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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a prática jurídica do Estado de São Paulo em matéria 

de revisão da validade de atos e contratos públicos, expor as linhas gerais do regime jurídico de 

revisão da validade das deliberações administrativas instituídos pela Lei nº 13.655, de 25 de 

abril de 2018, e propor a elaboração de um decreto e de uma resolução que aprimorem a atuação 

da Administração Pública do Estado de São Paulo. A proposta formulada decorre da avaliação 

de que as normas atuais instituíram uma nova dinâmica entre as esferas administrativa, 

controladora e judicial, que valoriza a produção de orientações gerais e que exige do Poder 

Público a implantação de um sistema de precedentes acessível aos cidadãos e às autoridades 

públicas.  

 

Palavras-chave: Invalidação. LINDB. Revisão da validade. Precedentes. Estado de São Paulo. 

Administração Pública.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to assess the juridical practice of the State of Sao Paulo on the 

administrative review of administrative acts and contracts, to explain the general guidelines of 

the juridical regime of administrative deliberations enacted by the Lei nº 13.655, de 25 de abril 

de 2018, and to propose the formulation of a decree and a resolution that improves the 

administrative procedures of the Public Administration of the State of Sao Paulo. The proposal 

is based on the assessment that the new rules lay down a new dynamic between the 

administrative, the control and the judicial spheres which values the production of general 

orientations and which demands the implementation of a system of precedent accessible to the 

citizens and to the public authorities.  

 

Keywords: Invalidation. LINDB. Validity review. Precedents. State of Sao Paulo. Public 

Administration.  
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INTRODUÇÃO 

 

A edição da Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que introduziu no ordenamento 

jurídico preceitos sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito 

público – por conta disso será referida neste trabalho como Lei de Segurança Jurídica – 

trouxe novas balizas para o exercício do poder de construir o interesse público nos 

processos administrativos, judiciais e de controle. 

Estas balizas imporão às diversas esferas políticas e a todos os atores que 

trabalham com o direito público um novo olhar sobre a organização e sobre o 

funcionamento de nossas instituições.  

Manter o debate tão somente em um campo de reflexão abstrata dificilmente 

contribuiria para a ordenação de toda a complexidade normativa deste novo cenário. É 

necessário ir aos detalhes e entender a lógica e os efeitos concretos desta norma no dia-a-

dia da burocracia, dos atores políticos e daqueles que precisam orientar ou se orientar à 

luz desses novos paradigmas.  

Diante disso, a proposta desta pesquisa jurídico-profissional é focar no impacto 

do novo regime jurídico de revisão da validade das deliberações administrativa na atuação 

prática da Administração Pública do Estado de São Paulo, em especial da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo. 

Para tanto, o ponto de partida deste estudo será explicar o regime jurídico da 

revisão de validade das deliberações administrativas a partir da exposição da evolução do 

debate brasileiro sobre o tema e das repercussões dos artigos 24 e 30 da LINDB. O 

objetivo é compreender a nova dinâmica de atuação propugnada aos agentes vinculados 

às esferas administrativa, controladora e judicial, tendo como pano de fundo uma ideia 

geral de segurança jurídica que restringe arbitrariedades e exige mais qualidade na 

atuação de quem revisa atos, contratos, processos e normas administrativas.  

Em seguida, no capítulo 2, o foco será entender como a Administração Pública do 

Estado de São Paulo pode criar, modificar e uniformizar orientações gerais e como se dá 

a atuação prática da Procuradoria Geral do Estado na revisão da validade de atos e 

contratos públicos. Como método de compreensão e análise da prática jurídica, optei por 

realizar um estudo sistemático e organizado de pareceres jurídicos produzidos pela 

Procuradoria Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 
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No capítulo 3, consolidei as principais proposições jurídicas expostas ao longo do 

estudo em uma minuta de decreto e em uma minuta de resolução, as quais mesclam a 

experiência institucional da Administração Pública estadual com as minhas ideias sobre 

o novo regime jurídico e sobre o que entendo como melhores práticas para produção, 

conformação e divulgação das orientações gerais administrativas. Sugeri, com base nos 

achados de pesquisa e no arcabouço jurídico-institucional prescrito pela LINDB, algumas 

medidas que podem ser adotadas a nível de rotinas de trabalho ou de organização da 

divulgação de informações para o público.  

A ideia geral da proposta jurídica apresentada será melhorar a coordenação na 

produção de orientações gerais, aprimorar a produção dos pareceres e das decisões 

administrativas, conferir publicidade às interpretações, abrir canais de participação dos 

administrados na agenda de uniformização das interpretações jurídicas e facilitar a 

conformação da Administração Pública aos entendimentos emanados de instâncias de 

controle.  
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1. A REVISÃO DA VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS NA NOVA LEI DE SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Uma das mais marcantes experiências profissionais do início de minha carreira foi 

a atuação em centenas de processos judiciais nos quais se discutia a validade da concessão 

de benefícios de pensão por morte a filhas solteiras, beneficiários instituídos e filhos 

universitários vinculados aos regimes públicos de previdência do Estado de São Paulo. 

Como Procurador do Estado, defendi em juízo duas teses principais: (i) a legalidade de 

atos administrativos que invalidaram, com base em uma nova interpretação dada pela 

Administração, os atos de concessão inicial destas prestações e desconstituíram seus 

efeitos futuros; e a (ii) procedência de ações judiciais ajuizadas pela São Paulo 

Previdência para obter a decretação da invalidação dos atos de concessão cuja invalidação 

administrativa não era viável em virtude do transcurso do prazo decadencial de dez anos 

do artigo 10, I, da Lei Estadual nº 10.177/1998. O objetivo da entidade gestora dos 

regimes próprios era, portanto, deixar de pagar as pensões com base em uma nova 

interpretação jurídica sobre os requisitos de acesso a tais prestações e, para tanto, utilizou-

se da via administrativa e da via judicial.  

As premissas jurídicas que embasavam esta atuação governamental se ancoravam 

em uma ideia geral de que atos ilegais não produzem direitos e de que a interpretação 

ilícita que respaldara a concessão de pensões a milhares de pessoas teria como única 

consequência a não obrigação destas de repor os valores ilicitamente pagos pelo Erário. 

Parece ter preponderado, à época, a noção de que o Poder Público não possui 

compromisso com os erros de interpretação ou com práticas ilícitas do passado em 

decorrência da incidência dos princípios da legalidade, da indisponibilidade e da 

supremacia do interesse público. Neste cenário, as autoridades da esfera administrativa 

ou judicial respondiam a um reclamo legítimo ao implementar medidas tendentes ao 

completo desfazimento dos atos invalidamente produzidos.  

Foi a partir desta experiência prática profissional que comecei a refletir sobre os 

possíveis efeitos do Projeto de Lei do Senado nº 349/2015 sobre a atuação da 

Administração Pública do Estado de São Paulo. Parecia evidente, como hipótese inicial, 

que o novo conjunto de normas atinentes à revisão da validade e à decretação da 

invalidação de deliberações administrativas alteraria de forma revolucionária a prática 

jurídica até então em vigor.   
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Esta reflexão inicial provinha de minha percepção – fruto da experiência 

profissional com as invalidações de pensão – de que o fenômeno da atuação de controle 

da esfera administrativa era totalmente uniforme e coerente com os seguintes paradigmas 

gerais: (i) a prática administrativa ilícita nunca gera direitos; (ii) a análise da validade é 

feita estritamente com base na interpretação do texto legal e regulamentar; (iii) é 

perfeitamente natural a alteração de interpretações acompanhada da inevitável 

desconstituição dos efeitos dos atos inválidos; (iv) em casos excepcionais, os efeitos 

pretéritos podem ser preservados, mas os efeitos futuros devem ser desconstituídos a 

partir do momento em que se declara a invalidade do ato; e (v) somente nas hipóteses de 

decurso do prazo para invalidação judicial a Administração Pública admitiria a 

persistência da manutenção dos atos inválidos e a inviabilidade de desconstituí-los.   

Conforme será empiricamente demonstrado no capítulo 2 deste trabalho, esta 

concepção genérica sobre a atuação revisional da esfera administrativa não é muito 

precisa1. Analisando a amostra de pareceres jurídicos, é possível perceber que o 

tratamento dado aos casos é bastante variado e que, à luz da Lei de Segurança Jurídica, 

mostra-se necessário proceder a algumas alterações na prática jurídica atual. Entretanto, 

discrepando de minha hipótese inicial, não se afigura ser um caso de revolução integral 

no modo como a revisão da esfera administrativa vem acontecendo, pois a orientação 

jurídica adotada em alguns casos mais recentes revela, em uma medida considerável, uma 

tendência de convergência com o modelo de limitações à autotutela que vem sendo 

construído pela doutrina e por parte da jurisprudência. Este modelo com o qual a 

Administração Pública do Estado de São Paulo é parcialmente convergente influenciou 

as principais normas da LINDB sobre a matéria.  

É sob esta ótica propositiva e prática que se avaliará a dinâmica que reputo 

inaugurada pelo postulado normativo do artigo 24 e pelo explícito dever jurídico de 

prover segurança jurídica do artigo 30. Após, pretendo expor uma solução jurídica que 

possa contribuir com o aprimoramento das práticas da Administração Pública do Estado 

de São Paulo.  

 

1 No capítulo 2, descrevi da forma o mais objetiva possível a prática jurídica da revisão de atos e contratos 

públicos realizada pela Administração Pública do Estado de São Paulo a partir da atuação de um dos mais 

importantes órgãos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 
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Para tanto, abordarei o regime jurídico da atividade de revisão das deliberações 

administrativas mediante o seguinte roteiro: (i) reservarei o primeiro subtópico para expor 

algumas das  proposições jurídicas que serviram de supedâneo ou tiveram de ser 

superadas para que o atual modelo de revisão fosse erigido, o que farei através da 

identificação das linhas gerais do debate jurídico brasileiro sobre esta atividade; e (ii) no 

segundo subtópico, farei uma exposição do conjunto de normas que, a meu ver, dão os 

contornos atuais à atividade de revisão, explorando com mais profundidade a dinâmica 

criada pelos artigos 24 e 30 da LINDB. 

Nos capítulos seguintes, exporei a arquitetura institucional dos órgãos da 

Administração Pública do Estado de São Paulo responsáveis pela consolidação das 

intepretações administrativas, identificarei alguns instrumentos que podem ser utilizados 

para prover segurança jurídica e explorarei a atuação prática de um dos órgãos 

responsáveis por construir as balizas da revisão de deliberações administrativas em 

âmbito estadual. 

Este caminho é fundamental para a devida compreensão da proposta jurídica 

formulada no capítulo final, a qual visa incorporar à experiência prática atual da 

Administração Pública os parâmetros impostos pelos artigos 24 e 30 da LINDB. 

 

1.1 A EVOLUÇÃO DO MODELO BRASILEIRO  

 

O debate que levou à construção do atual modelo de revisão administrativa e 

judicial da validade das deliberações administrativas possui um histórico de décadas.  

A Lei nº 13.655/2018 consolida algumas reflexões desenvolvidas em obras 

jurídicas, decisões judiciais e em legislações esparsas, instituindo uma forma de aplicar o 

direito público que incorpora e promove alterações importantes na dinâmica entre as 

esferas administrativa, controladora e judicial.  

Para compreender as razões que levaram à formulação das balizas jurídicas desse 

sistema de aplicação do direito público, é importante explicitar o contexto geral em que 

esta norma foi concebida e deixar claras algumas premissas e proposições aqui adotadas.  
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1.1.1 Premissas e proposições jurídicas adotadas no trabalho 

A primeira delas é a de que a ideia jusfilosófica que permeia o debate e a solução 

atual dada pela LINDB é em grande medida positivista. Em geral, é possível perceber que 

as lições teóricas que influenciam a produção de nossos juspublicistas e, por conseguinte, 

a formação e atuação profissional de advogados, juízes e servidores públicos que decidem 

sobre os negócios do Estado está erigida sob premissas difundidas por essa escola de 

pensamento jurídico. 

No âmbito deste trabalho, cujo escopo é primordialmente prático, as referências 

às noções de validade, invalidade, ordenamento jurídico, invalidação, Estado de Direito, 

ato jurídico, fato jurídico e norma jurídica refletem estas lições, em consonância com o 

que usualmente se difunde nos artigos e manuais de Direito Público.  Portanto, não se tem 

aqui o objetivo de problematizá-las ou explorar a arquitetura teórica de conceitos 

abstratos, mas de expor de modo simplificado as premissas que justificam o 

desenvolvimento das proposições jurídicas que reputo pertinentes para auxiliar 

profissionais do direito a interpretarem as normas incluídas na LINDB – em especial, os 

artigos 24 e 30 - e para ajudar a Administração Pública do Estado de São Paulo a construir 

uma solução que proveja segurança jurídica aos administrados e aos agentes públicos.  

Outra premissa relevante da qual parto se relaciona à expressão “revisão da 

validade de deliberações administrativas”. Esta expressão se refere à análise da 

conformidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa ao Direito, 

abrangendo, assim, uma atuação opinativa ou decisória, mesmo que não tenha como 

objeto a decretação da invalidação da deliberação administrativa objeto de revisão2. 

Assim, pareceres, recomendações ou provimentos decisórios que não tenham como 

objeto a invalidação, mas que façam um juízo sobre a validade de uma deliberação para 

fins jurídicos diversos (como a responsabilização funcional de um agente público, a 

responsabilização civil contratual de um particular ou o ajustamento de uma conduta, por 

 

2 Toma-se de empréstimo a terminologia utilizada por Jacintho Arruda Câmara em CÂMARA, Jacintho 

Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações 

administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-

5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652>. Acesso em: 

06 Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
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exemplo) são também concebidos como uma atividade de revisão da validade de 

deliberações administrativas3.  

O termo “validade” concerne à conformidade de um ato jurídico com uma norma 

superior e se constitui como uma verdadeira chave para integrar uma norma ao sistema 

normativo4. Por conseguinte, admito como correta a noção de que a norma é jurídica se 

integrar o conjunto de normas que configura o ordenamento jurídico5. Ademais, encaro o 

ato jurídico como uma norma, motivo pelo qual se mostra pertinente o controle sobre sua 

validade ou invalidade6.  

Quando um ato é praticado em desconformidade com as prescrições jurídicas, ele 

é considerado “inválido”, sendo a noção de invalidade antitética à de conformidade com 

o Direito7. Não existe uma validade provisória ou mesmo graus de invalidade8, o que 

decorre da ideia de que ou há ou não há conformidade com a norma superior9.  

O ato inválido o é desde sua origem e produz efeitos jurídicos10, podendo a ordem 

jurídica reagir de maneira diferente às diversas formas de desconformidade11.  A 

 

3 Esta premissa norteou a elaboração da pesquisa sobre a atuação prática da Administração Pública feita no 

capítulo 2, na qual se analisou exatamente a atividade de revisão de validade à luz de pareceres vinculantes 

produzidos pela Procuradoria Administrativa e aprovados pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo. 

4 SUNDFELD, C. A. Fundamentos de Direito Público 5.ed. e 7ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2017. pg.87 

e 129;  

5 “Concluindo, essa posição predominante que aqui se dá ao ordenamento jurídico leva a uma inversão de 

perspectiva no estudo de alguns problemas da teoria geral do direito. Essa inversão pode ser expressa 

sinteticamente da seguinte forma: enquanto para a teoria tradicional um ordenamento jurídico se compõe 

de normas jurídicas, para a nova perspectiva normas jurídicas são aquelas que passam a integrar um 

ordenamento jurídico. Em outros termos: não existem ordenamentos jurídicos porque existem normas 

jurídicas distintas de normas não jurídicas; mas existem normas jurídicas porque existem ordenamentos 

jurídicos distintos de ordenamentos não jurídicos.” (pg.195 e 196 - BOBBIO, Noberto. Teoria geral do 

direito. Tradução Denise Agostinetii; revisão da tradução Silvana Cobucci Leite. 3ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010.) 

