz), daí a razão para aprofundá-la. 
 As normas jurídicas, como foi visto, produzem duas espécies de efeitos: 
uma de natureza jurídica, outra fática. É o que também ocorre com os atos 
administrativos em sentido estrito, normas concretas. 
 A invalidação quando atinge atos dessa ordem (atos administrativos em 
sentido estrito), pode ter por objeto, conforme o caso, as duas espécies de 
efeitos ou somente uma delas. 
 Se o ato concreto produzir efeitos jurídicos que se exaurem após uma só 
aplicação, a invalidação poderá atingir uma ou outra espécie de efeitos (ou 
jurídico ou fático, nunca os dois simultaneamente). Se já tiver havido a 
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aplicação do ato, o alvo será o seu efeito fático; antes da aplicação, a 
invalidação terá como objeto o efeito jurídico. 
 Se o ato produzir efeitos jurídicos que não se exaurem após uma 
aplicação (como uma licença para funcionamento, para citar apenas um 
exemplo), a invalidação poderá atingir tanto os efeitos jurídicos quanto os 
fáticos (estes, por óbvio, só aparecem após aplicação da norma). 
 Na primeira das situações - em que o ato concreto produz efeitos 
jurídicos que se exaurem com uma só aplicação - a separação traz como 
benefício a melhor descrição do fenômeno. É perfeitamente aceitável que se 
utilize uma figura elíptica para designar situações que apresentam certa 
semelhança. Assim, falar de "invalidação de atos administrativos" quando se 
quiser designar a desconstituição dos efeitos jurídicos ou fáticos de um ato 
(sendo estes efeitos atingidos pela invalidação de modo excludente - ou um, ou 
outro), não provocaria maiores transtornos. 
 Uma autorização para construir, por exemplo. Com atos desta espécie a 
invalidação só poderá atingir os efeitos jurídicos ou fáticos, excludentemente, 
variando conforme o ato tenha sido aplicado ou não. Se o ato não tiver sido 
“aplicado”, o alvo da invalidação há de ser os efeitos jurídicos produzidos, ou 
seja, desconstituir-se-ia a própria autorização para construir. Havendo sido 
aplicado o ato, ou seja, havendo efeitos fáticos produzidos pelo ato viciado, a 
invalidação atingiria os efeitos fáticos produzidos, pois os efeitos jurídicos do 
ato invalidado já se encontrariam extintos no momento da invalidação, em 
virtude de sua própria aplicação. 
 Com os atos concretos cuja eficácia jurídica não se exaure com uma só 
aplicação, a questão põe-se diferentemente. As situações a serem invalidadas 
podem ser várias (não só uma ou outra, excludentemente, como no caso 
anterior). 
 A invalidação, em regra, tem por objeto os efeitos jurídicos 
conjuntamente com os efeitos fáticos do ato, de modo a desconstituir ambos.  
 Entretanto, há casos em que a invalidação atinge tão somente os efeitos 
jurídicos do ato viciado, mas não pode atingir os efeitos fáticos já produzidos, 
(1) em virtude destes estarem protegidos por outras normas jurídicas, que não 
o ato viciado que lhes deu origem; ou (2) por não haver possibilidade material 
de desconstituição de tais efeitos, hipótese na qual se faz necessária a criação 
de outros efeitos de natureza jurídica que se contraponham aos surgidos pela 
aplicação do ato inválido, de modo a restaurar o equilíbrio jurídico. 
 (1) Parece possível dizer que em dadas situações o ato viciado, muito 
embora retirado do ordenamento jurídico em virtude de seu vício, tenha seus 
efeitos fáticos, constituídos até o momento em que se deu sua retirada, 
preservados. Isto ocorreria porque, muito embora os efeitos jurídicos do ato 
viciado tivessem sido expulsos do sistema através da invalidação, os efeitos 
fáticos encontrariam proteção em outras normas do ordenamento, e não mais 
nos efeitos jurídicos produzidos pelo ato invalidado. 
 Para que ocorra a hipótese lançada é necessária a confluência de dois 
requisitos: a) o ordenamento jurídico proteger os efeitos fáticos produzidos pelo 
ato (princípio da boa-fé, da segurança jurídica, etc.); b) o ato viciado não 
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comportar convalidação. A conformação deste quadro levaria à preservação 
dos efeitos fáticos produzidos pelo ato viciado até o momento de sua retirada.  
 É o que ocorreria se a Administração, ao constatar uma gratificação 
salarial concedida ilegalmente, resolvesse anular o ato estabelecedor da 
vantagem indevida, mas não determinasse a restituição dos valores já 
percebidos a este título, em respeito à boa-fé dos servidores beneficiados pelo 
ato inválido. 
 (2) A segunda hipótese aludida, ou seja, aquela correspondente aos atos 
cujos efeitos fáticos não forem suscetíveis materialmente de desconstituição, 
será tratada especificamente no item 4. São casos como o de uma ordem de 
demolição cumprida - após a execução do ato, seus efeitos fáticos, mesmo 
ocorrendo sua posterior invalidação, não podem ser desfeitos. O ordenamento, 
como compensação do sucedido, pode estipular outras conseqüências, como 
uma indenização ao proprietário do bem afetado, mas não desconstituir os 
efeitos fáticos do ato, por pura impossibilidade material. 
 
 
3-  FORMAS DE PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS VICIADOS: 

A CONVALIDAÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO. 
 
 Há quem sustente que a existência de um vício no ato administrativo é 
bastante e suficiente para gerar a invalidade do ato - isto em decorrência do 
princípio da estrita legalidade sobre o qual está erigido todo o Direito 
Administrativo -, e, como seqüência lógica, a extinção de todos os efeitos por 
este ato produzidos. 
 A tese, todavia, não domina. Invocando os princípios gerais de direito, e 
não só a "estrita legalidade", chega-se à conclusão de que, em muitos casos, a 
observância dos preceitos maiores do ordenamento está na preservação dos 
efeitos dos atos viciados, e não em sua desconstituição. Busca-se atender, 
com essa diretriz, princípios como o da segurança jurídica e o da boa-fé do 
administrado. 
 A preservação dos efeitos dos atos produzidos com vício pode se dar de 
dois modos: através da "convalidação dos atos administrativos”, ou pelo que se 
chama "estabilização dos efeitos dos atos administrativos viciados” . 
 
3.1-  A convalidação dos atos administrativos. 
 
 A ilegalidade de um ato administrativo não é desfeita somente por meio 
da invalidação. Convalidando também se preserva a legalidade da atividade 
administrativa, na medida em que se corrige o vício que maculou o ato. 
 A convalidação é ato que produz efeitos retroativamente, é concebido 
para incidir sobre situação passada, aquela objeto do ato viciado que se quer 
sanar. Sua razão de ser é preservar os efeitos do ato produzido com vício 
(tanto os jurídicos quanto os fáticos). Convalidando se conserva a legalidade 
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da atividade administrativa e se preservam os efeitos do ato produzido com 
vício. 
 Dois podem ser os sujeitos produtores do ato convalidador: a 
Administração mesma, ou o particular afetado pelo ato viciado. A 
Administração convalida quando produz um segundo ato administrativo, com 
fim de corrigir o primeiro praticado com vício. Por óbvio que este segundo ato - 
o ato convalidador - deve ser conforme ao direito. O ato de convalidação 
provém do particular quando "a manifestação deste era um pressuposto legal 
para a expedição de ato administrativo anterior que fora editado com violação 
desta exigência". 
 É necessário que a convalidação atenda a dois pré-requisitos básicos: a) 
que o ato convalidado possa ser produzido sem vício; b) que não tenha havido 
impugnação ao ato viciado. 
 O primeiro dos requisitos tem justificativa evidente. Não se pode 
convalidar um ato quando a sua repetição importe, necessariamente, a 
repetição do vício que o macula. Não se poderá convalidar pela impossibilidade 
de corrigir seus vícios. Nesta classe se enquadram os atos maculados com 
vícios de "conteúdo", de "causa", de "motivo", de “finalidade”. 
 A segunda exigência tem que ver com os fundamentos da convalidação. 
A convalidação além de atender ao princípio da legalidade - na medida em que 
corrige o vício do ato -, atende ao princípio da segurança jurídica. Pela 
convalidação, como foi dito, são preservadas situações de fato e de direito, já 
estabelecidas com base em um ato da administração portador de vício de 
legalidade. Preservando o ato, ou melhor, seus efeitos, está se dando 
segurança, na forma de estabilidade das relações.  
 A partir do momento em que o ato viciado sofre a impugnação, o 
princípio da segurança jurídica muda de lado - não está mais a determinar a 
preservação dos efeitos do ato viciado, ao contrário, pugna por desconstituí-
los.  
 Isso ocorre porque a segurança jurídica é atingida, dentro de um Estado 
de Direito, com a observância do princípio da legalidade. A legalidade dá 
garantia ao administrado de como deve ser o comportamento do Estado, e o 
dele próprio, administrado. A legalidade conduz à previsibilidade das situações 
jurídicas e este é o principal fim a ser buscado pelo princípio da segurança 
jurídica. 
 Se alguém se insurge contra a ilegalidade consubstanciada num ato e 
busca, administrativa ou judicialmente, a desconstituição dos efeitos 
produzidos por este ato viciado, cai por terra todo o fundamento da 
manutenção dos efeitos do ato como forma de se preservar a segurança 
jurídica e a estabilidade das relações constituídas. A confiança que se tem nos 
atos administrativos, por derivarem do Estado e gozarem de presunção de 
legitimidade, é sobreposta pela confiança que se tem na lei, amparada pela 
garantia constitucional de que não serão criados direitos nem obrigações senão 
em virtude de lei. O mesmo fundamento que sustenta a convalidação - qual 
seja, a manutenção da segurança jurídica - veda sua aplicação para os atos 
que já tenham sofrido impugnação. 



 
 
             

 9 

 Celso Antônio Bandeira de Mello traz outro argumento, este de natureza 
lógica. Para ele: "A Administração não pode convalidar um ato viciado se este 
já foi impugnado, administrativa ou judicialmente. Se pudesse fazê-lo seria 
inútil a argüição do vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da 
vontade da Administração e não do dever de obediência à ordem jurídica.". Em 
seguida o referido autor elenca uma exceção a esta regra: "Há entretanto, uma 
exceção. É o caso da 'motivação' de ato vinculado expendida tardiamente, 
após a impugnação do ato. A demonstração, conquanto serôdia, de que os 
motivos preexistiam e a lei exigia que, perante eles, o ato fosse praticado com 
o exato conteúdo com que o foi, é razão bastante para sua convalidação. 
Deveras, em tal caso, a providência tomada ex vi legis não poderia ser outra.". 
 
3.2-  A estabilização dos efeitos dos atos administrativos viciados. 
 
 A primeira das formas de preservação dos efeitos dos atos viciados, 
como foi visto, atua de modo a eliminar o vício que macula o ato e, deste modo, 
preservar seus efeitos. Com a "estabilização" é diferente. 
 Na estabilização, o ato administrativo permanece como foi praticado, ou 
seja, ostentando um vício. Não há qualquer ação, seja da Administração, seja 
de algum particular interessado, no sentido de corrigir o vício que macula o ato. 
Entretanto, os efeitos por ele produzidos permanecem válidos, imunes a 
qualquer tentativa de desconstitui-los. 
 Isso se dá porque sobre estes efeitos incidem normas jurídicas que os 
preservam. Preservam os efeitos fático-jurídicos produzidos pelo ato viciado, 
não o ato em si (processo), que é desconsiderado como veículo introdutor 
desses efeitos no mundo jurídico, tornando-se relevante apenas na geração de 
outros efeitos - não mais como ato propriamente dito, mas como fato jurídico, 
visto que não é mais uma norma que se obtém como efeito do "ato", mas 
outras conseqüências jurídicas, tais como a punição do agente responsável 
pela prática do ato, ou a indenização de um terceiro prejudicado com a 
manutenção dos efeitos de um ato viciado. 
 Os efeitos do ato viciado encontram, por assim dizer, outro suporte que 
não o ato que os produziu. O ordenamento os acolhe, independentemente de 
haverem sido introduzidos no mundo jurídico por veículo inadequado (o ato 
viciado). São normas específicas, como a que estabelece a prescrição, ou 
princípios gerais do Direito, como o princípio da segurança jurídica, que fazem 
com que os efeitos de um ato viciado permaneçam no sistema como se 
produzidos por atos válidos fossem. 
 A professora Weida Zancaner traz precisa explicação de como se 
processa o fenômeno da estabilização (a autora nomeia tais situações de 
"barreiras ao dever de invalidar") e de quais são seus fundamentos: "Com 
efeito, atos inválidos geram conseqüências jurídicas, pois se não gerassem não 
haveria qualquer razão para nos preocuparmos com eles. Com base em tais 
atos certas situações terão sido instauradas e na dinâmica da realidade podem 
converter-se em situações merecedoras de proteção, seja porque encontrarão 
em seu apoio alguma regra específica, seja porque estarão abrigadas por 
algum princípio de Direito. Estes fatos posteriores à constituição da relação 



 
 
             

 10 

inválida, aliadas ao tempo, pode transformar o contexto em que esta se 
originou, de modo a que fique vedado à Administração Pública o exercício do 
dever de invalidar, pois fazê-lo causaria ainda maiores agravos ao Direito, por 
afrontar à segurança jurídica e à boa-fé.". 
 Análise mais detida acerca desses princípios que preservam os efeitos 
dos atos administrativos viciados será feita mais adiante. 
 
 
4-  OUTRA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS VICIADOS: A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS 
FÁTICOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. 

 
 Além das formas classificadas como "formas de preservação dos efeitos 
dos atos administrativos viciados", existe outra hipótese em que os efeitos 
produzidos por um ato viciado permanecem no mundo jurídico.  
 A inclusão desta hipótese em um tópico distinto do das primeiras cumpre 
a função de completar a descrição do fenômeno da permanência dos efeitos 
dos atos administrativos viciados, mesmo que estes não constituam 
diretamente objeto deste trabalho (o são tão somente os citados no item 
anterior). 
 A eficácia fática produzida por um ato administrativo nem sempre pode 
ser desconstituída. Decorre da própria natureza do fato, praticado para dar 
cumprimento ao ato jurídico, a impossibilidade de reversão.  
 É o caso, por exemplo, do ato que autoriza a demolição de um imóvel 
tombado. O ato possui vício em virtude do imóvel objeto da autorização ser 
tombado, no entanto, transcorrendo a eficácia fática do ato viciado (demolição 
do imóvel), não há como desconstituí-la. A situação fática criada é irreversível. 
 A posterior declaração de nulidade do ato que autorizou a demolição não 
afetará os efeitos de ordem fática por ele produzidos. A nulidade, ao 
desconstituir os efeitos jurídicos da autorização poderá, isto sim, provocar 
novos efeitos jurídicos que visem a incidir sobre a situação fática constituída 
ilegitimamente e imutável, assim, sancionar o agente público responsável pela 
autorização viciada e até mesmo o particular beneficiário da autorização para 
demolir, se comprovada sua má-fé. 
 