6 “O ato jurídico é sempre uma norma daí cogitar-se de sua validade ou invalidade, isto é, de sua 

conformidade ou desconformidade com o ordenamento jurídico dominante. Em relação aos fatos esta 

cogitação não se põe; o que se questiona é se são ou não jurídico, é dizer, se correspondem ou não 

concretamente à hipótese descrita em lei.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Ato administrativo inválido. São 

Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 1990. pg.15) 

7 MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo.32.ed. ver. e atual. até Emenda Constitucional 99, de 

14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.473 

8 MELLO, C. A. B. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.473 

9 SUNDFELD, C. A. Ato administrativo inválido. São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 1990. Pg.23 

10 MELLO, C. A. B. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.490 

11 MELLO, C. A. B. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.473 
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invalidade é um fenômeno normativo e, portanto, cabe ao ordenamento jurídico dispor 

sobre suas hipóteses e sobre suas consequências.  

Tomo como verdadeira, ainda, a ideia de que o ordenamento jurídico brasileiro é 

hierarquizado12 e complexo13, pois as fontes do direito que adota são diversas e se 

localizam em patamares distintos. Sendo assim, as normas que decorrem dessas fontes 

ocupam níveis diferentes e o eventual conflito entre tais normas se resolve pela aplicação 

do critério hierárquico14. Isto não impede – como será explorado no subtópico que trata 

sobre a dinâmica de aplicação do artigo 24 da LINDB – que a lei estabeleça, para fins de 

interpretação e aplicação, uma paridade entre fontes diversas em razão de outros objetivos 

jurídicos, como aquele de conferir segurança jurídica na revisão da validade das 

deliberações administrativas.  

Assumo que a imagem de um ordenamento composto apenas de um legislador e 

de súditos se mostra imaginária, sendo usual que para estabelecer regras de conduta em 

sociedades grandes e complexas se faça uso de “fontes reconhecidas” e de “fontes 

delegadas”. Dessa forma, entendo que o Poder Legislativo não emana todas as normas 

necessárias para a regular a vida social, sendo confiada parcela do poder de produzir 

normas jurídicas a outros poderes ou órgãos inferiores (delegação)15. A noção de fontes 

do direito extraio da lição de Noberto Bobbio para quem “fontes do direito são aqueles 

 

12 “[...] A norma que regula a produção é a norma superior, a norma produzida segundo as determinações 

daquela é a norma inferior. A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo 

plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis 

de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a validade 

de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja 

produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim, por diante, até abdicar finalmente na norma 

fundamental – pressuposta. A norma fundamental – hipotética, nestes termos – é portanto, o fundamento 

de validade último que constitui a unidade desta interlocução criadora”. (BOBBIO, Noberto. O Positivismo 

Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. pg.246) 

13 “[...] Chamamos de ordenamento jurídico simples aquele no qual existe uma única fonte do direito e 

complexo aquele no qual existem várias fontes. Os ordenamentos jurídicos historicamente conhecidos são 

geralmente complexos [...] (BOBBIO, Noberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São 

Paulo: Ícone, 2006.  Pg.162) 

14 Geralmente, porém, os ordenamentos jurídicos são hierarquizados, no sentido de que suas fontes se 

dispõem em planos diversos, hierarquicamente subordinados um ao outro. Neste caso o conflito de normas 

contrastantes entre si e provenientes de fontes diferentes é resolvido não mais com base no critério 

cronológico, mas com base no critério hierárquico, formulado no princípio lex superior derogat inferiori 

[...]” (BOBBIO, Noberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. 

pg.163) 

15 BOBBIO, N. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agostinetii; revisão da tradução Silvana Cobucci 

Leite. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Pg 201,202 e 203.  
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fatos e aqueles atos de que o ordenamento jurídico depende para a produção de normas 

jurídicas”16.  

Em relação à expressão “invalidação”, entendo que esta descreve a supressão de 

um ato jurídico ou da relação jurídica dele nascida, por haverem sido produzidos em 

desconformidade com a ordem jurídica17. A decisão de invalidação por um órgão jurídico 

é uma decisão complexa, pois se de um lado se declara a invalidade (a desconformidade 

com o sistema jurídico), por outro, desconstitui-se a existência da declaração enquanto 

norma, desfazendo os efeitos que produziu e retirando-lhe aptidão para produzi-los no 

futuro18. Outrossim, a invalidação é constitutiva, pois desfaz os efeitos produzidos ou a 

aptidão do ato para gerá-los.  

Sobre este ponto, ressalto que existe um debate sobre se a invalidade se constitui 

com a decisão de invalidação ou se é algo que já existe e que será declarado19. No âmbito 

deste trabalho, adoto a posição de que a invalidação (supressão do ato e efeitos jurídicos) 

somente se opera por meio de um ato que a decrete, sendo possível que o órgão que a 

pronuncie decida sobre suas consequências (artigo 21 da LINDB).  

 

16 BOBBIO, N. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agostinetii; revisão da tradução Silvana Cobucci 

Leite. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Pg 208.  

17 MELLO, C. A. B. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.474 

18 SUNDFELD, C. A. Ato administrativo inválido. São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 1990. Pg.23 

19 Existe um debate sobre o caráter constitutivo da invalidação. Celso Antônio Bandeira de Mello o aborda 

em seu Curso de Direito Administrativo: “A primeira delas concerne ao caráter constitutivo da invalidação, 

em que será preciso, desde logo, indagar em que sentido esta expressão estará sendo empregada, para evitar, 

como muitas vezes ocorre, sermos traídos pela palavra. Assim, começaremos por observar que, ao nosso 

ver, é importante distinguir duas coisas: (a) a circunstância de algo ser inválido, isto é, produzido em 

desconformidade com o previsto pelo Direito e (b) o fato de um órgão habilitado pelo Direito, ao reconhecer 

que algo é inválido, atribuir consequências jurídicas correspondentes ao sobredito reconhecimento, 

produzindo, então, só a partir daí, efeitos jurídicos imputáveis à invalidação. Conforme entendemos, a 

invalidade é o pressuposto jurídico da invalidação. Se não se aceita que ela preexiste à invalidação, o juiz 

não poderá invalidar o ato viciado, pois não se pode invalidar um ato válido. Se o juiz o fizesse, no exercício 

de mister jurisdicional, estaria pura e simplesmente efetuando uma revogação – para a qual não está, de 

direito, habilitado. Pode-se, todavia, dizer que a invalidação é constitutiva no sentido de que, a partir dela 

é que surtirão os efeitos correspondentes aos da invalidade. O que se constitui, então, não é (diversamente 

do que entendia Kelsen) a invalidade do ato, mas os efeitos de negar aplicação às consequências até então 

reconhecidas como pertinentes ao ato invalidado. Entendemos, ainda, - e é esta uma segunda questão teórica 

-, que quaisquer outros efeitos que se considere desencadeáveis a partir da invalidação, como por exemplo, 

o de proteger a situação de terceiros de boa-fé, resultam do próprio ato invalidador, o qual faz desencadear 

consequências previstas em lei, operando, nisto, à moda do que parte da doutrina administrativa italiana 

chama de “meros” ou “puros” atos jurídicos, categoria que – tal como o fazem os civilistas – opõem aos 

negócios jurídicos “ [...]”. (pg.491) 
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Assim, não me parece que a invalidade leve necessariamente à decretação da 

invalidação e, consoante será exposto adiante, entendo que o ordenamento jurídico pode 

alterar o parâmetro de análise da validade das deliberações administrativas.  Sobre os 

efeitos da invalidação, entendo que estes são usualmente retroativos e que é possível 

alterar o termo a partir do qual a invalidação passa a produzir efeitos20.  

Desnudadas estas premissas, procedo à análise da evolução do debate brasileiro 

sobre a revisão da validade das deliberações administrativas que culminaram na edição 

da Lei de Segurança Jurídica. Este resgate histórico sintético será importante para a 

compreensão do modo adequado de aplicar as disposições normativas da LINDB e para 

embasar a proposta prática de revisão das deliberações administrativas no âmbito do 

Estado de São Paulo21.  

 

1.1.2 Histórico do modelo de revisão das deliberações administrativas no Brasil 

Em 1990, Carlos Ari Sundfeld publicou a obra “Ato administrativo inválido”, na 

qual procurou, de acordo com suas próprias palavras, especular sobre um assunto que 

reputava parcamente tratado pelo Direito posto22. A correição do diagnóstico feito pelo 

autor que veio a auxiliar na elaboração das normas do atual sistema perdurou por anos. 

Sem as leis de processo administrativo mais atuais, a anomia legal dava, à época, um 

amplo espaço para a construção doutrinária e jurisprudencial sobre a revisão da validade 

das deliberações administrativas.  

Questões como a competência para decretar a invalidação, a manutenção dos atos 

inválidos, o prazo fatal para proceder-se à invalidação, as medidas administrativas e 

judiciais cabíveis para a decretação da invalidação, os efeitos da invalidação e a 

necessidade de contraditório e ampla defesa no processo invalidador constituíam algumas 

das matérias sobre as quais se vinham debatendo por anos nos manuais de Direito Público 

e em artigos jurídicos.  

Ao lado disso, uma tendência a encarar o direito administrativo como um conjunto 

de normas dotado de unidade e orientado por princípios jurídicos essenciais e superiores 

 

20 MELLO, C. A. B. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019. Pg.478 

21 Diante do caráter prático desta pesquisa, a menção aos textos acadêmicos mais relevantes levou em conta 

a visão de direito administrativo que se entende predominante na elaboração do texto legislativo que 

influenciou a alteração do paradigma normativo de aplicação do direito público. 

22 SUNDFELD, C. A. Ato administrativo inválido. São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 1990. Pg12 
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às normas postas influenciou bastante o modo como os juristas entendem o fenômeno da 

invalidação das deliberações administrativas e nos levou, com o fortalecimento das 

instituições de controle, a um cenário contemporâneo de desarmonia no modo como as 

diversas esferas do Poder Público revisam a validade de tais manifestações23.  

Para entender como chegamos a este atual estado de coisas, é necessário 

identificar as proposições jurídicas que nortearam a mais importante consequência que 

pode decorrer da atividade de revisão das deliberações administrativas: a invalidação. 

Farei isto neste subtópico sob a perspectiva de importantes autores da literatura nacional, 

de precedentes do Supremo Tribunal Federal e de algumas leis que influenciam 

fortemente a prática jurídica nacional e que, como antes dito, resultaram na construção da 

dinâmica do artigo 24 da LINDB.  

Do ponto de vista acadêmico, as compreensões sobre a invalidação são 

estruturadas no campo da teoria das nulidades do ato administrativo, debatida desde os 

tempos de Império, mas com relevante desenvolvimento a partir da República24.  

Conforme explica Carlos Bastide Horbach, o sistema nacional foi 

substancialmente influenciado pelas tradições jurídicas francesa e norte-americana25. A 

influência norte-americana se deu com a importação da lógica do controle de 

constitucionalidade, de modo que, assim como as leis inconstitucionais eram tidas como 

nulas e sem efeitos desde sua existência, os atos administrativos ilegais também não 

surtiriam efeitos desde sua produção. A influência francesa se dava com a aplicação da 

teoria das nulidades do direito civil no âmbito do direito público26. 

Entre os juristas que participaram desse debate, Alcides Cruz, Ruy Cirne Lima, 

Tito Prates, Miguel Seabra Fagundes, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e Hely Lopes 

Meirelles desempenharam um papel relevante ao estudar as causas da nulidade e a 

aplicação ou não das regras do direito civil ao direito administrativo. As proposições 

 

23 SUNDFELD, C. A. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014.Pg.179 a 181 

24 “[...] estavam claros no contencioso administrativo do Império os requisitos dos atos administrativos, 

cuja inobservância acarretava a anulação, em termos muito semelhantes aos atuais, já que eram sancionadas 

a ausência de competência, as irregularidades de forma e as contrariedades materiais do objeto ao texto das 

leis e às suas finalidades, sempre tendo como modelo a jurisprudência e a doutrina francesas, como fica 

claro da leitura das obras de Uruguai e de Ribas, ambos Conselheiros de Estado, riscas em referências aos 

autores do direito administrativo francês e às decisões do Conseil d’État.” (HORBACH, Carlos Bastide. 

Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 .pg.203) 

25 HORBACH, C. B.. Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. Pg.203 e 204 

26 HORBACH, C. B. Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. Pg. 204 
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formuladas pelos autores se desenvolveram em um ambiente no qual não havia um marco 

regulatório claro quanto à nulidade dos atos administrativos e foi terreno fértil para 

diferentes classificações doutrinárias quanto ao tipo de invalidade e mesmo quanto à 

possibilidade de manutenção ou não dos efeitos dos atos inválidos.  

Dentre os desacordos, está a ideia de que há razões de interesse público que 

impedem a transposição integral do regime de direito civil para regular a invalidação dos 

atos administrativos (Tito Prates), o que incentivou a convivência de posições mais 

radicais sobre os efeitos da invalidação (desfazimento do ato e dos seus efeitos em todo 

caso de ilegalidade  - conforme Hely Lopes Meirelles27) com posições que admitiam a 

manutenção dos efeitos de atos inválidos em casos particulares (Seabra Fagundes)28. 

Em matéria de nulidade de atos administrativos, uma obra jurídica muito 

referenciada nos manuais é a denominada “O controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário”29. Neste estudo, Seabra Fagundes noticia a deficiência e a falta de 

sistematização dos textos de direito administrativo, o que dificultaria a elaboração de uma 

teoria das nulidades dos atos da Administração Pública e inviabilizaria uma precisa 

caracterização dos vícios dos atos (causa) e da sua invalidez (sanção)30. Ante essa 

ausência, propõe que se utilize com reservas as regras do Código Civil, pois a invalidação 

de um ato administrativo envolve interesses múltiplos, sendo aconselhável que em 

numerosos casos se mantenham os efeitos dos atos viciosos31.  

 

27 “[...] Hely Lopes Meirelles não admite a importação das categorias de direito civil e adota um 

posicionalmente de que o ato administrativo ou é legal ou é ilegal, havendo a imprescritibilidade para 

reconhecimento da nulidade. Entende que a legitimidade da atuação pública seria afetada caso não se 

afastassem os efeitos do ato ilegal. Somente atos com irregularidades irrelevantes poderiam ser mantidos, 

se tiverem gerado direitos para os administrados [...]” (HORBACH, Carlos Bastide. Teoria das nulidades 

do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Pg. 212).  

28 HORBACH, C. B. Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. Pg.204 e 208 

29 FAGUNDES, M. S. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 1984.  

30 O autor desenvolve sua classificação das categorias de atos viciosos em atos absolutamente inválidos, 

atos relativamente inválidos ou anuláveis e atos irregulares (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos 

atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1984. pg.46) 

31 Como exemplo, faz menção a um caso hipotético que costuma ser citado nos manuais brasileiros: “ [...] 

O ato, por exemplo, que sem obediência a preceitos legais faça numerosas concessões de terras a colonos, 

com o fim de fixá-los em determinada região, apesar de vicioso, merecerá ser mantido se só após a 

instalação e fixação dos beneficiários se constatar a sua irregularidade. Os interesses destes, pela sua 

importância do ponto de vista social e econômico, indicam a necessidade de sua persistência. Esta se pode 

dar, neste como em casos semelhantes, pela ratificação por outro regulamento praticado, ou pelo simples 

silencia da Administração Pública, renunciando, tacitamente, ao direito de invalidá-lo [...]” (FAGUNDES, 

Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e atualizada. São Paulo: 

Saraiva, 1984. pg.40) 
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Destaca que dado o caráter finalístico da Administração, a natureza do defeito é 

menos relevante que as repercussões para o interesse público, de modo que um mesmo 

vício pode acarretar consequências diversas32. É este o contexto em que o autor propugna, 

por razões de utilidade pública, a manutenção de atos realizados de boa-fé por 

funcionários não investidos na função pública (funcionários de fato)33.  

Este cenário de escassez de disposições normativas e de desacordos fundamentais 

no âmbito doutrinário exigiu que os tribunais construíssem uma teoria mediante aplicação 

prática34. Entender as balizas judiciais dadas ao fenômeno se mostra fundamental para 

avançarmos na compreensão das atuais regras e no modo como Administração Pública 

deve vir a aplicá-las.  

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, quatro verbetes da súmula da 

jurisprudência predominante dão os contornos das orientações que vem influenciando a 

tomada de decisões na esferas judicial, administrativa e de controle em matéria de 

invalidação: o enunciado 6 (Súmula nº 6); o enunciado 346 (Súmula 346); o enunciado 

473 (Súmula 473) e o enunciado vinculante 3 (Súmula Vinculante 3) 35. A tabela abaixo 

consolida algumas informações gerais sobre estes atos jurídicos36: 

  

 

32 FAGUNDES, M. S. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 1984. pg.49 

33 FAGUNDES, M. S. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 1984. pg.53 

34 HORBACH, C. B. Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. Pg.213 

35 De acordo com o artigo 102 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência 

assentada pelo Tribunal será compendiada na Súmula do Supremo Tribunal Federal, sendo sua inclusão, 

alteração ou cancelamento deliberadas em Plenário, por maioria absoluta. A menção à Súmula pelo número 

correspondente dispensa, perante o Tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido. O Regimento 

Interno é acessível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. 

Acessado em 10 de janeiro de 2020.  

36 As informações foram extraídas do site oficial do Supremo Tribunal Federal em 10 de janeiro de 2020, 

sendo possível acessá-las em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=6.NUME.%20NAO%20S.FLSV.

&base=baseSumulas  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLS

V.&base=baseSumulashttp://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME

.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas    

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLS

V.&base=baseSumulas 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=3.NUME.%20E%20S.FLSV.&bas

e=baseSumulasVinculantes 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=6.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=6.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=3.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=3.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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Tabela 1 – Informações sobre súmulas do STF 

Enunciado – Data de 

Aprovação 
Teor Precedentes 

Súmula 6 - Sessão 

Plenária de 13/12/1963 

A revogação ou anulação, pelo Poder 

Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro 

ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não 

produz efeitos antes de aprovada por aquêle 

Tribunal, ressalvada a competência revisora do 

Judiciário. 

RMS 10454 - DJ de 

13/03/1963 ; RMS 8610 - DJ 

de 17/04/1962 ;RMS 9225 - 

DJ de 30/11/1961 - ; RMS 

8657 - DJ de 09/11/1961; 

RMS 9076 -DJ de 09/11/1961 

Súmula 346 - Sessão 

Plenária de 13/12/1963 

A administração pública pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos. 

RMS 9460 - DJ de 

18/04/1963; RMS 8731 - DJ 

de 02/07/1962; RMS 9217 - 

DJ de 01/06/1962; RMS 7983 

- DJ de 07/08/1961;       MS 

4609 - DJ de 24/12/1957;  RE 

26565 - DJ de 05/12/1957;  

RMS 1135- DJ de 17/08/1950; 

RE 9830 -  DJ de 18/01/1950 - 

ACi 7704 -  DJ de 10/08/1943 

Súmula 473 - Sessão 

Plenária de 03/12/1969 

A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque dêles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. 

RMS 16935 -  DJ de 

24/05/1968; MS 12512 - DJ 

de 01/10/1964; MS 13942 - 

DJ de 24/09/1964; RE 27031 - 

DJ de 04/08/1955 

Súmula Vinculante 3 - 

Sessão Plenária de 

30/05/2007 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da 

União asseguram-se o contraditório e a ampla 

defesa quando da decisão puder resultar 

anulação ou 

revogação de ato administrativo que beneficie o 

interessado, excetuada a 

apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma 

e pensão.  

MS 24728 - DJ de 

09/09/2005; MS 24742 

- DJ de 11/03/2005 MS 24754 

- DJ de 18/02/2005; MS 

24268 

- DJ de 17/09/2004  

Fonte: O autor (2020) 

 

Idealmente, o enunciado da súmula cristaliza a norma geral extraída do texto 

normativo à luz de casos concretos, devendo sua redação ter como base o caso que lhe 

deu origem37. Analisei os precedentes mais relevantes que originaram as Súmulas 6, 346 

 

37 Atualmente, a edição das súmulas é um dever jurídico dos tribunais brasileiros por força do que disposto 

no artigo 926, §1º, do Código de Processo Civil, devendo o texto do enunciado evitar o uso de termos vagos. 

(DIDIER JR., F. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, 

coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2019. Pg. 602) 
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e 473, todas editadas na década de sessenta, para entender o seu alcance e sua influência 

na revisão da validade de deliberações administrativas38.  

Alguns dos julgados, por diferentes razões, não auxiliam ou são impertinentes 

para a compreensão das súmulas, motivo pelo qual não extraí destes documentos 

conclusões úteis para o presente trabalho. São eles: RMS 7.893-SP39, o RMS 9225-PR40, 

o RMS 8731-RS41, o RMS 9460-PB42 e o MS 12512-DF43. 

Dentre todos os casos, aquele em que identifiquei a asserção de um maior número 

de prescrições jurídicas relevantes para o debate sobre revisão quanto à validade das 

deliberações administrativas foi a Apelação Cível nº 7704-Distrito Federal (ACI 7704 – 

 

38 Deixo de avaliar os precedentes da Súmula Vinculante 3, pois não são relevantes para compreender as 

proposições jurídicas assentadas pelo Supremo Tribunal Federal no início do período do debate que 

influenciou o atual regime de revisão da validade das deliberações administrativas.  

39 O RMS 7.983 – SP foi interposto contra acórdão que reconheceu o direito da Universidade de São Paulo 

de descontar valores pagos a maior a servidor público por meio de desconto mensal em seu salário, na 

forma como previsto no Estatuto dos Funcionários paulistas. A decisão do Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que nenhum preceito constitucional inibe essa prerrogativa. Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=107767 Acesso e, 1- de fevereiro 

40 O RMS 9225 – PR não desenvolve a questão jurídica julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Consta 

somente a assertiva de que não cabe ao Poder Executivo anular ex officio o ato de aposentadoria aprovado 

pelo Tribunal de Contas, restringindo-se o voto do relator a afirmar que o caso exposto é idêntico a outros, 

motivo pelo qual dá provimento ao recurso e concede o mandado de segurança. Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108638 Acesso em 10 de fevereiro 

de 2020 

41 O RMS 8731 – RS foi decidido a partir da transcrição de parecer da Procuradoria Geral do Estado do Rio 

Grande do Sul e, apesar de mencionado entre os precedentes que originaram a Súmula 346, tem como razão 

de decidir o não cabimento de mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo em 

hipótese na qual se busca a decretação da invalidação de ato que tornou sem efeito certidão que declarava 

o direito de empresa à concessão de serviço municipal de transporte coletivo. Considerou-se no acórdão 

que não cabia o uso do mandando de segurança uma vez que o decreto que declara revogada uma certidão 

é “vasio de sentido e de alcance”, principalmente na hipótese do caso, em que se requereu e foi expedida 

outra certidão. Link: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108342 

Acesso em 10 de fevereiro de 2020 

42 No RMS 9460-PB, reconhece-se que o recorrente não era servidor público simplesmente por ter estagiado 

em quartel entre 04 de maio a 14 de junho de 1943, período no qual não consta tenha participado de 

operações de guerra ativa na Europa. Assim, não poderia requerer os benefícios previstos na legislação aos 

que participaram das Forças Expedicionárias Brasileiras. O acórdão não traz elementos claros que indiquem 

o motivo pelo qual o julgado foi tido como representativo da orientação firmada na Súmula 346.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108788 Acesso em 10 de fevereiro 

de 2020 

43 O acórdão do MS 12512-DF não está legível. Na ementa, consta que “Os atos administrativos de que 

resultem direitos, a não ser quando expedidos contra disposição expressa de lei, são irrevogáveis.” Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=83955 Acesso em 10 de fevereiro 

de 2020 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=107767
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108638
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108342
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108788
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=83955
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DJ de 10/08/1943), precedente mais antigo dentre aqueles referenciados para a edição da 

Súmula 346, motivo pelo qual darei um destaque maior a seus termos44.  

Neste julgado, discute-se a possibilidade de a União anular o registro de diplomas 

de dois médicos que não teriam sido regularmente habilitados para exercer a profissão. A 

sentença impugnada pelo recurso de apelação – que estava em julgamento no Supremo 

Tribunal Federal - acolhera a tese de que somente por ação judicial se poderia anular ato 

administrativo.  

O Procurador-Geral da República se posicionou de forma contrária à conclusão 

da sentença, defendendo a tese de que o ato administrativo seria anulável por deliberação 

espontânea ou provocada da autoridade pública. Assentou que somente o contrato 

administrativo necessitaria de deliberação do Poder Judiciário para anulação45.  De acordo 

com relatório do parecer, seria estranho que o Poder Público recorresse à justiça para 

pedir aquilo que a ele cumpre fazer. Finaliza defendendo raciocínio jurídico que 

transparece a orientação judicial ainda hoje prevalecente sobre a questão:  

“A parte que se julgar prejudicada com o ato anulatório é que poderá dirigir-

se ao Judiciário; mas a ela cumpre provar que o ato anulado era legítimo, 

regular, valido. Em suma, o ato administrativo só é irrevogável quando fére 

direito adquirido; mas sobre atos nulos, como os diplomas ilegalmente 

concedidos, não se adquire nenhum direito”46. 

Um ponto interessante ressaltado no parecer é o de que, quando se fala na 

invalidade do ato administrativo, não se pode deixar de avaliar o objetivo de interesse 

público, devendo prevalecer, nas controvérsias que envolvem a aplicação do direito 

público, o interesse geral sobre o interesse particular47. Sustenta-se, com base na posição 

 

44 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=25003 Acesso em 10 de fevereiro 

de 2020 

45 “[...] o ato administrativo é anulável por deliberação espontanea ou provocada da autoridade pública; só 

o contrato administrativo é que não pode ser anulado senão mediante deliberação do Judiciário, a menos 

que as partes acordem, pois que só no contrato é que existe vinculação da vontade da Administração” [...] 

ACI 7704 (link: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=25003) Acesso em 

10 de fevereiro de 2020 

46 ACI 7704 

47 “Na apreciação da revogabilidade do ato administrativo, não se pode perder de vista si o motivo inspirador 

da revogação é o interesse público, ou si a revogação se inspira no proposito puro e simples de desfazer um 

ato anterior, por amor à mera correição. Nesta última hipótese, não haveria conveniência em lançar a 

incerteza sobre uma situação jurídica, por simples amor à boa ordem, desde que os males da incerteza do 

ato anulável seriam maiores em si, repercutidamente, do que os da sua permanência com o vício formal que 

comportasse. No caso, porém, em que a subsistência do ato vicioso implica um dano ao interesse coletivo, 

força é que seja perturbada a falsa estabilidade por ele criado, e que se atenda ao interesse geral, desfazendo 

o ato que lhe é maléfico.[...]As controvérsias que se travem sob o signo do Direito Público entre um 

particular e o Poder Público, têm que ser resolvidas no sentido do interesse geral, que prevalece sobre o 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=25003
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=25003
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de Seabra Fagundes constante no livro “Controle dos atos da administração pública pelo 

Poder Judiciário”, que no ato nulo o vício pode ser grave, mas que razões especiais podem 

aconselhar sua subsistência. Por fim, defende-se a tese de que a competência para desfazer 

o ato seria implícita à de produzi-lo48.  

O ministro Orosimbo Nonato – relator – explica em seu voto que a tese da 

revogabilidade do ato administrativo pela esfera administrativa estaria sujeita 

temperamentos. Considera inaceitável a tese da irrevogabilidade absoluta do ato 

administrativo por ser este “essencialmente revogável”. A seu ver, a irrevogabilidade 

absoluta implicaria submissão do interesse público ao interesse privado, o que contraria 

princípios de direito público e os princípios estabelecidos nos códigos privados, quando 

tais atos interessam à ordem pública49.  

O ministro afirma que, no Estado moderno, o ato que cria direitos adquiridos é 

irrevogável, sustentando a incidência do princípio de origem romana de que a ninguém é 

permitido ir contra seus próprios atos. O princípio da irrevogabilidade se fundaria no fato 

de ser a atividade administrativa uma “atividade jurídica [...] sendo, como é, a 

administração umas das formas de execução do direito”50.  

Sustenta, referenciando lição de Francisco Campos, que “[...] à própria 

administração cabe rescindir as suas decisões[...] ”51. Fez menção a acórdão do ministro 

Pedro Augusto Carneiro Lessa em que se afirmou que não haveria lei e nem princípio que 

proibisse a administração de cassar atos ilegais, pois “[...] de atos ilegais nenhum direito 

pode emanar para as pessoas em benefício das quais foi realizado [...]”52.   

O ministro expressamente se refere à adoção do critério de Arnaldo de Valles 

constante na obra “La Validità degli atti amministrativi” quanto à diferenciação da 

anulação e da revogação:  

“Adotado o critério do monografista italiano, é permitido à Administração 

anular o ato ilegítimo que antes expedira, ficando sempre, naturalmente, salvo 

ao particular, pleitear em juízo a restauração do ato anulado, se provar o 

infundado da anulação, doutrina contra a qual não existe, em nosso direito, lei 

 
particular[...]Mesmo o ato administrativo valido é revogável por conveniência pública, quanto mais o ato 

administrativo invalido ou ilegal, o ato que burla à lei e que só extrinsecamente seja regular?![...]” 

48 ACI 7704 

49 ACI 7704 

50 ACI 7704 

51 ACI 7704 

52 ACI 7704 
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ou princípio, e que concilia o interesse público com o particular. O que à 

Administração será vedado é revogar o proprio ato por motivos de 

oportunidade, sem reparação dos direitos que le proprio originou e que se 

tornarem perfeitos.”
 53

 

 

Por fim, o acórdão afasta a tese da necessidade de que exista competência expressa 

prevista na lei para que a autoridade anule o registro. Acolhe-se o argumento de que não 

seria necessária uma lei, pois a anulação seria decorrente de uma competência extensiva54. 

Como o juízo de primeiro grau decidiu com base no argumento da incompetência da 

Administração, o Supremo Tribunal Federal, para não suprimir instância, deu provimento 

à apelação, mas ressalvou o direito das partes de apresentarem razões que demonstrassem 

a legitimidade de seus diplomas.   

Este precedente veio a ser invocado em decisões posteriores, como no RE 9830, 

publicado em 18 de janeiro de 1950, o qual também fundamentou a Súmula 346. 

Afirmou-se neste julgado que não se admite a revogação de um contrato administrativo 

perfeito, esclarecendo-se que o posicionamento adotado na ACI 7704 se restringe aos 

casos de atos administrativos unilaterais55. Portanto, a transação celebrada entre a 

Fazenda Pública e um particular era tida como um ato jurídico irrevogável e o poder que 

a Fazenda Pública possuía, regulado pelo Decreto nº 20.848, artigo 1º, §único56, não 

abrangeria o ato jurídico que se tornou perfeito pela constituição de um vínculo para com 

mesma Fazenda.  

A análise da prática do Supremo Tribunal Federal a partir desse conjunto de 

precedentes denota que, em alguns casos, não se diferenciava o uso dos termos revogação 

e anulação57. Chamava-se de revogação por motivos de ilegalidade as hipóteses de 

anulação.  

 

53 ACI 7704 

54 “autoridade que tem competência expressa para a prática de um ato, tem-na, extensivamente, para a 

anulação desse ato” 
ACI 7704 

55 RE 9830 – Link em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=116648 

56 Eis o teor do artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 848, de 23 de dezembro de 1931: “Art. 1º  Da 

decisão resolutória de última instância e da qual já tenha havido pedido de reconsideração não cabe direito 

a outro pedido, ficando encerrado o feito. 

Parágrafo único. A decisão proferida contra a Fazenda Pública pode ser reformada por ato espontâneo da 

administração.” 

57 No RMS 16935- SP, por exemplo, manteve-se “ato de revogação” de prefeitura municipal que entendeu 

que o impetrante desvirtuou concessão de estacionamento ao explorar um posto de gasolina na área 

concedida. Refirmou-se a tese de que se admite “[...] a revogabilidade quando o ato foi praticado por êrro, 

fraude, preterição de formalidade essencial ou quando, mesmo sem êsses vícios por motivo de interesse 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=116648&codigoClasse=437&numero=9830&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=116648&codigoClasse=437&numero=9830&siglaRecurso=&classe=RE
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=116648
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No RE 27031, publicado em 04 de agosto de 1955, o tribunal reforçou o critério 

distintivo que prepondera atualmente, de modo que se assentou que a anulação se refere 

à invalidade por motivo de ilegalidade e a revogação ao desfazimento por motivos 

supervenientes de conveniência e oportunidade58.  