5-  O PAPEL DOS PRINCÍPIOS NA PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS VICIADOS. 
 
 Não é simplesmente a legitimidade do ato que conta para determinar se 
dado efeito, por ele produzido, deve ou não permanecer no mundo jurídico. 
 Os efeitos produzidos por um ato viciado podem constituir situações 
protegidas pelo direito, apesar da inadequação do instrumento que lhes deu 
causa (o ato viciado). 
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 São várias as situações em que este fenômeno ocorre: (a) ao se 
convalidar um ato administrativo viciado está se preservando seus efeitos; (b) a 
prescrição também é meio de se preservar efeitos de ato portador de vício; (c) 
além da convalidação e da prescrição, os efeitos do ato administrativo viciado 
podem ser preservados por força de princípios gerais do direito, ou de normas 
mais específicas, que protegem a situação criada com base no ato 
administrativo viciado.  
 Partindo-se desta premissa é possível concluir que, constatado o vício, o 
passo seguinte a ser dado - a verificação de que os efeitos do ato devem ou 
não ser preservados -, extrapola a aferição circunscrita à legalidade. 
 Não fosse assim, a simples verificação do vício já traria como 
conseqüência imediata e inevitável a desconstituição dos efeitos produzidos 
pelo ato viciado. E, como foi visto, não é sempre assim que ocorre. 
 Seguindo esta linha de raciocínio, não se pode olvidar os princípios 
gerais de direito quando se for falar da preservação dos efeitos dos atos 
administrativos viciados. Para saber se os efeitos de um ato viciado devem ou 
não ser preservados, há que se recorrer aos princípios de direito. 
 Essa busca de respostas em nível principiológico propõe diversas 
controvérsias. 
 Tomando-se duas soluções como possíveis: preservar ou desconstituir 
os efeitos do ato viciado, não raras vezes estar-se-á diante de situações 
concretas nas quais ambas as soluções possíveis estarão albergadas por 
princípios gerais de direito.  
 O confronto entre princípios que com mais evidência se mostra (pelo 
menos numa primeira análise) ocorre entre o princípio da legalidade (do lado 
da desconstituição dos efeitos) e o da segurança jurídica (garantindo a 
preservação dos efeitos dos atos viciados). 
 Estes, e mais o princípio da boa-fé, são os que maior relação guardam 
com o tema. O confronto pré-citado e a pertinência de cada um desses 
princípios ao tema aqui enfocado serão objeto de análise neste tópico. 
 
5.1-  O princípio da segurança jurídica. 
 
 Se fosse possível afirmar que existe um princípio comum a todo e 
qualquer tipo de ordenamento jurídico, tal princípio seria o da segurança 
jurídica. Ordem, segurança, estabilidade, são todos valores indispensáveis às 
relações sociais, ao convívio entre homens. 
 Não se afirma com isso que a segurança jurídica seja um princípio 
supra-jurídico, um princípio de direito natural. Não é isso que se quer dizer. 
Acontece que a própria "razão-de-ser" do direito vincula-se à idéia de 
segurança. É por propiciar segurança - estabilizando as relações sociais 
qualificadas como juridicamente relevantes - que o Direito se faz imprescindível 
na vida do homem em sociedade. 
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 Seja uma sociedade sobre a qual paire um regime autoritário, seja um 
regime denominado democrático, o ordenamento jurídico guardará, em alguma 
medida, o valor da segurança das relações sociais - nem que seja no grau 
mínimo, apenas para garantir a preservação do sistema. 
 O alcance do princípio é variável. Muda de sistema para sistema, de 
acordo com a intensidade que o direito juridiciza o valor puro: segurança. 
Assim, não há que se comparar a segurança que se tinha em sociedades pré-
históricas, ou aquela que se observa em grupos primitivos tribais, com a que se 
busca em sistemas de organização estatal, num dado padrão de democracia. 
 A segurança como valor puro e simples não é relevante para a Ciência 
do Direito. Entretanto, como valor, pode ser protegida pelo Direito; vertida em 
norma jurídica, a segurança ganha adjetivo: passa a ser segurança jurídica, 
transformando-se em objeto de estudo dos juristas. 
 Normas que tratam do direito intertemporal, da impugnabilidade dos atos 
estatais, da formalização necessária para a aquisição de propriedade, da 
vigência das normas penais, da prescrição, da decadência, da coisa julgada, 
do sistema e forma de governo, todas elas e muitas outras, denotam o 
contorno que o “valor segurança” recebeu num dado ordenamento jurídico. 
 Cabe aqui definir a importância da segurança no ordenamento jurídico 
brasileiro, em relação ao tema que se expõe: a preservação dos efeitos do ato 
viciado. 
 Já foram destacados os meios pelos quais se dá a preservação de tais 
efeitos (a convalidação e a estabilização), neste tópico será estabelecido o elo 
entre estes fenômenos e o princípio da segurança jurídica. Noutro momento 
será enfrentada a contradição (pelo menos aparente) entre o princípio da 
segurança jurídica e o da legalidade, em matéria de preservação dos efeitos de 
atos administrativos viciados. 
 
5.1.1- A segurança jurídica na preservação dos efeitos dos atos 

administrativos viciados. 
 
 Parte da atuação administrativa se volta precipuamente para garantir, 
para dar segurança - contornos de certeza - a uma dada situação que lhe é 
posta. Desta forma, quando a Administração expede certidões, registra 
pessoas físicas, jurídicas e a titularidade de bens, entre outras atividades do 
gênero.  
 Mas não é apenas nessa atividade específica que a atuação do Estado 
está relacionada à segurança jurídica. Sempre que o Estado age traz consigo a 
presunção de que o faz legitimamente (de acordo com a lei e buscando um fim 
de interesse público). 
 Cabe ao Estado produzir normas de aplicação geral e cogente (função 
legislativa), dar execução a estas normas (função administrativa) e dirimir 
conflitos havidos na sua aplicação (função jurisdicional), tudo isto de acordo 
com os ditames estabelecidos na Constituição. 
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 Em qualquer destas atividades, a presunção de legitimidade dos atos 
estatais se faz presente. Isto, contudo, não quer dizer que tais atos não 
possam ser desconformes às diretrizes constitucionais ou às leis ordinárias (em 
se tratando de atividade infra-legal) e, conseqüentemente, suscetíveis de 
invalidação. Significa dizer apenas que, num primeiro momento, gozam de uma 
presunção de legitimidade, presunção que admite prova em contrário. 
 Em se tratando de atos administrativos, acompanhada da presunção de 
legalidade segue a auto-executoriedade, isto é, a condição de serem aplicáveis 
diretamente, sem a necessidade de pronunciamento judicial prévio. 
 Embora exista a possibilidade de os atos administrativos sofrerem 
invalidação - requerida por terceiros ou promovida pela própria Administração -, 
a tendência natural, previsível, de seu destino é a permanência no 
ordenamento jurídico. Sua retirada posterior, mesmo que promovida por motivo 
de ilegalidade, desaponta esta previsibilidade e com isso a segurança que se 
deposita em tais atos. 
 Disto deriva uma das razões para que atos produzidos com vício devam 
ter seus efeitos preservados. As situações por eles geradas provocam o 
fundamentado anseio de perenidade; pois são geradas com a expectativa - não 
só dos administrados, mas expectativa do próprio sistema jurídico - de que 
perdurem pelo prazo indicado em seu escopo (do ato administrativo). 
 Frustrar esta expectativa não é a primeira das alternativas dada pelo 
sistema no caso de constatação de vício no ato. A desconstituição de seus 
efeitos é remédio extremo, só adotado quando o ato não suportar 
convalidação, ou quando a situação gerada não estiver protegida por normas 
ou princípios  que lhe garantam a existência (e o da segurança jurídica 
reclama, em determinados casos, esta providência). 
 