É possível sintetizar as principais proposições jurídicas acolhidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, à época da edição das súmulas, do seguinte modo:  

(i) não há lei que proíba a Administração de cassar seus atos ilegais (ACI 

7704, MS 460959);  

(ii) cabe à Administração rescindir seus próprios atos (ACI 7704, RMS 

113560); 

(iii) não é necessária previsão legal expressa de competência para a autoridade 

anular o ato (ACI 7704); 

(iv) a anulação pode ser realizada pelo Poder Judiciário ou pela autoridade 

administrativa (RE 2703161); 

 
público não venha ferir uma situação jurídica definitivamente adquirida, ou em outras palavras, direitos 

adquiridos”. Link em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=114125  

58 RE 27031 Link em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128052 

59 O MS 4609 de 24 de dezembro de 1957 foi impetrado para manter ato do Presidente da República que 

nomeara professor para o cargo de professor catedrático efetivo da cadeira de Direito Civil da Faculdade 

de Direito da Universidade do Brasil, cargo vitalício do qual o ocupante só pode ser desvinculado por 

sentença judiciária. No caso, fora expedido decreto de nomeação efetiva dia 04 de dezembro de 1956 e, 

logo em seguida, em 02 de janeiro, foi expedido outro decreto tornando sem efeito a nomeação efetiva, 

tornando-a meramente inteirina. De acordo com o ministro relator, o Supremo Tribunal Federal tem 

admitido que “a autoridade administrativa possa de ofício declarar a nulidade do seu próprio ato, se nele 

ocorrer vício de nulidade de pleno direito”. Assentou-se novamente que não há “lei nem princípio de direito 

que vede à administração a reforma ou cassação de seus atos ilegais, visto como de atos ilegais nenhum 

direito pode emanar para as pessoas em benefício das quais foi realizado o ato [...]”. Reconheceu-se no caso 

concreto que não existia invalidade na nomeação e que o direito à posse deveria ser respeitado.  Link em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=82784 

60 No RMS 1135 de 17/08/1950, discute-se a validade de decreto do Governador do Estado que alterou de 

ofício (por simples provocação do Comando da Polícia Militar) a forma de cálculo dos proventos de 

militares reformados. Menciona-se a lição de Francisco Campos (o qual invoca lições de Jellinek, Fleiner, 

Kormann): “Os atos administrativos podem ser eivados de vícios que os tornam inválidos, como é o caso, 

por exemplo, quando praticados em violação das regras jurídicas a que êles deviam conformar-se. Nessa 

hipótese é comumente admitido que a própria administração cabe rescindir as suas decisões”. No voto, 

consta a lição de que a “revogabilidade é um dos característicos dos atos da administração. Não deve, 

entretanto, ser ela exercida sem as limitações impostas pela carência de impedir estabilidade às decisões 

governamentais. O contrário seria a confusão, tão nociva à gravidade e inteireza de função administrativa”. 

Menciona-se a seguinte lição doutrinária francesa: “Um ato administrativo ao qual não se ligou nenhum 

direito individual pode ser sempre revogado. Um ato administrativo sobre o qual se criaram situações 

adquiridas pode ser revogado no caso único de ilegalidade (e não de simples inoportunidade) [...]”. Da 

leitura do julgado, verifica-se que o uso do termo “revogar” ainda era indiscriminado, não estando afeito às 

hipóteses de conveniência e oportunidade, como tradicionalmente se aplica. Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=362638 

61 O RE 27.031-SP, de 04 de agosto de 1955, foi interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão 

que concedeu segurança para tornar sem efeito decreto que invalidou alvará de loteamento concedido a 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=114125
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128052
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=82784
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=362638&idDocumento=&codigoClasse=427&numero=1135&siglaRecurso=&classe=RMS
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=362638
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(v) a autoridade administrativa pode, de ofício, declarar a nulidade de seu 

próprio ato (MS 4609); 

(vi) o ato ilegal não produz direitos (MS 4609); 

(vii) a Administração pode anular ato fundado em dispositivo inválido de 

regulamento que veio a ser anulado (RMS 921762) ; 

(viii) se não há ilegalidade, o ato não pode ser anulado (MS 1394263); 

(ix) o particular pode buscar a restauração do ato anulado se provar que a 

anulação se deu de forma infundada (ACI 7704); 

(x) um ato que cria direitos adquiridos pode ser desconstituído no caso de 

ilegalidade (RMS 1135); 

(xi) o fato de o Tribunal de Contas aprovar o ato de aposentadoria impede a 

produção de efeitos do ato de anulação do benefício produzido pelo Poder 

Executivo (RMS 907664); 

 
imóvel de um particular. Na parte em que conhecido o recurso, na qual se discutia a questão relativa à 

revogação e à anulação, assentou-se o posicionamento de que a revogação compete à própria autoridade e 

a anulação à autoridade ou ao Judiciário. A revogação “se dá por motivos de conveniência ou oportunidade, 

e não será possível quando do ato revogado já houver nascido um direito subjetivo” e a anulação “caberá 

quando o ato contenha vício que o torne ilegal (não será possível falar então de direito subjetivo que haja 

nascido, pois do ato ilegal não nasce direito).” Reconheceu-se que o tribunal de origem não negou o direito 

de a autoridade anular seus próprios atos, somente considerou improcedentes os fundamentos do ato 

anulatório.  Link: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128052 

62 No RMS 9217 – Guanabara, nega-se provimento a recurso interposto contra acórdão que negara a 

segurança pleiteada para assegurar aos autores licença para construir que tinha sido deferida com base em 

dispositivo regulamentar que veio a ser ab-rogado por violar o disposto na legislação local. O regulamento 

aprovado isentava das providências administrativas impostas pela lei recentemente aprovada os projetos 

que estavam em condições de serem aprovados e cujo licenciamento estivesse dependendo do cumprimento 

de providências meramente administrativas. Considerou-se que o regulamento não poderia ter isentado os 

autores dos deveres legais e que não haveria direito adquirido, porque o decreto seria ilegal: “O direito, que 

se diz adquirido e inviolável, funda-se em dispositivo regulamentar, que veio a ser derrogado, poucos dias 

depois de sua publicação, por estar em desacôrdo com a lei regulamentada, pois dispensava exigência que 

nela constava expressamente. Podia a administração expurgar o regulamento da ilegalidade que o 

contaminava, anulando também os efeitos produzidos durante a permanência do dispositivo ilegal”. Link 

em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108632 

63 O MS 13.942 – DF foi impetrado por servidores públicos contra decreto que tratava sobre o 

enquadramento de tais funcionários para fins de percepção de determinadas vantagens pecuniárias. O 

decreto que veio a ser anulado o foi por ausência de oitiva da Comissão de Classificação de Cargos, 

entretanto, considerou-se que essa oitiva não era requerida pela lei, motivo pelo qual o decreto não poderia 

ter sido anulado por ilegalidade.  Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=84005 

64 A Súmula 6 tem como referência legislativa os artigos 77, III64, da Constituição de 1946 e 34, III, da Lei 

nº 830/194964. Dentre os precedentes principais que a fundamentam, está o RMS 9076 – PR. Este recurso 

foi interposto contra acórdão que denegara mandado de segurança impetrado contra decretos do 

Governador do Estado do Paraná que anulou dois atos: a nomeação de deputado indicado para o Tribunal 

de Contas e a aposentadoria concedida e aprovada pelo Tribunal de Contas. Reconheceu-se no julgado que 

o fato de a aposentadoria ter sido aprovada pelo Tribunal de Contas impediria a produção de efeitos do ato 

que anulara o ato concessivo. Link em : 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108547 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=128052
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108632
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=84005
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108547
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(xii) a Administração pode solicitar a anulação do ato aprovado pelo Tribunal 

de Contas ao Poder Judiciário (RMS 865765, RMS 1045466); 

(xiii) a anulação pela Administração é a primeira fase do processo de anulação 

de atos de aposentadoria, quando estes forem aprovados pelo Tribunal de 

Contas (RMS 861067); 

(xiv) o interessado deve ser ouvido no processo de revisão de sua aposentadoria 

(RMS 8610); 

(xv) a revogabilidade de atos pela Administração é condicionada (ACI 7704); 

(xvi) a revogabilidade é da essência dos atos administrativos, pois deve 

prevalecer o interesse público (ACI 7704, RE 9830); 

(xvii) o ato que cria direitos adquiridos é irrevogável (ACI 7704, RMS 1135); 

(xviii) não é admissível a revogação administrativa de contratos por ilegalidade 

(RE 9830); 

(xix) a revogação compete à autoridade administrativa (RE 27031); 

 
65 No RMS 8657 -ES se discute a anulação de ato de concessão de aposentadoria em virtude do não 

preenchimento do requisito de 25 anos exigido na legislação estadual. Um dos argumentos principais 

sustentados pelo recorrente era o de que sua aposentadoria fora aprovada pelo Tribunal de Contas o que 

tornava não passível de revisão pela Administração. Neste julgado, o ministro Victor Nunes sustenta que 

doutrinariamente tivera dúvidas quanto à questão, mas que refletindo melhor, decidiu-se “pela possibilidade 

da revisão, por motivo de ilegalidade, contanto que o ato corretivo logre o assertimento do Tribunal de 

Contas [...], caso contrário, a via própria mesmo para a administração, há de ser a judiciária”. A conclusão 

se baseou, segundo suas próprias palavras, “pela peculiaridade dos atos administrativos sujeitos a 

aprovação; pela jurisprudência sobre o poder de anulação da administração pública; pelo precedente [...] do 

Supremo Tribunal; finalmente, pelo conhecimento mais íntimo, que as circunstâncias me proporcionaram, 

do mecanismo e funcionamento dos Tribunais de Contas”. Assim, o ato anulatório produzido pelo 

Governador do Estado “constitui apenas a primeira fase do processus de anulação, que só se completa com 

a aprovação do órgão de controle”. Deixa-se claro que “o julgamento favorável da aposentadoria, pelo 

Tribunal de Contas, tem efeito ex tunc. O ato de aposentadoria, mesmo antes de julgado pelo Tribunal de 

Contas, produz efeitos condicionados àquele julgamento; o principal dêles é a vacância do cargo, que pode 

ser imediatamente provido com outro titular”. Com a aprovação do ato pelo tribunal de contas, a 

competência para anular se desloca para o Tribunal de Contas e se exige um processo que inicia na 

Administração e se finaliza no órgão de controle.  Link: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108302 

66 No RMS 10.454 – PR, encontra-se uma situação de contradição em que o Supremo Tribunal Federal 

afirma que “sem ação ordinária, sem pronunciamento da Justiça local, não lhe era dado tornar sem efeito 

dita aposentadoria e atos que a fizeram possível” e, ao mesmo tempo, se afirma que o “ato de anulação só 

produz efeitos depois que, por sua vez, fôr aprovado pelo Tribunal de Contas”. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=109414 

67 No RMS 8610-ES, reconhece-se a possibilidade de anulação de ato de aposentadoria deferido com erro 

de cálculo. Uma especificidade interessante neste caso é que o acórdão impugnado concedera a segurança 

com o fim único de ser o requerente ouvido no processo que se instaurar para rever sua aposentadoria. 

Entretanto, foi dado provimento ao recurso para declarar que unilateralmente a Administração não poderia 

rever o ato de aposentadoria já aprovado pelo Tribunal de Contas. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108268 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108302
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=109414
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108268
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(xx) a revogação depende de motivo relevante superveniente sob pena de 

configurar abuso de poder (RE 2656568); 

De modo geral, os enunciados sumulares exprimem a maior parte das proposições 

jurídicas identificadas nos acórdãos referenciados. Há uma preocupação do Poder 

Judiciário em reconhecer à autoridade administrativa uma competência jurídica extensiva 

para invalidar atos unilaterais praticados em desconformidade com a lei. Ademais, não se 

cogita de aquisição de direito em função de atos normativos ou individuais que contrariem 

o texto legal.  

A partir da leitura dos acórdãos, é possível perceber que muitas das prescrições 

normativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal decorrem de proposições 

jurídicas formuladas pela literatura especializada da época. Estas proposições influenciam 

– em vários aspectos - o funcionamento atual das esferas administrativa, judicial e 

controladora, mormente em virtude de sua incorporação em textos normativos.  

Assim, é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal moldou, em grande 

medida, a arquitetura jurídico-institucional do modo como avaliamos a validade das 

deliberações administrativas, dado o alto nível de correlação entre as proposições 

decorrentes dos acórdãos paradigmas das súmulas e o conteúdo das normas legais e da 

prática jurídica que veio a ser consolidada. Esta prática vem sendo aprimorada e 

restringida pelos procedimentos legais, pela crítica da literatura especializada e pelos 

parâmetros da jurisprudência, os quais passaram a refletir uma preocupação relevante 

com a segurança jurídica.   

No âmbito legislativo, a questão da revisão da validade ganha maiores contornos 

com a edição da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, a qual regula a ação popular69. Este 

 

68 O RE 26.565 – RJ, de 05 de dezembro de 1957, foi interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra 

acórdão que concedeu mandado de segurança contra ato que revogara a licença para construir posto de 

gasolina. Considerou-se que a revogação depende de motivo relevante superveniente e que nos casos em 

que já se produziram efeitos consideráveis a revogação sem razão plausível exprime abuso de poder. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=127614 

69 Esta norma parece ter influenciado em parte na elaboração do texto da Lei Estadual nº 10.177, de 30 de 

dezembro de 1998, a qual regula o processo administrativo no âmbito do Estado de São Paulo, e adota 

técnica de exposição das hipóteses de invalidade com algumas semelhanças, apesar da radical diferença de 

não acolher a distinção entre nulidade e anulabilidade. Veja-se, por exemplo, o artigo 8º da Lei Estadual 

10.177, de 30 de dezembro de 1998: “Artigo 8.º - São inválidos os atos administrativos que desatendam os 

pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos 

casos de: I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que emane; II - omissão de formalidades 

ou procedimentos essenciais; III - impropriedade do objeto; IV - inexistência ou impropriedade do motivo 

de fato ou de direito; V - desvio de poder; VI - falta ou insuficiência de motivação. Parágrafo único - Nos 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=127614
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texto dispôs sobre a nulidade de atos administrativos lesivos ao patrimônio público e 

reconheceu a existência de nulidade nas hipóteses de incompetência, vício de forma, 

ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade (artigo 2º)70.  

Outra lei de fundamental importância para o debate atual foi a Constituição 

Federal de 1988, em especial, em virtude do uso de conceitos jurídicos indeterminados, 

do amplo rol de direitos fundamentais e de normas principiológicas e da existência de 

regras que regulam o controle judicial sobre a legalidade das deliberações administrativas. 

Assegurou o texto constitucional o contraditório e a ampla defesa em processos 

administrativos e judiciais (artigo 5º, LV), instituiu os princípios da Administração 

Pública (artigo 37) e a inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV). Os juízes, os 

controladores, os administradores e os advogados utilizam este novo conjunto de normas 

para orientar a revisão de validade de deliberações administrativas.  

No campo acadêmico, um autor que trouxe contribuições relevantes para o debate 

que culminou na edição das novas disposições da LINDB foi Almiro do Couto e Silva, o 

qual escreveu dois artigos paradigmáticos que tratam do princípio da segurança jurídica.  

O primeiro texto se chama “Princípios da legalidade da administração pública e 

da segurança jurídica no Estado de Direito Contemporâneo”, publicado originalmente na 

Revista de Direito Público nº 84 de 198771.  Neste artigo, o autor se opõe à aplicação do 

princípio da legalidade para invalidar atos administrativos sem observância do princípio 

da segurança jurídica72. Apresenta-se a questão do confronto entre anulação e segurança 

 
atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do 

ato, tendo em vista sua finalidade.” 

70 A União adotou uma disposição normativa mais genérica em sua lei de processo administrativo. O artigo 

53 da Lei Federal nº9.784, de 29 de janeiro de 1999, estabelece: “Art. 53. A Administração deve anular 

seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” 

71 SILVA, Almiro do Couto e.  Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica 

do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. 

p.11-29. 1988. Disponível em: 

www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. Acesso em: 07 de janeiro de 

2020 

72   O trabalho se inicia adotando como premissa uma visão de que a noção de Estado de Direito pode ser 

construída a partir do ângulo formal e do ângulo material. Materialmente, confunde-se com as ideias de 

segurança jurídica e de justiça. Formalmente, exige-se divisão de poderes, sistema de direitos e garantias, 

legalidade da administração pública e proteção da boa-fé ou da confiança do administrado na ação do 

Estado em relação à correção e conformidade de seus atos com as leis.O autor identifica no “Estado 

Administrativo” um fator relevante para justificar essa mudança de concepção sobre o princípio da 

legalidade. Essa “crise” do princípio foi resumida nos seguintes pontos: (a) a exigência de decisões rápidas 

e a imprescindibilidade do uso de delegações legislativas; (b) o aumento da importância de atos infralegais 

(regulamentos, resoluções, circulares, portarias); (c) o uso, nos documentos normativos, de cláusulas gerais 

http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
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jurídica na Alemanha73, na França74, em Portugal75 e nos Estados Unidos76, afirmando-se 

que, no Brasil, a doutrina – salvo algumas exceções – não debateria sobre “o deslinde a 

ser dado a situações irregulares, nascidas de atos administrativos inválidos, mas que são, 

por considerável lapso de tempo, toleradas pela Administração Pública”77. Uma das 

principais conclusões do autor é a de que o dever da Administração de anular seus atos 

 
e conceitos jurídicos indeterminados; (d) a função de criação do Direito assumida pelos juízes; (e) o 

aumento da aplicação de institutos de Direito Privado e dos poderes dos agentes públicos que operam esses 

institutos; (f) o aumento da legislação e de sua complexidade técnica, reduzindo sua inteligibilidade para a 

maioria; (g) o aumento do uso do planejamento, com leis de efeitos concretos, com o propósito de dar 

concretude a leis em sentido material.  SILVA, A. C.  Os princípios da legalidade da administração pública 

e da segurança jurídica do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do 

Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 1988. Disponível em: 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. Acesso em: 07 de 

janeiro de 2020 

73 Na experiência alemã, o princípio da possibilidade de anulamento evoluiu para a impossibilidade de 

anulamento em homenagem à boa fé e à segurança jurídica, sendo que o princípio da legalidade somente 

prevalece sobre o da proteção da confiança se a vantagem é obtida pelo destinatário por meios ilícitos, por 

sua culpa ou por procedimento que gere sua responsabilidade. Não existira a proteção da confiança do 

favorecido. (SILVA, Almiro do Couto e.  Os princípios da legalidade da administração pública e da 

segurança jurídica do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado. Porto 

Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 1988. Disponível em: 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. Acesso em: 07 de 

janeiro de 2020) 

74 Na experiência francesa, os casos Dame Cachet (1923) e Dame Ingli (1925) julgados pelo Conselho de 

Estado firmaram o entendimento de que a anulação pela administração se dá no prazo máximo de dois 

meses, mesmo prazo concedido para a interposição do recurso contencioso de anulação. A razão disso está 

em que a jurisprudência considera que a segurança jurídica é mais importe que o princípio da legalidade. 

(SILVA, Almiro do Couto e.  Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica 

do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. 

p.11-29. 1988. Disponível em: 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. Acesso em: 07 de 

janeiro de 2020) 

75 Em Portugal, o autor identifica uma preponderância da segurança jurídica sobre a legalidade da 

Administração Pública. (SILVA, Almiro do Couto e.  Os princípios da legalidade da administração pública 

e da segurança jurídica do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do 

Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 1988. Disponível em: 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. Acesso em: 07 de 

janeiro de 2020) 

76 Nos EUA, até mesmo a doutrina dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade das leis 

tem sido questionada em razão de preocupações com a segurança jurídica. (SILVA, Almiro do Couto e.  Os 

princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica do Estado de Direito 

contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 1988. 

Disponível em: https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. 

Acesso em: 07 de janeiro de 2020) 
77 SILVA, A. C.  Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica do Estado 

de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 

1988. Disponível em: https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. 

Acesso em: 07 de janeiro de 2020 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf
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inválidos se converteria em dever de não anular nas hipóteses em que se verifique que o 

interesse público maior indicasse a necessidade de preservar a segurança jurídica78.   

Esta construção doutrinária conferiu um repertório importante para aperfeiçoar o 

entendimento jurídico do Supremo Tribunal Federal de que o vício de legalidade que 

inquina o ato implicaria sempre a necessidade de seu desfazimento e o desfazimento de 

seus efeitos. Outrossim, a abordagem deste jurista influenciou a sofisticação do 

tratamento proposto para a preservação dos efeitos dos atos inválidos, instrumentalizada 

mediante a convalidação79 e a estabilização de efeitos80. No geral, muitos juristas 

passaram a defender que na produção do ato invalidador se deve compatibilizar o 

princípio da legalidade com o da segurança jurídica81.  

Em setembro de 2004, Almiro do Couto e Silva publica um novo estudo com “[...] 

o propósito de analisar o status quaestionis do princípio da segurança, entendido como 

princípio da proteção à confiança, no direito brasileiro contemporâneo[...]”82. Neste 

 

78 “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 

79A jurista Weida Zacaner parte das lições de Almiro do Couto e Silva em sua monografia dedicada à 

convalidação e invalidação dos atos administrativos. Sobre o conceito de convalidação, preceitua: “A 

convalidação é um ato, exarado pela Administração Pública, que se refere expressamente ao ato a 

convalidar para suprir seus defeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos.” (Zancaner, Weida. Da 

convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2ª ed. Editora Malheiros. 1993.Pg.100) 

80“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 desconstituí-los. Isto se dá porque sobre estes efeitos incidem normas jurídicas que os 

preservam.” (Direito administrativo: introdução ao direito administrativo.Carlos Ari Sundfeld, Vera 

Monteiro – coordenadores. Controle Judicial da Administração – autor Jacintho Arruda Câmara - São 

Paulo: Saraiva, 2008.pg 135) 

81 Como exemplo de posição consonante com as proposições defendidas pelo autor: “O ato de invalidar, 

conquanto obrigatório, não é automático. O princípio da legalidade não é o único a incidir sobre os atos da 

Administração, antes deve se compatibilizar também com o princípio da segurança jurídica e demais 

princípios existentes no ordenamento jurídico. Assim é que, em certos casos, o ato viciado deverá ser 

preservado, seja pela previsão expressa da lei, seja pela incidência de princípios que obstaculizam aquela 

invalidação.” (SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo 

administrativo: Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Vícios do Ato administrativo e a sua 

invalidação – autora Lucéia Martins Soares. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.154). 

82 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da 

Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 

Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99) . Revista Brasileira de Direito Público - 

RBDP Belo Horizonte, n. 6, ano 2 Julho / Setembro 2004 Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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artigo, desenvolve a diferença entre segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança83. 

A boa-fé estaria ligada à lealdade, correção e lisura entre as partes, já o princípio da 

segurança jurídica se dividiria em duas vertentes: (i) uma objetiva - que alude à 

impossibilidade de retroação da lei tendo em conta os limites do ato jurídico perfeito, da 

coisa julgada e do direito adquirido; e (ii) uma subjetiva, denominada de princípio da 

proteção à confiança, que concerne à necessidade de proteção da legítima expectativa 

(confiança) gerada nos beneficiários e nos administrados em geral em relação à validade 

de um ato ou de uma conduta estatal (dotados que são de presunção de legalidade e de 

aparência de legitimidade)84.   

Os principais temas que dominam a aplicação desse princípio envolvem a 

manutenção de atos administrativos inválidos (por ilegais ou inconstitucionais), a 

responsabilização do Estado por promessas feitas por agentes públicos, a 

responsabilidade pré-negocial do Estado e o dever de estabelecer regras transitórias. 

Avalia que pelo fato de existir uma proteção legal à segurança jurídica do ponto de vista 

objetivo (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido) teria havido, no Brasil, 

menos preocupação com a segurança jurídica sob o ângulo subjetivo da proteção à 

confiança85. Confere destaque, ademais, a três acórdãos do Supremo Tribunal Federal que 

declararam a segurança jurídica como princípio constitucional e como subprincípio do 

Estado de Direito: 

“[...] Os três acórdãos do STF, na MC 2.900-RS, no MS n° 24.268/MG e no 

MS nº 22.357/DF, todos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao 

declararem, pela primeira vez na jurisprudência daquela Corte, que a segurança 

jurídica é um princípio constitucional, como subprincípio do princípio do 

Estado de Direito (CF, art. 1°), a par de encontrar a correta fundamentação para 

inúmeros casos decididos no passado[ ...] nos dá a esperança de que abrirá 

caminho para que, daqui para a frente, se consolide, nos julgados dos tribunais 

 

83 Esclarece o autor que o princípio da proteção à confiança tem origem em construção da 

jurisprudência alemã dos anos 1950 e, aos poucos, foi sendo incorporado (como princípio 

da proteção à confiança legítima) no ordenamento jurídico da comunidade europeia 

84 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da 

Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 

Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99) . Revista Brasileira de Direito Público - 

RBDP Belo Horizonte, n. 6, ano 2 Julho / Setembro 2004 Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 25 jul. 2019. 

85 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da 

Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 

Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99) . Revista Brasileira de Direito Público - 

RBDP Belo Horizonte, n. 6, ano 2 Julho / Setembro 2004 Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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brasileiros, especialmente do Supremo Tribunal Federal, a ideia de que tanto a 

legalidade como a segurança jurídica são princípios constitucionais que, em 

face do caso concreto, deverão ser sopesados e ponderados, para definir qual 

deles fará com que a decisão realize a justiça material. É nesse rumo, aliás, que 

se orientou o direito da União Européia, a partir das contribuições doutrinárias 

e jurisprudenciais do direito alemão[...]”
86

 

 

Além de influenciarem o Supremo Tribunal Federal, as lições de Almiro do Couto 

e Silva ajudaram no desenvolvimento de novas proposições jurídicas por acadêmicos 

importantes, expondo a necessidade de desenvolvimento teórico da aplicação do princípio 

da segurança jurídica.  

Em 2012, Humberto Ávila publica o livro “Teoria da Segurança Jurídica”. Este 

estudo aborda, dentre outras questões, os limites que o princípio da segurança jurídica 

impõe à revisão das deliberações administrativas, desenhando um modelo de ação estatal 

que foi, em sua quase inteireza, incorporado pelas disposições da Lei de Segurança 

Jurídica.  

Em linhas gerais, o autor qualifica a segurança jurídica como uma norma-princípio 

decorrente dos artigos 1º e 5º da Constituição Federal, os quais teriam como aspecto 

material a cognoscibilidade87, a confiabilidade88 e a calculabilidade89.  

Um outro ponto relevante sobre sua concepção de segurança jurídica é que esta 

não exige somente algum nível de predeterminação do entendimento sobre as normas, 

mas cria um dever de controle racional e argumentativo sobre o processo de aplicação do 

Direito. Desse modo, o autor trabalha com um conceito de segurança jurídica composto 

 

86 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da 

Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do art. 54 da 

Lei do Processo Administrativo da União (Lei n° 9.784/99) . Revista Brasileira de Direito Público - 

RBDP Belo Horizonte, n. 6, ano 2 Julho / Setembro 2004 Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12568>. Acesso em: 25 jul. 2019. 

87 “[...] Deve-se adotar, portanto, o conceito de cognoscibilidade, como capacidade, material e intelectual, 

de compreensão das alternativas interpretativas e dos critérios indispensáveis à sua concretização, no lugar 

do de determinação, como a capacidade de conhecer um único sentido normativo prévio[...]” ÁVILA, 

Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.269) 

88 “[...]Tais modificações, todavia, devem assegurar estabilidade e continuidade normativas, visto que os 

direitos de propriedade e liberdade pressupõem um mínimo de permanência das regras válidas como 

condição para que o homem possa livremente plasmar a sua própria vida [...] ”ÁVILA, Humberto. Teoria 

da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.269) 

89 “[...]Deve-se adotar, portanto, uma concepção alternativa de calculabilidade, verificável quando o 

previsor seja capaz de determinar os vários modos por meio dos quais os órgão aplicadores poderão 

reconstruir a norma jurídica, de definir o número reduzido de qualificações jurídicas que podem ser 

atribuídas à situação fática existente e de calcular em grande medidas as consequências jurídicas abstratas 

atribuíveis a quaisquer dessas qualificações[...]” ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., 

ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.269) 
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por diversas dimensões de aplicação em que o ponto central é o conhecimento dos 

critérios e das estruturas hermenêuticas90:  

“[...] pode-se conceituar a segurança jurídica como sendo uma norma-princípio 

que exige, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a adoção de 

comportamentos que contribuam mais para existência, em benefício dos 

cidadãos e na sua perspectiva, de um estado de confiabilidade e de 

calculabilidade jurídica, com base na sua cognoscibilidade, por meio da 

controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas reconstrutivas 

de normas gerais e individuais, como instrumento garantidor do respeito à sua 

capacidade de – sem engano, frustração, surpresa e arbitrariedade – plasmar 

digna e responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento estratégico, 

juridicamente informado do seu futuro. 

Nessa definição, cognoscibilidade significa um estado de coisas em que os 

cidadãos possuem, em elevada medida, a capacidade de compreensão, material 

e intelectual, de estruturas argumentativas reconstrutivas de normas gerais e 

individuais, materiais e procedimentais, minimamente efetivas, por meio da 

sua acessibilidade, abrangência, clareza, determinabilidade e executoriedade. 

A confiabilidade, por sua vez, denota um estado de coisas em que os atos de 

disposição dos direitos fundamentais de liberdade são respeitados por meio do 

Direito, graças à existência de estabilidade, de durabilidade e de 

irretroatividade do ordenamento jurídico. Ainda, a calculabilidade significa um 

estado de coisas em que os cidadãos têm, em grande medida, a capacidade de, 

aproximadamente, antecipar e medir o espectro reduzido e pouco variado de 

critérios e de estruturas argumentativas definidoras de consequências 

atribuíveis, heterônoma e coativamente ou autônoma e espontaneamente, a 

atos, próprios e alheios, ou a fatos, ocorridos ou passíveis de ocorrerem, 

controversos ou incontroversos, e o espectro razoável de tempo dentro do qual 

a consequência definitiva será aplicada, por meio da anterioridade e da 

continuidades das modificações e da força vinculante das suas normas, gerais 

e individuais.” (pg.286 e 287) 

 

Do ponto de vista teórico, Humberto Ávila propugna que o princípio da segurança 

jurídica é uma norma de caráter instrumental que impõe “processos de determinação, de 

legitimação, de argumentação e de fundamentação que viabilizem a controlabilidade 

semântico-argumentativa da atuação estatal”91. A aplicação do direito deve ser visível92. 

Dentre as finalidades constitucionais do princípio, estariam a efetivação dos direitos 

 

90 “Em vez de se propor um conceito de segurança jurídica exclusivamente vinculado à certeza por meio 

do conhecimento da determinação prévia e abstrata de hipótese legais e aferível mediante descrição da 

linguagem – e para o qual o Direito é mera criação de um Poder e precedente, como algo totalmente dado, 

a sua própria atividade aplicativa -, apresenta-se um conceito de segurança jurídica centrado no controle 

argumentativo e constatável por meio do uso da linguagem, por meio do conhecimento de critérios e de 

estruturas hermenêuticas, e para o qual o Direito é produto da experiência e resulta da conjugação de aspetos 

objetivos e subjetivos inerentes à sua aplicação.” ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., 

ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.290) 

91 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.297) 

92 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. (pg.297) 
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fundamentais de liberdade e de propriedade e a consecução das atividades de 

planejamento e de ação de médio e de longo prazo pelo Estado brasileiro93.  

Especificamente sobre a revisão das deliberações administrativas, o autor explica 

que a tese jurídica do princípio da livre anulação dos atos administrativos ilegais, 

encampada pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, começara a enfrentar 

restrições no tocante aos efeitos de atos aparentemente legais e quando não houvesse má-

fé ou negligência do destinatário94. Propõe que essa perspectiva que ele chama de “[...] 

centrada na regularidade formal da atuação estatal e no aspecto subjetivo da 

confiança[...]”95ceda espaço a uma análise “[...]baseada nos direitos fundamentais e nos 

princípios que regulam o exercício da atividade estatal[...]”96.  