5.1.2- O princípio da segurança jurídica e o dever de convalidar. 
 
 Convalidar ou invalidar. Durante muito tempo era pensamento 
dominante na doutrina que esta era uma opção livre da Administração no 
exercício do controle interno da legalidade de seus atos. 
 A legalidade violada por um ato viciado estaria restabelecida tanto 
através da convalidação quanto pela invalidação do ato produzido com vício; e 
esta seria uma decisão a ser tomada discricionariamente pela Administração. 
Convalidar ou invalidar? A atitude a ser adotada dependeria exclusivamente de 
critérios de conveniência e oportunidade do administrador. 
 Esta tendência, no entanto, não é mais dominante. 
 Na Alemanha, como nos informa Almiro do Couto e Silva, já faz tempo 
que a questão entrou no centro dos debates, prevalecendo posição contrária à 
descrita acima, ou seja, de que não há discricionariedade na escolha entre 
invalidar ou convalidar o ato viciado: 

"Esclarece Otto Bachof que nenhum outro tema despertou maior 
interesse do que este, nos últimos 50 anos, na doutrina e na 
jurisprudência, para concluir que o princípio da possibilidade de 
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anulamento foi substituído pelo da impossibilidade de anulamento, em 
homenagem à boa-fé e à segurança jurídica. Informa ainda que a 
prevalência do princípio da legalidade sobre o da proteção da confiança 
só se dá quando a vantagem é obtida pelo destinatário por meios ilícitos 
por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de procedimento que gera 
sua responsabilidade. Nesses casos não se pode falar em proteção à 
confiança do favorecido.". 

 É sob este fundamento que Couto e Silva conclui ser tanto o ato de 
invalidar, quanto o de convalidar, uma manifestação de um dever e não de um 
poder da Administração: 

"É importante que se deixe bem claro, entretanto, que o dever (e não o 
poder) de anular os atos administrativos inválidos só existe, quando no 
confronto entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica o 
interesse público recomende que aquele seja aplicado e este não. 
Todavia, se a hipótese inversa verificar-se, isto é, se o interesse público 
maior for de que o princípio aplicável é o da segurança jurídica e não o 
da legalidade da Administração Pública, então a autoridade competente 
terá o dever (e não o poder) de não anular, porque se deu a sanatória 
do inválido, pela conjunção da boa fé dos interessados com a tolerância 
da Administração e com o razoável lapso de tempo transcorrido." 

 Aqui interessa ressaltar a preponderância da manutenção dos efeitos 
dos atos viciados (que a convalidação representa) sobre a desconstituição 
destes (obtida através da invalidação). Mais que uma possibilidade a ser 
empregada convenientemente, esta diretriz, como demonstrado pelas lições 
acima transcritas, encarna um dever da Administração. Dever de manutenção 
das situações por ela ensejadas, mesmo que com base em ato viciado. 
 Ocorre que, para convalidar - conforme já exposto em item precedente - 
é necessário que se perfaçam determinados requisitos. E quando não for 
possível convalidar, os efeitos produzidos por atos viciados devem ser 
desconstituídos? 
 A regra é que, não podendo convalidar, a Administração deve invalidar o 
ato administrativo, desconstituindo seus efeitos retroativamente. Este é o meio 
que resta para preservar a legalidade, na impossibilidade de convalidar o ato. 
Esta regra, no entanto, é neutralizada em determinadas situações por outras 
normas jurídicas, ou por princípios gerais do direito - dentre eles o princípio da 
segurança jurídica - que atuam no sentido de impedir que se proceda à 
invalidação e à conseqüente desconstituição dos efeitos do ato administrativo 
viciado. 
 Este fenômeno já foi explicado: não é apenas convalidando que se faz 
preservar os efeitos dos atos administrativos viciados. Há situações em que, 
apesar da impossibilidade de convalidar, os efeitos produzidos pelo ato viciado 
são conservados pelo ordenamento jurídico. 
 Os efeitos do ato viciado passam a ter um outro suporte que não o ato 
que lhes deu azo. Normas específicas ou princípios gerais do direito garantem 
a permanência desses efeitos no mundo jurídico, apesar de serem fruto de ato 
portador de vício. São situações estabilizadas pelo Direito. 
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 Ao contrário do que possa parecer numa primeira vista, o princípio da 
segurança não atua sempre no sentido de preservar os efeitos dos atos 
administrativos viciados. Num sistema de direito positivo, a segurança jurídica 
está garantida com a observância da lei, o que, nos casos em que não fosse 
possível convalidar, implicaria a invalidação do ato viciado, provocando a 
desconstituição dos efeitos produzidos por ele. 
 Para que este quadro mude, e o princípio da segurança jurídica passe a 
prescrever a manutenção dos efeitos do ato viciado, ao invés da 
desconstituição destes, é necessário que novos fatores sejam agregados à 
situação posta, tais como: o transcurso de tempo (da prática do ato até a sua 
impugnação, ou constatação do vício) e a boa-fé dos administrados atingidos 
pelo ato. 
 
5.1.3- O tempo como fator de estabilização dos efeitos dos atos 

administrativos. A prescrição. 
 