Como consequência da incidência do princípio da segurança jurídica na revisão 

sobre a validade de deliberações administrativas, Humberto Ávila entende que: (i) quando 

houver alterações de atos normativos, não se pode admitir a eficácia retroativa de 

mudança de orientação administrativa sem a observância do postulado da 

proporcionalidade97; (ii) quando houver mudança de práticas administrativas, deve-se 

verificar se a parte que se diz afetada pela mudança dispôs de direitos de liberdade e de 

propriedade confiando no conjunto de atos administrativos que ao longo do tempo 

consolidou um entendimento98; (iii) quando houver mudança de uma atuação 

 

93 “É um instrumento de realização de outros fins: de um lado, dos direitos fundamentais de liberdade e de 

propriedade, porque sem estabilidade e sem calculabilidade da atuação estatal, o indivíduo não tem como 

exercer o direito de autodeterminação livre da sua vida digna; de outro lado, das finalidades estatais, tendo 

em vista que o exercício da ação e do planejamento estatal, a médio e a longo prazos (arts. 70 e ss.), 

pressupõe uma permanência das regras válidas.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., 

ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.283) 

94 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.472 

95ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.474  

96 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.474 

97 “O essencial é que, pela própria aplicação o princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a eficácia 

retroativa de mudança de orientação administrativa, ainda mais sem a observância do postulado da 

proporcionalidade. E, no campo do Direito Tributário, sempre que a mudança de critério agravar a situação 

do contribuinte em relação a fatos geradores que já foram objeto de lançamento, por mudança 

administrativa ou judicial, há vedação de retroação.” ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª 

ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.478) 

98 “Essa proteção decorre do fato de que, embora sem uma manifestação pontual inequívoca, o conjunto de 

atos administrativos vai, ao longo do tempo, consolidando um entendimento administrativo acerca de 

determinado assunto. Esse entendimento, ainda que exteriorizado de forma diferente, também serve de base 

de confiança e, como tal, pode – presentes os requisitos já mencionados, ensejar a proteção do princípio da 

segurança jurídica.”( ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2019. pg.479) 
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administrativa individual e concreta, deve-se verificar se o indivíduo, em razão do ato e 

da confiança nele depositada, investiu sua liberdade e sua propriedade99.  

Entre os elementos dessa análise, destaca um conjunto de parâmetros – “[...] 

aparência de legitimidade do ato, indução, individualidade, onerosidade e 

durabilidade[...]” 100– que poderão compensar a ilicitude da base de confiança, de modo 

que quanto mais relevante o parâmetro menor será a relevância da ilicitude101.  

Por fim, defende um deslocamento da discussão da competência irrestrita da 

Administração para rever seus próprios atos em favor de uma atuação que respeite a 

liberdade dos particulares, o que chama de “princípio da Administração respeitável”102.  

Em paralelo à construção dos argumentos principiológicos para a disciplina da 

revisão da validade das deliberações administrativas, as leis gerais de procedimento (ou 

processo) administrativo vão sendo editadas103. Como consequência, a burocracia leiga 

absorve, por meio de normas mais claras, os princípios processuais que já eram 

manipulados pelos profissionais do Direito104.  

 

99 “O essencial é que, tendo o indivíduo atuado em razão do ato administrativo, aquele não possa ter a sua 

confiança simplesmente frustrada. Do contrário o seu investimento, em vez de orientado e respeitado pelo 

Direito, transformar-se-ia em jogo de azar.( ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., 

atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.479) 

100 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.479 

101 ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.479 

102 “O Estado, ainda que tenha competência para rever os seus atos, não pode efetuar qualquer revisão: 

anulações ou revogações que atinjam disposições dos contribuintes de maneira intensamente desfavorável, 

somente por meio de uma ponderação entre os vários elementos presentes no caso podem ser justificadas. 

Deve-se, pois, deslocar a discussão de uma competência irrestrita da Administração para rever os seus 

próprios atos em favor daquilo que, conectando a atuação da Administração com o respeito ao exercício da 

liberdade do particular, se poderia chamar de princípio da Administração respeitável.” (ÁVILA, Humberto. 

Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. pg.492) 

103 “O que é uma lei geral de procedimento (ou processo) administrativo? Em termos singelos, trata-se de 

um conjunto de normas objetivando, de um lado, limitar os poderes dos administradores públicos, desde os 

Chefes do Executivo e seus auxiliares diretos até as autoridade de menor escalão, com a fixação de prazos 

e condições adjetivas para o exercício de todas as suas competências; e de outro, proteger os indivíduos e 

entidades contra o poder arbitrário exercido por autoridades, ao dar-lhes instrumentos legais para que 

apresentem, à Administração, suas defesas, impugnações, recursos e, mais amplamente, peticionem com 

suas reivindicações, denúncias, sugestões, críticas, e daí por diante. Relativamente ao controle judicial, a 

relevância dessas leis é, essencialmente, a de instituir regras estruturais quanto ao regime dos atos 

administrativos – casos de invalidade, casos de preservação, prazo para produção, etc. – cuja ausência, se 

não inviabiliza esse controle em tese, em muito o dificulta, na prática da vida quotidiana.” SUNDFELD, 

Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei Federal 9.784/99 

e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor Carlos Ari Sundfeld. 

São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.18 
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Com essas leis, a temática do regime jurídico das decisões públicas – sob um 

prisma substantivo e adjetivo - vai ganhando maior densidade normativa. Conforme 

ensina Carlos Ari Sundfeld, as questões substantivas dizem respeito ao seu conteúdo (o 

que o ato pode ou não dispor), o motivo (os fatos que justificam decisão com tal ou qual 

conteúdo) , a finalidade (quais objetivos podem ou devem ser buscados com a decisão) e 

a fonte normativa (quais as normas que devem ser consideradas na determinação do 

conteúdo, do motivo e da finalidade, os limites da liberdade do autor do ato frente a esse 

conjunto normativo) 105. Assim, “o Direito trata dos aspectos porque se decide, o que se 

decide e para que se decide”106.  As questões adjetivas dizem respeito a como se decide, 

ou seja, quem decide, quando decide, que providências prévias devem ou podem ser 

tomadas, quem pode ou deve interferir e como se dará a impugnação ou revisão das 

decisões107. 

No âmbito do Estado de São Paulo, edita-se a Lei Estadual nº 10.177/1998 que 

regula o exercício das competências decisórias da Administração em geral, aplicando-se, 

por conseguinte, a cada ato e procedimento da Administração Pública centralizada e 

descentralizada, salvo disciplina legal específica108. Sobre a legislação paulista, explica 

Carlos Ari Sundfeld – um de seus elaboradores:  

“Ademais, buscou-se obter uniformidade de comportamento no interior da 

máquina estatal, em nome da necessidade de sujeição do Estado a preceitos 

fundamentais da ordem jurídico-administrativa, sobretudo aos princípios e 

regras constitucionais. Seu grande impacto foi impor um regime universal 

quanto a certos problemas ou questões jurídico-administrativos que se repetem 

nos diversos órgãos e entes (por exemplo: a formalização de decisões, a 

divulgação de atos, a apresentação de recursos, a aplicação de sanções, a 

anulação de atos, a expedição de certidões, a apuração de denúncias, etc.). 

Antes, inexistindo uma disciplina universal imposta em lei, cada órgão ou ente 

adotava, em relação a cada um desses itens, posturas ou soluções diferentes, 

algumas vezes aplicando regras administrativas próprias, em outras agindo por 

 

104 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.24 

105 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.29 

106 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.29 

107 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.29 

108 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.25 
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hábito ou costume, em tantas mais segundo os critérios variáveis dos 

dirigentes.”
 109

 

 

Especificamente sobre revisão da validade das deliberações, previu-se, entre os 

procedimentos em espécie, o procedimento de invalidação (artigos 57 a 61). Dentre as 

regras de preservação dos efeitos de atos invalidados, há o artigo 61, o qual estabelece a 

possibilidade de ressalvar os efeitos da invalidação quanto a terceiros de boa-fé110.  

É importante ressaltar que a falta de regulamentação desse procedimento de 

invalidação gerava inúmeras dúvidas aos órgãos e agentes responsáveis pelo controle 

interno da legalidade no âmbito da Administração Pública Estadual111. Dentre os atores 

responsáveis pelo controle interno, encontra-se a Procuradoria Geral do Estado, cujo 

papel de protagonista na promoção da segurança jurídica no novo regime jurídico de 

tomada e preservação de decisões públicas será tratado em capítulo posterior.  

Em nível federal, edita-se a Lei nº 9.874/99, a qual regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta. Dentre as 

disposições mais inovadoras e que influenciaram o modelo de revisão da validade das 

deliberações administrativas, está a norma do artigo 2º, parágrafo único, XIII, a qual veda 

a aplicação retroativa de nova interpretação.  

Por consequência da aprovação desses diplomas legais, a atuação decisória do 

administrador público e daqueles que reveem suas decisões passa a ocorrer em um 

ambiente institucional novo, caracterizado por normas que veiculam conceitos jurídicos 

indeterminados (princípios) e regras procedimentais mais detalhadas, criando uma 

intricada teia de balizas.  

Este cenário de profunda institucionalização do Poder Público acaba por fortalecer 

os órgãos responsáveis pelo controle público112. Há uma ampla aceitação da ideia de força 

 

109 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.25 

110 O artigo 61 da Lei Estadual 10.177/1998 prevê: “Artigo 61 - Invalidado o ato ou contrato, a 

administração tomará as providências necessárias para desfazer os efeitos produzidos, salvo quanto a 

terceiros de boa fé, determinando a apuração de eventuais responsabilidades.” 

111 (SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Poder regulamentar e invalidação dos atos administrativos – 

autor Elival da Silva Ramos. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.88) 

112 “[...] A institucionalização do Poder Público aumentou os mecanismos de controle interno e externo e, 

quanto mais se produziram normas sobre a atuação da Administração, mais aprofundamos a insegurança 

jurídica [...]” SUNDFELD, Carlos Ari (organizador). Contratações Públicas e seus controle. Uma nova lei 
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normativa dos princípios jurídicos que constituem o ordenamento. Esta categoria de 

normas é encarada como se ocupasse um patamar hierárquico verdadeiramente superior 

ao da maior parte das normas postas. Celso Antônio Bandeira de Mello traduz muito bem 

esta forma de interpretar e aplicar o direito: 

“[...] Outrossim, ao ser conhecido como de Direito Administrativo um dado 

instituto, não há necessidade de enumerar e explicar pormenorizadamente o 

complexo total de regras que lhe são pertinentes, uma vez que, de antemão se 

sabe, receberá, in principio, e em bloco, o conjunto de princípios genéricos, 

convindo apenas agregar-lhes peculiaridades, o sentido, a direção e a 

intensidade que a aplicação dos princípios genéricos tem em cada caso, assim 

como eventuais derrogações provocadas pelos subprincípios ligados à natureza 

particular do instituto examinado[...] ”
113

  

 

Carlos Ari Sundfeld denomina esta forma de compreender e aplicar o direito 

administrativo como “direito administrativo de princípios”114. Trata-se de uma ideia de 

que certos princípios são os elementos fundamentais que definem, unem e orientam uma 

área do Direito. Segundo o autor, esta tendência se tornou predominante no Brasil a partir 

da década de 1960115. 

O direito administrativo de princípios influencia bastante a atuação das esferas de 

controle interno e externo. Por conseguinte, a revisão da validade das deliberações 

administrativas passa a ser feita com mais frequência a partir de parâmetros 

indeterminados, com a fácil superação de regras dispostas em textos legais ou 

regulamentares para fins diversos como a invalidação e responsabilização de agentes 

públicos.  

Contra esta forma de aplicar as normas jurídicas e de conceber o direito 

administrativo, constrói-se uma reação que pode ser bem representada pelas seguintes 

produções acadêmicas: (i) “Direito Administrativo para Céticos” (março de 2012); (ii) 

 
para aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. 

Pg.278) 

113 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo 32.ed. ver. e atual. até Emenda 

Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019.Pg.95 

114 “Trata-se de tendência de explicar a especialidade e a unidade do direito da Administração por um 

conjunto de princípios – no geral, formulações bastante vagas, algumas com evidente conotação ideológica 

– e de defender que a solução de casos jurídicos concretos seja feita não tanto pelas referências do direito 

positivo e sim muito mais com jogos a partir desses enunciados principiológicos.” (SUNDFELD, Carlos 

Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg. 159) 

115 “[...] O “direito administrativo de princípios” não se confunde com a teoria amplamente aceita de que 

os princípios também são fontes do direito, conforme artigo 4º da LINDB. Os adeptos desta visão radical 

não entendem os princípios como fonte de direito, mas como a essência viva deste ramo [...]”. 

(SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.158 e 159) 
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“Interpretações administrativas aderem à lei?” (maio de 2012); e (iii) “Uma nova lei para 

aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle” (fevereiro de 

2013). O conjunto de premissas e proposições jurídicas identificados neste material é 

fundamental para a compreensão da nova dinâmica arquitetada pela Lei de Segurança 

Jurídica, em especial no que tange aos novos parâmetros de revisão da validade das 

deliberações administrativas. 

A primeira proposição que perpassa as obras envolve a identificação de duas 

grandes visões, que convivem no debate jurídico, a respeito do direito da Administração 

Pública: (i) uma visão empirista e (ii) uma visão racionalista116. Estas diferentes visões 

influenciam o modo como os juristas compreendem e aplicam o direito administrativo.  

A visão racionalista tende a conceber o direito administrativo a partir de uma pauta 

unificadora, isto é, o direito é visto como um objeto sistematizável. No Brasil, esta visão 

ganha proeminência a partir da década de 1980, em função da obra “Elementos de direito 

administrativo”, escrita por Celso Antônio Bandeira de Mello117.  Nela, o autor concebe 

o direito administrativo a partir da ideia de regime jurídico-administrativo, um sistema 

coerente e lógico influenciado pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público118.  

Esta visão apresenta dois riscos principais: (i) o risco de rejeição de normas 

válidas por não se encaixarem nos princípios simplificadores e (ii) a supervalorização de 

princípios, a qual reduz a atividade de interpretação e aplicação do direito administrativo 

 

116 “[...] Diferenças importantes de visão quanto ao direito da Administração Pública têm a ver com as 

tendências mais empiristas ou mais racionalistas presentes em cada ambiente jurídico. Os norte-americanos 

são empiristas e indutivos: formam suas opiniões antes pelas características dos fatos que por influência de 

teorias abstratas. Os continentais europeus e os brasileiros, ao contrário, tendem ao racionalismo, à dedução 

e ao pensamento sistematizador[...]” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São 

Paulo: Malheiros, 2014.pg119) 

117 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações 

administrativas aderem à lei?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, jan. 

2012. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 Set. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

118 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações 

administrativas aderem à lei?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, jan. 

2012. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 Set. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
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à manipulação dessa categoria abstrata de normas, ignorando-se o histórico e a 

experiência prática119.  

Contra a posição predominante de que o direito administrativo é um todo 

unificado, sistemático e homogêneo120, Carlos Ari Sundfeld propõe que se encare o 

direito administrativo como uma confederação assimétrica de regimes jurídicos 

singulares e heterogêneos121. O direito administrativo seria um direito comum dotado de 

ampla complexidade e pluralidade, aplicado ao Estado brasileiro, o qual é grande e 

heterogêneo.  Em termos metafóricos, o direito administrativo seria uma nuvem em 

permanente movimento, de modo que nenhum manual jamais conseguirá conceber uma 

teoria sistemática a seu respeito122.  

Sugere o autor que o administrativista seja um “detetive de antagonismos”, o qual 

não renega institutos e princípios123, mas que entende que o processo de formação do 

direito envolve uma alusão a diversas fontes e não pode ser superficialmente resumido a 

alguns princípios fundamentais.  

 

119 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações 

administrativas aderem à lei?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, jan. 

2012. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 Set. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

120 “Praticamente todos os livros didáticos brasileiros autuais aceitam sem hesitação a tese de que o direito 

administrativo é um ramo do Direito com unidade interna muito forte, instituidor de um regime jurídico-

administrativo sistemático para o Estado, e que essa unidade vem justamente da existência dos princípios 

gerais do direito administrativo”. (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: 

Malheiros, 2014. Pg.125) 

121 “Conquanto eles não formem um sistema unitário, nem por isso são simples junção caótica de normas: 

eles formam uma confederação, um conjunto de regimes diversos cujos vínculos e relações estão 

disciplinados por normas de conexão, viabilizando sua articulação e convivência.É uma confederação 

assimétrica, pois reúne regimes com âmbitos de aplicabilidade (subjetivo, material, territorial etc.) bastante 

desiguais. São regimes em alguma medida singulares, com soluções próprias (algumas originais; outras, 

derivações das anteriores). A ligação geral entre esses regimes todos se dá em função da qualidade do 

sujeito que os usa: as entidades, os órgãos e os Poderes estatais.” ((SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 

administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.162) 

122 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.193 

123 “A perspectiva da teoria dos antagonismos não renega os institutos nem os princípios. A lei constrói 

figuras, a doutrina as tenta classificar e definir, o operador as testa ao decidir; eis os institutos, um modo 

inevitável do Direito como norma, teoria e prática. Mas há de vê-los como institutos flexíveis, compatíveis 

com o inclassificável, o experimentalismo responsável, a acomodação dos contrários. Afora o excesso e a 

superficialidade, o verdadeiro mal do direito dos princípios não são os próprios, mas a ausência ou 

demonização do antagonista”. (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: 

Malheiros, 2014. Pg.148) 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
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Esta alusão às diversas fontes se interrelaciona com o texto “Interpretações 

administrativas aderem à lei?”124. Nele, os autores propõem que se supere a perspectiva 

racionalizante e sistêmica a partir de uma abordagem histórica e empirista. Exigem menos 

racionalismo do intérprete e mais investigação. Propugnam que se tenha um compromisso 

com a   experiência acumulada de interpretação e aplicação do direito.  

No supramencionado ensaio, o qual discute o valor jurídico das práticas 

administrativas, isto é, se ditas práticas podem ser fontes de normas jurídicas , concluem 

que: (i) as interpretações administrativas possuem força de norma e sua alteração não 

pode retroagir; (ii) a lei pode definir os efeitos jurídicos de interpretações adotadas na 

prática administrativa e atribuir-lhes eficácia geral; (iii) existe um dever do gestor público 

e do juiz de levar em conta a forma como a lei vem sendo aplicada pela esfera 

administrativa; (iv) a Administração Pública deve publicar enunciados normativos que 

sintetizem as normas derivadas de práticas administrativas, definindo seus exatos termos; 

e (v) as interpretações gerais não podem ser anuladas, mas somente revogadas125.  

Todas as proposições acima elencadas foram estruturadas nas normas da Lei de 

Segurança Jurídica e devem influenciar sua dinâmica de aplicação, conforme se 

demonstrará nos próximos capítulos.  

Um diagnóstico que deflui das obras é o de que os princípios estão sendo 

supervalorizados e mal aplicados, o que gera uma deterioração no debate jurídico 

brasileiro, muito bem descrito como uma “geleia geral”126. Dessa forma, reconhece-se 

um dever analítico do profissional do Direito que pretenda criar soluções para os casos a 

partir de normas de conteúdo extremamente indeterminado, propugnando, no caso de 

juízes, que sejam observados os ônus de competência e do regulador127. Como 

 

124 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações 

administrativas aderem à lei?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, jan. 

2012. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 Set. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

125 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações 

administrativas aderem à lei?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 97-132, jan. 

2012. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 Set. 2019. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

126 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.206 

127 O juiz deve justificar de forma analítica sua competência para decidir o caso com base em princípios, 

principalmente porque as normas judiciais não são fáceis de mudar e porque precisamos saber os critérios 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
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consequência, não se pode admitir uma presunção absoluta de que compete 

exclusivamente ao Poder Judiciário formular soluções jurídicas específicas a partir de 

princípios128. 

Em “Administração e justiça: um novo equilíbrio?”, identifica-se a existência de 

uma transformação no direito público, o qual está a se tornar um direito mais que 

administrativo (no sentido de que não envolve só a Administração Pública, mas outros 

atores como o Ministério Público e o Poder Judiciário). Entre essas transformações 

destacam-se: (i) a atribuição legal conferida ao Judiciário para que construa ou substitua 

a Administração na definição do que é “interesse público”; (ii) o enfraquecimento da 

autoridade administrativa frente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; (iii) a 

equiparação do Ministério Público e de Associações aos agentes administrativos129.  

Como consequência do protagonismo das autoridades controladoras na 

construção do interesse público, exige-se uma renovação teórica e mudanças legislativas 

que contenham a arbitrariedade e a ineficiência. O autor do ensaio especifica suas 

impressões sobre este novo cenário, as quais podem ser resumidas nas seguintes: (a) leis 

influentes como a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor 

parecem ter abandonado a histórica ideia de separação dos poderes; (ii) a esfera judicial 

também participa da construção do interesse público; (iii) o novo direito público deve 

impedir a ineficiência e o arbítrio dos órgãos e agentes judiciais; e (iv) o novo direito 

público deve coibir os abusos de iniciativa das pessoas e órgãos que, por serem 

 
adotados, sob pena de não termos como controlá-los. (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para 

céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.222 a 224) 

128 “Ao julgarem com base em princípios, os juízes exercem função regulatória – e não podem fazê-lo 

superficialmente.  Nosso sistema pode suportar a delegação da tarefa de regular ao Judiciário. Pode até 

admitir a substituição de regulações legais ou administrativas por outras, criadas pelos juízes. Mas é preciso 

que estes cumpram os mesmos ônus que têm os reguladores.  Elaborar e enunciar com clareza e precisão a 

regra que, a partir dos princípios, entendem dever ser utilizada em juízo para resolver os casos concretos, 

do mesmo modo que o regulador faz regulamentos, com suas especificações, antes de sair tomando atitudes 

casos a caso. Estudar com profundidade a realidade em que vão mexer, entender as características e razões 

da regulação anterior, identificar as alternativas regulatórias existentes, antever os possíveis custos e os 

impactos, positivos e negativos, em todos os seus aspectos, da nova regulação judicial que se cogita instituir, 

compararas características da regulação existente e da cogitada. Tudo isso tem de aparecer na motivação 

da decisão judicial. Em suma, é preciso que o Judiciário, transformado em regular, compete-se como tal, 

com todos os ônus que isso envolve. Do contrário teremos decisões puramente arbitrárias, construídas de 

modo voluntarista, gerando uma jurisprudência capaz de flutuar ao sabor das instituições e dos azares – em 

resumo: pura feitiçaria.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: 

Malheiros, 2014.p.229) 

129 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.339 



48 
 

legitimados a provocar o Judiciário (exemplo: Ministério Público), se tornaram agentes 

da construção do interesse público130.  

Em “Uma nova lei para aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de 

seu controle”, as impressões gerais acima delineadas são enquadradas como fatores de 

distorção da atividade jurídico-decisória pública. Dentre estes fatores se destacam o alto 

grau de indeterminação de grande parte das normas públicas, a relativa incerteza inerente 

ao Direito, a tendência à superficialidade na forma do juízo sobre complexas questões 

jurídico-públicas, a instabilidade dos atos jurídicos públicos, pelo risco potencial de 

invalidação posterior, nas várias instâncias de controle e o modo autoritário como, na 

quase totalidade dos casos, são concebidas e editadas normas pela Administração 

Pública131.  

Especificamente quanto à revisão de validade das deliberações administrativas, 

propõe-se a adoção de “novos mecanismos para criar mais certeza e para proteger atos 

passados contra a flutuação posterior das interpretações jurídicas”132. De acordo com o 

texto, “é preciso impedir que pessoas sejam pessoalmente responsabilizadas apenas por 

não terem adivinhado, à época, a futura orientação das autoridades finais de controle”133.  

Em paralelo a este debate, reformas legais consolidaram novos paradigmas 

normativos de atuação para o Poder Judiciário em sua atividade jurídico-decisória. Dentre 

as mudanças, podem se destacar: (i) a aprovação da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 

1999, a qual reconheceu expressamente no artigo 27 a possibilidade de o Supremo 

Tribunal Federal restringir os efeitos de declaração de inconstitucionalidade ou regular a 

eficácia da decisão para momento futuro por razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social134; (ii) a criação da repercussão geral e das súmulas 

vinculantes pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, mecanismos 

 

130 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.339 

131 SUNDFELD, Carlos Ari (organizador). Contratações Públicas e seus controle. Uma nova lei para 

aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. Pg.278 

132 SUNDFELD, Carlos Ari (organizador). Contratações Públicas e seus controle. Uma nova lei para 

aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. Pg.279. 

133 SUNDFELD, Carlos Ari (organizador). Contratações Públicas e seus controle. Uma nova lei para 

aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013. Pg.279. 

134 O teor da regra do artigo 27 da Lei nº 9.868/1999: “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá 

o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 

declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que 

venha a ser fixado.” 
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que permitem uniformizar a interpretação constitucional e vincular sua aplicação às 

instâncias inferiores; e, a principal delas, (iii) a aprovação do novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), instituindo novos postulados 

hermenêuticos para disciplinar a forma de aplicação das normas jurídicas e de suas fontes 

normativas135.  

Uma das premissas jurídicas adotada na estruturação do sistema de precedentes 

do Código de Processo Civil é a de que o legislador pode imputar aos precedentes efeitos 

persuasivos ou vinculantes136. A expansão da eficácia vinculante do precedente operada 

pelo Código de Processo Civil tem como objetivo garantir “ao jurisdicionado a segurança 

de que a conduta por ele adotada com base na jurisprudência já consolidada não será 

juridicamente qualificada de modo distinto”137. 

Para a obtenção de segurança jurídica, o Código de Processo Civil impõe aos 

tribunais os deveres de uniformização de jurisprudência; de manutenção de jurisprudência 

estável; de integridade; de coerência e de publicidade (artigo 926 do CPC)138. Estes 

deveres refletem a ideia de que cabe aos tribunais superiores (i) um papel de modelagem 

do ordenamento jurídico e (ii) a função de servir como paradigma para o sistema 

judicial139.  

 

135 Para a interpretação das fontes e aplicação das normas, o Código de Processo Civil impõe como 

postulados hermenêuticos “[...] a razoabilidade e a proporcionalidade (art.8º), a coerência e a integridade 

(art.926), a ponderação e a boa-fé (art.489, §§2 e 3º)” DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. 

Salvador: Ed.Juspodivm, 2019. Pg. 401 

136 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2019. Pg. 562 

137 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2019. Pg. 581 

138 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2019. Pg. 584 

139 “Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que moldem o ordenamento 

jurídico, objetivamente considerado. A função paradigmática que devem desempenhar é inerente ao 

sistema. Por isso é que esses princípios foram expressamente formulados. Veja-se, por exemplo, o que diz 

o novo Código, no Livro IV: “A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores deve nortear as decisões 

de todos os Tribunais e Juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da 

legalidade e da isonomia”. Evidentemente, porém, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de 

que seja a jurisprudência do STF e dos Tribunais superiores, efetivamente, norte para os demais órgãos 

integrantes do Poder Judiciário, é necessário que aqueles Tribunais mantenham jurisprudência 

razoavelmente estável.” Código de processo civil e normas correlatas. – 7. ed. – Brasília : Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. Acesso em 17 de janeiro de 2020: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf


50 
 

Para melhorar a qualidade das decisões judiciais e viabilizar o sistema de 

precedentes, a regra de motivação do artigo 489, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil estabeleceu uma série de condicionantes para considerar-se fundamentado o 

pronunciamento judicial140.  

Um ponto relevante de destacar é que a teoria processual – assim entendida aquela 

desenvolvida em torno do processo judicial – acaba influenciando o fenômeno processual 

administrativo141.  

Não por outra razão é possível constatar que a Lei de Segurança Jurídica e o 

Código de Processo Civil compartilham as premissas quanto aos problemas do nosso 

sistema jurídico (dispersão, falta de motivação adequada, instabilidade dos atos, incerteza 

jurídica) e as soluções legais que devem ser adotadas (aprimoramento do sistema de 

precedentes, preservação das decisões fundadas em interpretações institucionais, 

parâmetros para a fundamentação adequada, compromisso explícito com o valor 

segurança jurídica). 

Em 09 de junho de 2015, o senador Antônio Anastasia protocolou o Projeto de 

Lei do Senado nº 349, de 2015 - o qual viria a ser aprovado como a Lei de Segurança 

Jurídica142. Na exposição de motivos, a proposta é apresentada como “fruto de projetos 

de pesquisa mais amplos desenvolvidos por pesquisadores da Sociedade Brasileira de 

 

140 Eis o teor dos parágrafos do artigo 489 do Código de Processo Civil: “§ 1º Não se considera 

fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à 

indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 

incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não 

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 

pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de 

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 

de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No caso de colisão entre normas, 

o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 

autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A 

decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade 

com o princípio da boa-fé.” 

141 SUNDFELD, Carlos Ari. MUÑOZ, Guilhermo Andrés (coord). As leis de processo administrativo: Lei 

Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Processos e Procedimentos Administrativos no Brasil – autor 

Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Malheiros, 2000. Pg.30 

142 Informações sobre a tramitação do projeto constam em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121664. Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121664
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Direito Público em parceria com a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas”143.  

No artigo “A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos 

e as pesquisas acadêmicas”, Juliana Bonacorsi de Palma explica que o projeto de lei 

decorre de uma linha de pesquisa denominada “análise crítica do controle da 

Administração Pública” e tem como objetivo resolver três impasses fundamentais 

empiricamente demonstrados: (a) a “principiologia na estrutura de controle”; (b) a não 

consideração das consequências concretas na motivação das decisões controladoras; (c) 

a interinidade das decisões administrativas, as quais ficam em grande medida dependentes 

de uma deliberação final de controladores144.  

Segunda a leitura que faz dos dispositivos legais, a Lei de Segurança Jurídica 

reconhece que: (i) as interpretações da Administração Pública possuem peso, de modo 

que a atuação substitutiva dos controladores exige o respeito a ônus argumentativos mais 

qualificados; (ii) a inovação na gestão pública depende de normas que tutelem o gestor 

público honesto; (iii) o funcionamento da Administração Pública pode ser aprimorado 

por mecanismos que promovam a segurança jurídica; e (iv) a qualidade das decisões 

públicas pode ser melhor145.  

A ideia geral que perpassa o trabalho é a de que leis que viabilizam o controle da 

Administração Pública, criadas pelos próprios controladores, “sedimentaram  cenário de 

desarmonia institucional”146, configurado na “quase inexistência de disciplina legal sobre 

como avaliar a legalidade de atos, contratos e processos administrativos”147, o que “tem 

 

143 Exposição de Motivos do PLS nº 349/2015: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline. Acesso em 17 de janeiro de 

2020. 

144 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

145 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf  Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

146 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf  Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

147 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf  Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
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levado a fatídicos exemplos de subversão da segurança jurídica”148. Como consequência, 

está-se enfrentado um cenário de paralisia decisória na esfera pública, o qual gera receios 

nos bons gestores públicos e transfere aos órgãos de controle a pauta da gestão pública, a 

qual deveria ser orientada pelas soluções pensadas por aqueles agentes149.  

Diante do histórico da evolução do debate exposto neste subtópico, parece 

adequado que qualquer solução juridicamente embasada para os desafios impostos pelo 

modelo de revisão da validade das deliberações administrativas leve em conta as 

conclusões gerais decorrentes das pesquisas feitas pelos estudos de análise crítica do 

controle da Administração Pública, conclusões estas que influenciaram na estruturação 

do atual marco normativo.   

No âmbito deste trabalho, elaborar-se-á uma proposição a partir deste marco 

teórico, o qual observa a existência de distorções provocadas pelas proposições jurídicas 

que prevaleceram nas últimas décadas. Dentre as distorções, podem-se destacar: (i) o 

aumento da insegurança jurídica para os administradores públicos e para os 

administrados; e (ii) a superficialidade de decisões controladoras.    