 O direito não suporta prolongadas situações de incerteza. Institutos 
como o da prescrição, decadência e coisa julgada, entre outros, são 
instrumentos que o direito faz uso para dar estabilidade às relações 
constituídas. 
 A posse desautorizada é uma situação contrária à lei. Mantida esta 
posse por determinado período de tempo, o direito a legitima através da 
outorga, ao posseiro, da propriedade do bem pelo usucapião, dando 
estabilidade à incerteza da posse precária. 
 O conflito levado a juízo tem um termo através da sentença, que pode 
ser modificada através de recurso ou ação rescisória. Após certo lapso de 
tempo, a sentença torna-se imutável, mesmo que lavrada em desacordo com a 
determinação legal para o caso posto. É o direito, mais uma vez, estabilizando 
situações constituídas. 
 Com os atos administrativos não ocorre diferente. É reconhecido aos 
administrados o direito de impugnar os atos administrativos. À Administração é 
dado, não o direito, mas o dever de invalidá-los caso produzidos em desacordo 
com a lei e este não seja suscetível de convalidação. Entretanto, há um tempo 
para que isto possa ser feito. 
 Carlos Ari Sundfeld nos fornece um preciso panorama dos prazos em 
que pode ser processada a invalidação dos atos administrativos, que 
adotamos. O administrado pode provocar o Judiciário para invalidar um ato 
administrativo dentro de cento e vinte dias, por intermédio de mandado de 
segurança (Lei 1.533/51, art. 18), ou cinco anos, através de outros meios 
processuais (Lei 4.717/65, art. 22). Em se tratando de invalidação judicial 
provocada pela Administração, ou invalidação administrativa (provocada ou 
não) não há regra específica (à exceção de alguns textos específicos sobre 
procedimento administrativo para impugnação de determinados atos, que 
estipulam prazos para a impugnação), o que pede a adoção de analogia com 
outros prazos estipulados no ordenamento jurídico. Em sendo assim, para os 
atos que admitem convalidação é dado um prazo curto para que se proceda à 
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invalidação, cinco anos (por analogia ao Dec. 20.910/32 e Lei 4.717/65), e 
longo, vinte anos, para a invalidação dos atos que não comportam 
convalidação (prazo mais dilatado previsto no Código Civil). 
 Em todos esses casos é o tempo fator preponderante para a 
estabilização dos efeitos criados pelos atos viciados. O transcurso do prazo 
estabelecido basta para que o direito atue estabilizando as situações criadas 
pelos atos viciados. 
 O legislador ao estabelecer um marco de tempo deixa claro em qual dos 
aspectos o valor “segurança” foi acolhido juridicamente: antes de transcorrer o 
tempo marcado a solução é uma - desconstituição dos efeitos do ato viciado 
através da invalidação -; após o transcurso do prazo, outra - a preservação dos 
efeitos, dada a impossibilidade de se invalidar.  
 Antes do prazo, a “segurança” se faz jurídica preservando a legalidade, 
dando garantia de que os efeitos produzidos em desconformidade com a lei 
serão desconstituídos; após o marco temporal estabelecido, a “segurança” 
protegida juridicamente está em preservar situações há muito constituídas sem 
sofrer qualquer impugnação e que merecem estabilidade do ordenamento 
jurídico sob pena de se cair num clima de incerteza constante, a cuja existência 
o direito se opõe ontologicamente. 
 Após estas noções, faz-se necessário o enfrentamento da questão 
anteriormente vista: o paradoxal conflito entre o princípio da segurança jurídica 
e o princípio da legalidade. 
 
5.1.4- O princípio da segurança jurídica versus o princípio da legalidade. 
 
 É estreita a ligação entre o princípio da segurança jurídica e o princípio 
da legalidade. Finalisticamente, como observou Weida Zancaner, o princípio da 
legalidade é colorário do princípio da segurança jurídica. 
 A positivação do direito e a adoção do princípio da legalidade da 
Administração, têm como fim a busca da segurança jurídica, a estabilidade das 
relações sociais.  
 Gustav Radbruch, numa análise filosófica do tema (buscando explicar a 
razão de ser do princípio da legalidade da Administração Pública), aduz a 
intrínseca ligação entre os dois princípios, colocando como necessária à noção 
de segurança jurídica, a submissão do Estado às leis que ele próprio cria:  

 “De facto, vimos até então que só os governantes, pela 
circunstância de o serem, se achavam em condições de poder pôr termo 
por meio dum acto de autoridade à luta das opiniões - ou melhor, em 
condições de poderem impor, eles, uma decisão e de a tornarem eficaz - 
o que eqüivalia a reconhecer unicamente neles o poder de garantir a 
segurança do direito. Mas, se esta garantia da segurança jurídica é que 
constitui o fundamento e o título justificativo do poder dos governantes 
para fundar e criar o direito, é conveniente agora notar que são ainda 
essa mesma garantia e essa mesma segurança jurídica que devem 
afinal servir também de limites a esse mesmo poder. Efectivamente, só 
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por via da obrigatoriedade das suas leis e da certeza dessa 
obrigatoriedade, é que o Estado tem o poder legislativo. Mas uma tal 
certeza e a segurança que lhe está ligada desapareceriam, se o Estado 
pudesse, ele  próprio, libertar-se da obrigatoriedade das suas leis. 
Portanto, é ainda a idéia de segurança jurídica, a que faz conferir ao 
Estado o poder legislativo, a mesma que também dele exige a sua 
sujeição às leis. Ou, por outras palavras: pode dizer-se que o Estado 
não é chamado ao poder de legislar senão porque promete, e não pode 
deixar de prometer, sujeitar-se às leis que ele próprio faz; esta sujeição 
é a condição para ele poder ser chamado a legislar.” (o texto original 
não contém destaque). 

 Parece um paradoxo sustentar que, sobre o mesmo argumento da 
garantia à segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, os efeitos 
produzidos por atos viciados sejam preservados - efeitos de atos contrários à 
legalidade, que não obedeceram às prescrições do direito positivo. Como falar 
em legalidade contra segurança jurídica, se a legalidade foi concebida 
justamente para dar segurança jurídica? 
 Almiro do Couto e Silva, ao tratar do tema em preciosa monografia, fez 
analogia a uma outra contradição envolvendo a segurança jurídica, aquela 
travada com a justiça. Sustenta, com propriedade, que o conflito só é posto 
caso seja tomado um conceito ideal de justiça, rígido e absoluto, de uma 
maneira tal que o justo jamais possa se transformar em injusto e vice-versa. Na 
realidade, sustenta o Autor, o conceito de justiça é mutável, sujeito aos 
temperamentos produzidos pela história e pelo passar do tempo. 

 “A tolerada permanência do injusto ou do ilegal pode dar causa a 
situações que, por arraigadas e consolidadas, seria iníquo desconstituir, 
só pela lembrança ou pela invocação da justiça ou da ilegalidade 
originária. (...) Na verdade quando se diz que em determinadas 
circunstâncias a segurança jurídica deve preponderar sobre a justiça, o 
que se está afirmando, a rigor, é que o princípio da segurança jurídica 
passou a exprimir, naquele caso, diante das peculiaridades da situação 
concreta, a justiça material.”. 

 Voltando à questão da legalidade contra a segurança jurídica, duas 
podem ser as soluções para o paradoxo. 
 Numa - seguindo a mesma linha adotada por Almiro do Couto e Silva em 
situação análoga -, estabelecendo que o conflito só ocorre se o conceito de 
legalidade for tomado de uma maneira estrita - legalidade entendida como 
imediata e irrestrita obediência à lei -, donde a legalidade da Administração não 
comportar a preservação de quaisquer efeitos produzidos com base em ato 
viciado, mesmo quando arrimados em princípios do direito em geral. 
 Saindo deste conceito estreito do princípio da legalidade da 
Administração, para tomá-lo num sentido mais amplo, como dever de a 
Administração atuar conforme ao Direito - aí incluindo não só o atendimento ao 
princípio da legalidade estrita, mas também à boa-fé, à segurança jurídica, 
entre outros - o problema não se poria. 
 Isto porque, ao preservar efeitos de atos administrativos viciados a 
Administração também agiria em conformidade com o direito, ou seja, com a 
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legalidade, se tomada em sentido lato. Para dizer de um outro modo, a 
legalidade (sentido amplo) tanto poderia ser atingida desconstituindo os efeitos 
dos atos administrativos viciados, como preservando-os. A atitude da 
Administração deveria ser adequada ao Direito (legalidade em sentido amplo) e 
não só à legalidade em sentido estrito. 
 Outra forma de dirimir o paradoxo é fazendo uma releitura da situação 
posta em conflito. O conflito seria outro e não traria consigo nenhum paradoxo.  
 Por esta linha, há de se entender que o confronto posto não envolveria 
mais a legalidade contra a segurança jurídica. A segurança jurídica haveria de 
ser entendida como um fim a ser atingido, nunca sendo contraposta à 
legalidade, um dos meios para se atingir este fim.  
 O confronto seria redefinido como se envolvesse o princípio da 
legalidade e a situação fática - construída com base na presunção de 
legalidade que detinha o ato administrativo viciado. 
 A preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados, assim como 
a desconstituição destes, por intermédio da invalidação (a bem da legalidade), 
teriam por fim preservar a segurança jurídica. O conflito, pois, estaria em se 
saber qual das soluções atingiria ao fim comum: “segurança jurídica”. 
 As situações constituídas sob a presunção da legalidade (como as 
trazidas à tona por atos administrativos) também o são como colorário da 
segurança jurídica e da operacionalidade do sistema. É a presunção de 
legitimidade dos atos administrativos que garante, a priori, a segurança das 
relações por eles estabelecidas, de modo que, quanto mais se demora na 
constatação do vício que macula o ato (mero juízo), mais força ganha a 
presunção de que este ato é conforme ao direito, tornando maiores os 
prejuízos que sua posterior invalidação provocaria. 
 O problema da preservação ou não dos efeitos produzidos por atos 
viciados estabeleceria, em suma, o seguinte conflito: prevalecerá a legalidade - 
que implica a desconstituição dos efeitos do ato viciado - ou a presunção de 
legalidade usufruída pelo ato viciado, fundamentadora de uma série de efeitos 
que podem estar protegidos por normas jurídicas que determinem sua 
preservação. 
 Tanto de um modo, como de outro, tem-se por solucionado o pretenso 
paradoxo. 
 Resta agora saber como se atinge mais satisfatoriamente, diante de 
casos concretos, o princípio da segurança jurídica: se preservando os efeitos 
dos atos viciados, ou os desconstituindo.  
 Antes disso, porém, é necessária uma breve alusão a mais um princípio 
geral de direito, o da boa-fé. A partir daí se passará à análise dos conflitos de 
interesses que podem surgir em torno da questão, e cogitar do tratamento que 
o direito deve dar em cada caso. 
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5.2- O princípio da boa-fé. 
 
 Outro princípio que pode ser classificado como de fundamental 
importância à preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados, é o da 
boa-fé.  
 Este princípio geral do direito forma com o princípio da segurança 
jurídica um binômio protetor dos efeitos produzidos por atos administrativos 
viciados. 
 É assim quando se prescreve o dever de a Administração convalidar 
seus atos viciados toda vez que estes atos a comportem. 
 Jesus Gonzalez Perez, em sua monografia acerca do princípio da boa-fé 
no direito administrativo, assevera com propriedade: 

“La confianza derivada de la existencia del acto comporta para todos los 
que intervieron en su nacimento un deber de conservación, de tal modo 
que sólo en último extremo se acuda a su anulación, procurando 
salvarles de su ineficacia mediante la interpretación correctoria y la 
figura de la conversión.”. 

 Também é por atenção ao princípio da boa-fé que são estabilizados os 
efeitos daqueles atos viciados que não comportam a convalidação, nem 
tampouco foram alcançados pela prescrição ou decadência. 
 A estabilização dos efeitos do ato administrativo viciado pode se dar de 
duas maneiras. Numa, estes efeitos são protegidos pela ação da prescrição ou 
da decadência - alcançado o marco temporal necessário, a estabilização se 
processa automaticamente, sem a precisão de invocar outros princípios. Pela 
outra forma não carece ser atingido o prazo prescricional para que se dê a 
estabilização; entretanto, é necessário agregar outro princípio ao da segurança 
jurídica, para que os efeitos do ato viciado se vejam estabilizados. Este 
princípio é o da proteção à boa-fé dos administrados. 
 Quando um ato administrativo estabelece efeitos que trazem benefícios 
a administrados de boa-fé, a desconstituição destes efeitos merece tratamento 
especial do direito. 
 Há casos em que, ao revogar atos administrativos provocadores de tais 
situações - apesar de a revogação ser procedida a bem do interesse público e 
não ter por objeto um ato viciado- é reconhecido à Administração o dever de 
indenizar os administrados de boa-fé prejudicados pelo ato revogatório. 
 O princípio da proteção à boa-fé dos administrados exige que um dano 
causado em virtude da confiança que se teve num ato da Administração seja 
indenizado, mesmo que a desconstituição dos efeitos do ato tenha sido 
produzida em atenção ao interesse público. 
 No caso de ato administrativo viciado, a proteção à boa-fé dos 
administrados sobre ensejar o direito à indenização, pode determinar a 
preservação dos seus efeitos. Preservar-se-iam situações que, em virtude da 
presunção de legitimidade dos atos administrativos, maturada por um 
determinado lapso de tempo (que não é o prescricional, por óbvio), 
apresentam-se consolidadas. 
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 Seabra Fagundes formulou exemplo que se tornou clássico: uma 
concessão de terras a colonos realizada sem obediência à lei que, mesmo 
portando vício, tem seus efeitos mantidos, se tal ilegalidade só for constatada 
após a instalação e fixação dos seus beneficiários. 
 A boa fé do administrado é condição necessária para que ocorra a 
preservação dos efeitos do ato administrativo viciado. 
 Se estando presente a boa-fé a tendência será a preservação dos 
efeitos do ato (convalidando ou estabilizando-os), havendo má-fé por parte do 
beneficiário do ato a situação se reverte. Ao invés da preservação, o direito 
determinará a desconstituição dos efeitos produzidos. Não há como cogitar da 
preservação dos efeitos de um ato praticado com vício, em que o beneficiário 
do ato tenha concorrido com sua má-fé para a consecução da ilegalidade. 
 Ressalte-se que a boa-fé é condição necessária mas não suficiente para 
que se chegue a esta solução. 
 A preservação dos atos não poderá ir de encontro ao interesse público, 
nem se sobrepor a interesses outros particulares albergados pela legalidade, 
pois, nestes casos, como adiante se verá, a segurança jurídica determinará a 
solução oposta - ou seja, a desconstituição dos efeitos do ato viciado. 
 
 
6-  CONFLITOS A RESPEITO DA PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS VICIADOS. 
 
 A descrição genérica das possibilidades de preservação dos efeitos dos 
atos viciados não é suficiente para dar a real dimensão da complexidade que 
os casos concretos a respeito do tema podem suscitar.  
 Fazendo uma análise tópica, sem o propósito de esgotar o elenco das 
hipóteses em que o problema se põe, é possível dar um panorama de aspectos 
intrincados que podem ocorrer quando for estabelecido o impasse: preservar 
ou desconstituir os efeitos dos atos administrativos viciados. 
 Para ficar num exemplo, imagine-se hipótese em que existam dois 
administrados com interesses conflitantes a respeito da preservação dos 
efeitos dos atos administrativos viciados. Ambos munidos de boa-fé; um com 
interesse na preservação dos efeitos do ato viciado, o outro desejando que os 
efeitos sejam desconstituídos. Qual a solução a ser dada no caso concreto? 
 Tentar-se-á, neste tópico, analisar questões como esta, de conflito, à luz 
do princípios já estudados. 
 
6.1-  A proteção dos interessados na preservação dos efeitos, em face 

de outros administrados, com interesse na desconstituição dos 
efeitos. 
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 Os interessados na preservação dos efeitos dos atos administrativos 
viciados são protegidos - como buscou-se demonstrar ao longo deste estudo - 
por normas que prescrevem a segurança jurídica e a proteção ao administrado 
de boa-fé.  
 Estes princípios continuam a albergá-los após o aparecimento de outros 
administrados de boa-fé com interesses opostos? Esta é a dúvida que se põe. 
 A boa-fé é comum a ambos, como pressupõe o problema. Logo, não é 
através deste aspecto que se soluciona o conflito. Não há que se falar em 
prevalência da boa-fé de um administrado sobre a de outro. 
 A resposta há de ser dada com base no princípio da segurança jurídica. 
O sistema optará pela solução mais adequada a esta diretriz. Preservar ou 
desconstituir? A opção será pela alternativa que melhor atenda à segurança 
jurídica. 
 A eficácia do ato administrativo viciado é preservada pelo ordenamento 
jurídico em virtude da estabilidade das relações que ela própria instituiu, 
consolidadas por sua presunção de legitimidade e pelo lapso de tempo em que 
foi tolerada sem impugnação. Para dizer numa só palavra, a manutenção dos 
efeitos de um ato viciado implica o prestígio da situação provocada por um ato 
estatal que goza de presunção de legitimidade. 
 Por outro lado, o administrado que tiver legítimo interesse na 
desconstituição dos efeitos de um ato administrativo viciado também traz como 
argumento em prol de sua pretensão a proteção à segurança jurídica, na 
medida em que depositou sua confiança, não numa presunção de que tal ato 
era legítimo, mas na própria lei e no preceito constitucional que determina sua 
observância.  
 É forçoso concluir que a desconstituição dos efeitos do ato viciado, nesta 
hipótese, preserva a segurança estabelecida no sistema jurídico como um todo, 
não apenas aquela proporcionada pela atuação administrativa. 
 Num Estado de Direito - como já se demonstrou num tópico anterior -, a 
segurança jurídica é garantida através da observância ao princípio da 
legalidade. Deixa de ser assim quando o próprio sistema estabelece, como no 
caso de prescrição. Em casos nos quais a preservação dos efeitos dos atos 
administrativos viciados se dá sem a atuação de uma norma específica, como 
a prescrição, o que determina a manutenção desses efeitos é a proteção ao 
princípio da boa-fé e à estabilidade das relações estabelecidas com base no 
ato viciado. 
 Entretanto, no problema posto, estes fundamentos não se fazem 
presentes. A boa-fé não pode ser usada como argumento para a preservação 
dos efeitos. Justamente por haver interessado, também de boa-fé, na 
desconstituição desses efeitos. 
 Em sendo assim, quando se der um conflito de interesses como o 
apresentado, entendemos que a solução conforme ao sistema é a que 
determina a desconstituição dos efeitos do ato viciado. A segurança jurídica 
não estaria na manutenção dos efeitos de um ato que se mostrou desconforme 
com a lei - apesar de presumidamente não sê-lo -, mas com a desconstituição 
destes, preservando-se a legalidade. 
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 A situação mudaria de figura se entre os interesses colocados em 
conflito estivesse um de maior prestígio perante o ordenamento. 
 Aproveitando o já citado exemplo fornecido por Seabra Fagundes, é 
possível imaginar um conflito de interesses no qual uma das pretensões goze 
de maior proteção do ordenamento jurídico. 
 Suponha que numa hipótese, como a formulada por S. Fagundes, 
fossem envolvidos, além dos beneficiários da concessão viciada - um grande 
número de famílias já instaladas no imóvel cedido indevidamente (com 
interesse em manter os efeitos do ato viciado) - houvesse outro administrado 
que seria beneficiado, caso os efeitos da concessão ilegal fossem 
desconstituídos. 
 Todos estariam de boa-fé, como no exemplo precedente, mas neste 
caso a solução tenderia a ser diferente, pois os interesses envolvidos não se 
mostram iguais, como no caso anterior. 
 De um lado estariam interesses com conotação pública, na medida em 
que se revestem de grande relevância social e coletiva, enquanto o outro 
interesse envolvido, apesar de legítimo e escorado na boa-fé, seira um 
interesse individual, insuficiente para prevalecer frente aos primeiros. 
 Isso não quer dizer, todavia, que o interesse individual seria 
completamente desprezado. O direito haveria de estabelecer novos efeitos 
(uma indenização, por exemplo), para compensar o prejuízo suportado com a 
manutenção daqueles produzidos pelo ato viciado - preservados por causa do 
interesse público envolvido. 
 Parece possível dizer que, em situações tais, os efeitos de um ato 
viciado serão preservados quando a sua manutenção atender ao interesse 
público. Isto ocorrerá mesmo que, em alguns casos, a preservação dos efeitos 
do ato implique a criação de efeitos jurídicos de cunho compensatório em 
relação à eficácia preservada. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 É possível, ao cabo deste estudo, elencar algumas conclusões a que se 
chegou. 
1.  A atividade administrativa é exercida por meio de atos ou fatos jurídicos. 
Dentre os atos produzidos pela Administração encontra-se a base para o 
desenvolvimento deste estudo, o ato administrativo em sentido estrito: ato 
jurídico unilateral, produzido pelo Estado, concreto, complementar da lei, e 
sujeito ao controle de legitimidade por órgão jurisdicional. 
2.  A desconformidade com a lei dos atos administrativos implica um vício 
de legalidade. Este vício, conforme o caso, pode dar causa à invalidação - 
retirada do ato viciado do ordenamento em virtude de sua ilegalidade. 
Distingue-se, portanto, ato viciado de ato inválido. Um ato é considerado 
viciado por meio de um juízo, enquanto a invalidação se dá através de uma 
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manifestação normativa: o ato é retirado do sistema por força de uma outra 
norma, que tem como objeto a invalidação da primeira. 
3.  O ato administrativo viciado, em regra, produz efeitos. Estes efeitos 
podem ser de natureza jurídica ou fática. A eficácia de natureza jurídica situa-
se no plano normativo: é o “dever ser” emanado da declaração, a prescrição 
apta para estabelecer relações jurídicas imediatamente vinculantes. A eficácia 
fática é a repercussão que o mandamento provoca no ambiente social no qual 
está inserido: o ato ganha eficácia fática quando são produzidos fatos para dar 
cumprimento à ordem nele estabelecida. 
 Os efeitos produzidos por um ato administrativo viciado recebem 
tratamento variado do ordenamento jurídico, conforme o caso concreto. 
 É possível que, por força de invalidação, toda a gama de efeitos 
produzidos seja desconstituída; há também a possibilidade de que os efeitos 
sejam preservados pelo sistema: todos ou apenas uma parte deles. As causas 
e os meios que geram a preservação dos efeitos dos atos administrativos 
viciados também variam. 
4.  A preservação pode ocorrer através da convalidação do ato 
administrativo viciado. Em tal hipótese, a ilegalidade é suprimida pelo ato 
convalidador, que retroage a fim de corrigir o vício que maculou o ato. Desta 
forma são preservados tanto os efeitos jurídicos do ato, quanto os fáticos. 
 Mesmo sem que se dê a correção do vício que macula o ato, seus 
efeitos podem ser protegidos por meio do que se chamou “estabilização dos 
efeitos dos atos administrativos viciados”. Os efeitos permanecem por força de 
outras normas, que não aquela contida no ato viciado que lhes deu causa. 
 São normas específicas como a que estabelece a prescrição, ou normas 
mais genéricas como os princípios gerais do direito, dentre eles os da boa-fé e 
segurança jurídica. 
5. Resta uma hipótese em que pode se dar a manutenção dos efeitos de 
um ato viciado. Diz respeito aos efeitos fáticos produzidos por um ato viciado 
que não são suscetíveis, por sua própria natureza, de sofrer desconstituição. 
Em casos como tais, o direito terá de se amoldar à situação irreversível, 
imputando novos efeitos à realidade fática constituída com base no ato viciado.  
 Propriamente não há uma “preservação” dos efeitos fáticos - eles 
simplesmente “permanecem”, em virtude da natureza irreversível que 
sustentam - mas, uma adaptação do direito àquela realidade que se mostra 
imutável. 
6. A preservação dos efeitos dos atos administrativos portadores de vício, 
quando ocorre, guarda consonância com os princípios gerais do direito. 
Servem de fundamento para este fenômeno, mais notadamente, os princípios 
da segurança jurídica e o da proteção à boa-fé dos administrados. 
 O princípio da segurança jurídica atua em favor da preservação dos 
efeitos dos atos administrativos viciados, quando, por este meio, conferir-se 
mais estabilidade às relações jurídicas estabelecidas pelo Estado - pessoa 
jurídica que, dentre outras prerrogativas, carrega a presunção de legitimidade 
de seus atos. 
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 A segurança jurídica atua neste sentido quando determina o dever de 
convalidar os atos administrativos viciados, sempre que comportem este 
procedimento (a convalidação).  
 A estabilização dos efeitos também está fundada no princípio da 
segurança jurídica; seja quando se dá por força de uma norma específica que 
estabeleça a prescrição, ou mesmo quando é extraída diretamente do princípio 
da segurança jurídica somado ao princípio da proteção à boa-fé dos 
administrados. 
7. É de se questionar se o princípio da segurança jurídica vai de encontro 
ao princípio da legalidade da Administração pública. Este conflito, aparente, 
levaria a um paradoxo: como seria possível se falar em legalidade contra 
segurança jurídica, se a legalidade tem como fim precípuo a garantia da 
segurança jurídica? 
 Duas soluções foram propostas para sair do dilema.  
 A primeira alternativa seria atribuir uma acepção mais ampla à 
legalidade. Não tomá-la apenas como fiel e irrestrita observância à lei (sentido 
estrito), mas como atendimento ao Direito, ao ordenamento como um todo 
(sentido amplo). Por este caminho, tanto preservando os efeitos de um ato 
viciado - desde que para atender a princípios encampados pelo Direito, por 
óbvio - quanto desconstituindo-os - em atenção à legalidade em sentido estrito 
- se estaria atendendo ao princípio da legalidade (tomado em sentido amplo). 
 Outra forma de escapar do dilema é fazendo uma releitura do problema 
posto, colocando o conflito de uma maneira diferente, sem apresentar qualquer 
paradoxo. 
 Não se falaria mais em conflito entre legalidade e segurança jurídica. A 
segurança jurídica seria tomada como fim a ser atingido e a estrita legalidade 
como um dos meios, mas não o único, de atingi-lo.  
 Por esta óptica, quando fosse aventado o problema da preservação dos 
efeitos de atos administrativos viciados, o conflito a ser proposto haveria de 
ser: de um lado, a desconstituição dos efeitos produzidos pelo ato - como 
colorário do princípio da legalidade; do outro, a preservação desses efeitos - 
constituídos com base numa presunção de legalidade. Ambas alternativas 
teriam como fim o atingimento da segurança jurídica e a opção sobre qual 
delas seguir haveria de ser tomada justamente em favor da que melhor o 
atingisse. 
8. O princípio da proteção à boa-fé dos administrados forma com o 
princípio da segurança jurídica um binômio protetor dos efeitos produzidos por 
atos administrativos viciados. 
 É assim quando se prescreve o dever de a Administração convalidar 
seus atos viciados toda vez que estes atos a comportem. 
 Também é por atenção ao princípio da boa-fé que são estabilizados os 
efeitos daqueles atos viciados que não comportam a convalidação, nem 
tampouco foram alcançados pela prescrição ou decadência. 
 Ressalte-se que a boa-fé não é condição suficiente da preservação dos 
efeitos dos atos administrativos viciados. A preservação dos atos não poderá ir 
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de encontro ao interesse público, nem se sobrepor a interesses de outros 
particulares albergados pela legalidade, pois nestes casos, como adiante se 
verá, a segurança jurídica determinará a solução oposta - ou seja, a 
desconstituição dos efeitos do ato viciado. 
9. Examinou-se, ao final do trabalho, uma questão tópica: a proteção dos 
interessados na preservação dos efeitos em face de outros administrados, com 
interesse na desconstituição dos efeitos. 
 A boa-fé não seria útil para a resolução do impasse, uma vez que foi 
colocado como pressuposto do problema que todos os interessados estariam 
de boa-fé. 
 A solução foi encontrada na segurança jurídica. Em tais casos, onde ela 
estaria? Na desconstituição dos efeitos provocados pelo ato viciado, ou na 
preservação destes? 
 Entendemos que, em regra, a opção a ser seguida é a primeira, isto 
porque a segurança jurídica é garantida, num Estado de Direito, através da 
observância ao princípio da legalidade. 
 Deixa de ser assim quando o próprio sistema estabelece, como no caso 
de prescrição ou mesmo em casos nos quais a preservação dos efeitos dos 
atos administrativos viciados não deriva de uma norma específica, mas de 
princípios gerais. O que determina a manutenção desses efeitos é a proteção 
ao princípio da boa-fé e à estabilidade das relações estabelecidas com base no 
ato viciado.  
 No problema posto, estes fundamentos da preservação não se 
mostrariam presentes. A boa-fé não poderia ser usada como argumento para a 
preservação dos efeitos por haver interessado, também de boa-fé, na 
desconstituição desses efeitos; por outro lado, a segurança jurídica estaria 
atendida em casos tais, não com a manutenção dos efeitos de um ato que se 
mostrou desconforme à lei - apesar de presumidamente não sê-lo -, mas com a 
desconstituição destes, preservando-se a legalidade. 
 A exceção estaria nos casos em que os interesses envolvidos na 
manutenção dos efeitos do ato viciado tivesse conotação pública (derivada de 
uma grande relevância social, por exemplo). Aí, o interesse público (primário, é 
sempre bom frisar-se) exigiria solução no sentido oposto. Não mais pelos 
fundamentos desenvolvidos no presente trabalho, mas pela supremacia do 
interesse público sobre o privado. 
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