Com base no que visto, parece correto afirmar que as antigas proposições se 

consolidaram em função de normas judiciais emanadas da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, as quais foram, em certa medida, incorporadas às grandes leis de 

processo administrativo e aplicadas pelas esferas administrativa, controladora e judicial. 

Entretanto, não obstante o esforço de impor limites à invalidação, ainda não havia 

parâmetros legais claros sobre qual a melhor forma de analisar a legalidade das 

deliberações administrativas de modo a garantir segurança jurídica.  

Assim, partindo da premissa de que a Lei de Segurança Jurídica institui novos 

postulados de aplicação das diversas fontes normativas que compõem o direito público, 

detalharei, a seguir, minha leitura sobre suas disposições e sobre como a Administração 

Pública do Estado de São Paulo pode prover mais segurança jurídica aos administrados e 

 

148 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf  Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

149 PALMA, Juliana B. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas. Disponível em:  http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf  Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
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aos gestores públicos na hipótese  de revisão da validade de deliberações administrativas 

(artigo 24 da LINDB).  

 

1.2 A REVISÃO DA VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS À LUZ DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

O regime jurídico da revisão da validade de atos, contratos, processos e normas 

administrativas foi aprimorado com novos postulados hermenêuticos e com a assunção 

da premissa de que a decretação da invalidação não é a consequência única para os casos 

de desconformidade das deliberações administrativas com as normas superiores.  

De um modo geral, duas das principais características deste novo regime jurídico 

são a complexidade do procedimento de interpretação e aplicação das normas de direito 

público e a indeterminação dos termos utilizados nos preceitos.  

A lei não se contenta com juristas que ficam nas hipergeneralizações 

principiológicas, que não olham a realidade e que não reconhecem as contradições ou as 

alternativas interpretativas. Exige-se de quem a aplica um esforço de investigação e de 

organização da pluralidade de fontes normativas do direito público.  

É seguindo esta tendência que o artigo 24 institui um novo postulado 

hermenêutico, o que faz a partir da criação do mecanismo das orientações gerais e do 

estabelecimento de uma nova dinâmica de atuação para os agentes vinculados às esferas 

de aplicação normativa do Poder Público.  

A nova regra prevê que a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja 

produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo 

vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas 

situações plenamente constituídas. Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial 

ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e 

de amplo conhecimento público.  

A partir da leitura do preceito legal, surgem questões fundamentais para o 

intérprete, tais como: (i) o que é “revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa”? (ii) O que são esferas “administrativa, controladora 
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ou judicial”? (iii) O que são “situações plenamente constituídas”?; (iv) O que são “atos 

públicos de caráter geral”? (v) O que são “jurisprudência judicial ou administrativa 

majoritária”? (vi) O que é uma “prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento 

público”? (vii)  Qual o grau de vinculação de uma esfera à orientação geral produzida por 

outra? (viii) Em um conflito de interpretações entre as esferas é possível reconhecer o 

caráter de orientação geral à interpretação produzida por uma delas? e (ix) Quando uma 

orientação geral perde esta qualidade? 

Nos próximos subtópicos, procurarei responder a estas questões ou dar caminhos 

para sua devida solução. 

1.2.1 O que é revisão da validade de deliberações administrativas? 

Quando a lei se refere ao termo “revisão [...] quanto à validade”, pode-se 

interpretar a disposição sob duas perspectivas: uma ampla e uma restrita.  

A interpretação ampla do termo revisão engloba todos os tipos de manifestação 

estatal que avaliem, em sua motivação, a conformidade do ato, contrato, ajuste, processo 

ou norma administrativa para com o ordenamento jurídico. Sob esta ótica, a atividade de 

revisão quanto à validade é aquela que pode ter como objeto a produção de um 

pronunciamento invalidador – um despacho de autoridade superior invalidando um ato 

produzido por uma autoridade inferior, por exemplo – ou mesmo pode implicar outras 

prescrições normativas – como a responsabilização funcional, a responsabilização por 

improbidade administrativa ou a expedição de uma recomendação para ajustamento de 

conduta. Todo tipo de manifestação estatal com um juízo interpretativo que implique uma 

reavaliação da validade de uma deliberação administrativa é considerado “revisão”.  

Jacintho Arruda Câmara, em estudo específico sobre o artigo 24 da LINDB, adota 

esta posição ampla sobre a abrangência do termo: 

 “[...] Ao se referir à “revisão... quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa”, o art. 24 pretendeu abarcar qualquer 

análise quanto à validade de deliberações administrativas. Não importa, de um 

lado, se a análise tenha como produto final a anulação do ato em si. Existem 

análises meramente opinativas (como a realizada em pareceres de assessorias 

jurídicas), outras têm caráter decisório, mas não possuem efeito direto sobre a 

anulação dos atos (como as decisões dos órgãos de controle, que se pronunciam 

sobre a validade de atos e contratos administrativos, mas que não são aptas a 

anulá-los diretamente). Por isso, ao invés de se usar a fórmula direta, que seria 
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“a anulação” de atos, preferiu-se expressão de sentido mais indefinido, que 

remete à “revisão” dos atos[...]”
150

 

 

Portanto, a ideia de revisão está ligada ao processo de formulação do raciocínio 

jurídico que compõe a motivação das diversas formas de controle das deliberações 

administrativas. Pode-se revisar um ato para, por exemplo, declarar a irregularidade de 

contas públicas ou aplicar uma sanção a um particular ou a um agente público. O termo 

revisão abriga – sob o mesmo conjunto possível de acepções – todas as atividades de 

execução e de controle do Poder Público.  

Há quem interprete o termo de forma restrita propugnando que “revisão” envolve 

o ato jurídico – judicial ou administrativo – que retira a validade de outro ato então 

questionado151. Alguns autores incluem ainda a revogação e a convalidação, partindo da 

premissa de que estes mecanismos suprimem a validade de atos jurídicos152.  

Tal como destacado nas premissas deste estudo, a interpretação que me parece 

correta da disposição é a que considera o termo revisão sob uma ótica ampla – a qual 

abrange pareceres jurídicos, pronunciamentos judiciais, decisões de órgãos de controle, 

 

150 CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular 

deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. 

ISSN 2238-5177. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. 

Acesso em: 06 Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

151 “Por revisão de validade deve-se entender novo ato jurídico (administrativo ou judicial) que resulte na 

retirada de validade de outro ato jurídico então questionado. A expressão “revisão”, que tem um sentido 

menos técnico na linguagem jurídica praticada no Brasil, é usada para evitar polêmica terminológica. 

Enfim, quaisquer instrumentos que impliquem supressão da validade de ato jurídico, com fundamento em 

suposta falha de compreensão do direito então vigente, estão abarcados pela expressão revisão. Esse ato de 

revisão de validade pode ser tanto um ato administrativo (aqui a referência da Lei a “esfera administrativa 

e controladora”) como um ato jurisdicional (“esfera judicial”). Sendo ato administrativo, a norma acolhe 

tantos atos praticados pela administração autora do ato controlado (a qual, no caso, estaria atuando no 

exercício de autotutela) como atos praticados por órgãos administrativos de controle externo (p.ex: tribunais 

de contas) ou por órgãos controladores internos à administração, mas distintos daquele que pratica o ato 

controlado (p.ex: corregedorias)” ( CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; 

SCHWIND, Rafael Wallbach (coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: 

Decreto-Lei n. 4657, de 4 de setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Artigo: 

Comentário ao art.24 – Fernando Menezes de Almeida – Pg.268) 

152 “A expressão primeira que corporifica e sinaliza o propósito do artigo 24 diz com a “revisão da validade 

de ato jurídico”. Tomando-se em conta o notório escopo hermenêutico da lei em comento, dessume-se que 

fora utilizado terminologia ampla, apta a encerrar em si situações diversas que envolvam, de alguma forma, 

supressão da validade de dado ato jurídico – v.g anulação, revogação e convalidação – e que tenham lastro 

em alguma imperfeição relacionada ao entendimento do direito corrente.” (pg.110) (VALIATI, 

Thiago Priess; HUNGARO, Luis Alberto; CASTELLA, Gabriel Morrenttini e. A lei de introdução e o 

direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019 - Vinculação da administração pública 

às “orientações gerais da época”: os precedentes administrativos do art.24 da lindb para além da segurança 

jurídica e os obstáculos à boa governança.  Autores: Fernanda Alves Andrade Guarido e Daniel Castanha 

de Freitas)  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
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pronunciamentos judiciais ou qualquer outro tipo de manifestação emanada do Poder 

Público que necessite de uma interpretação sobre normas que regulem a produção de 

deliberações administrativas. A norma do artigo 24 adota uma técnica de interpretação e 

aplicação de normas e não tem como objeto exclusivo manifestações da esfera estatal que 

resultem, unicamente, em decisão de decretação da invalidade de uma deliberação 

administrativa.  

Uma das razões para adotar como verdadeira esta proposição é a noção de que a 

segurança jurídica somente é alcançada se, sob diversas óticas, proibir-se a produção de 

efeitos jurídicos adversos em decorrência de mudanças de interpretação. Pouco adiantaria 

proibir-se a decretação da invalidade de um ato por retroação da orientação geral e, ao 

mesmo tempo, reconhecer-se a responsabilização de um agente público porque este 

produziu um ato inválido. Este tipo de postura geraria perplexidade e desarmonia, já que 

o ato seria reconhecido como válido no procedimento de invalidação, mas inválido em 

procedimento administrativo disciplinar ou em processo judicial cujo objeto seja a 

aplicação de sanção por improbidade administrativa, por exemplo.  

Em síntese, faria pouco sentido que a norma cuidasse especificamente de uma 

faceta da análise da validade de uma deliberação administrativa, excluindo a possibilidade 

de anulação, mas viabilizando a imputação de outras consequências jurídicas com base 

na aplicação retroativa de nova orientação geral.  

A norma do artigo 24 proíbe que se “declarem inválidas situações plenamente 

constituídas”. Isto significa que a autoridade pública está proibida de reconhecer como 

inválida – na motivação de sua manifestação administrativa, controladora ou judicial – a 

deliberação administrativa que tem fundamento em orientação geral. Ou seja, o 

dispositivo não se restringe a processos judiciais ou procedimentos administrativos cujo 

produto seja um ato jurídico de invalidação.  

Outra razão é que, para obtenção de lógica, adotou-se técnica redacional que 

revela esta sutil diferença, sendo regulada a revisão quanto à validade no artigo 24 e os 

parâmetros para a produção da decisão de invalidação no artigo 21153.  A norma do artigo 

24 utiliza a nomenclatura “declarar a invalidade” e a do artigo 21 cuida dos casos em que 

 

153 O artigo 11 da Lei Complementar nº 5, de 26 de fevereiro de 1998, prevê expressamente que para a 

obtenção de ordem lógica a lei restringirá o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio e 

expressará por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput, bem como 

as exceções à regra por este estabelecida. 
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se “decreta a invalidação”. O preceito do artigo 24 abrange o processo de motivação – o 

discurso jurídico - que será adotada em qualquer manifestação, procedimento ou processo 

que pressuponha uma análise quanto à conformidade jurídica das deliberações 

administrativas, seja qual for o objeto do processo ou procedimento estatal. Há o 

reconhecimento de que a segurança jurídica se concretiza se o Poder Público não puder 

adotar premissas jurídicas conflitantes em suas diversas esferas que aplicam o direito. É 

uma forma de manter coerência, integridade e inteligibilidade das “regras do jogo”.  

Uma dúvida que pode surgir em relação em relação à revisão, na esfera judicial, 

quanto à validade de “ato” é se o termo “ato” abrange os atos judiciais produzidos com 

base em orientações gerais.  

A União – no Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019 – parece ter adotado a 

compreensão de que o termo ato abrange somente atos administrativos, o que se verifica 

a partir da redação do artigo 5º. O decreto regulamentador adotou a expressão “atos, 

contratos, ajustes, processos ou normas administrativos” em diversos dispositivos, 

denotando – com a alteração do gênero e do número do termo “administrativa”, usado no 

artigo 24 – uma opção que afasta os atos judiciais e mesmo os atos privados baseados em 

orientações gerais154.  

Entendo que a expressão revisão quanto à validade de ato do artigo 24 da LINDB 

não abrange os atos judiciais em virtude da existência de um regime especial de 

desconstituição de atos judiciais plenamente constituídos155.  

O artigo 24 é uma norma geral que regula a interpretação de revisão de ato que 

configure situação jurídica plenamente constituída, o que abrangeria – em matéria de atos 

judiciais – somente os pronunciamentos preclusos ou transitados em julgado156. Sucede 

 

154 O Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, também adota o termo “administrativos” nos artigos 4º, 

caput e §4º; 8º, §1º; e 13, §2º.  

155 Em sentido contrário: “A menção tão somente à palavra ato reforça o caráter amplo que se pretende 

abranger com a Lei de Introdução: todos os feitos atribuíveis a pessoas e que repercutem no ordenamento 

jurídico – adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos – dos quais os atos jurisdicionais 

e os atos administrativos unilaterais – individuais ou gerais, concretos ou abstratos – são espécies mesmo 

quando proferidos por quem não reúne competência para tanto (a dicção do artigo abarca atos ilícitos, os 

quais, por certo, estão sujeitos à correção, haja vista produzirem efeitos contrários à ordem jurídica, 

ocasionando dano).” (pg.110) (VALIATI, Thiago Priess; HUNGARO, Luis Alberto; CASTELLA, 

Gabriel Morrenttini e. A lei de introdução e o direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2019 - Vinculação da administração pública às “orientações gerais da época”: os precedentes 

administrativos do art.24 da lindb para além da segurança jurídica e os obstáculos à boa 

governança. GUARIDO, Fernanda Alves Andrade; FREITAS, Daniel Castanha. 

156 Artigo 6º da LINDB: “Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo 
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que a desconstituição de provimentos dessa natureza tem, no Código de Processo Civil e 

no Código de Processo Penal, uma regulamentação específica. Por consequência da 

existência de lei específica tratando sobre a questão, não se aplica a norma geral do artigo 

24 da LINDB.  

Em relação, por exemplo, a pronunciamentos de mérito emanados em processos 

civis, incide o instituto da coisa julgada, sendo sua desconstituição viável pela via da ação 

rescisória e da impugnação à coisa julgada inconstitucional157. Em relação a atos 

considerados preclusos, deve-se avaliar o vício que inquina a decisão, podendo ser 

proposta ação anulatória ou mandado de segurança, por exemplo.  

Por conseguinte, o regime jurídico especial de revisão quanto à validade de atos 

judiciais impede que se aplique a regra geral do artigo 24, isto é, a revisão de ato judicial 

“plenamente constituído” (transitado em julgado ou precluso) fundado em orientações 

gerais deve se dar na forma das normas processuais civis ou processuais penais em vigor, 

as quais dispõem de tratamento jurídico específico para lidar com a questão158.  Incide, 

assim, o artigo 2º, §2º, da LINDB, o qual prevê que a lei nova, que estabeleça disposições 

gerais a par da já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior.  

 
a lei vigente ao tempo em que se efetuou.   § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, 

ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição 

pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão 

judicial de que já não caiba recurso.”  

157 Artigo 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 

torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 

158 O Código de Processo Civil - CPC estabelece que se pode propor ação rescisória ou impugnar sentenças 

judiciais transitadas em julgado nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal se manifesta sobre a 

constitucionalidade da norma que fundou o pronunciamento judicial. Pronunciamentos que violem 

interpretação constitucional vinculante podem ser, sob esta ótica, revisados por novos pronunciamentos. 

Em muitos casos, o próprio Supremo Tribunal Federal muda sua jurisprudência ou mesmo aceita como 

constitucional questões que sempre foram tidas como locais e que, portanto, foram julgadas à luz do que se 

pode qualificar como “orientação geral da época”. Sob este prisma, a solução dada pelo CPC é distinta da 

solução dada pela LINDB no artigo 24. O artigo 24 requer que as autoridades públicas não revisem as 

decisões das diversas esferas fundadas em orientações gerais da época. Entretanto, para estes casos, o 

Supremo Tribunal Federal e o CPC prestigiaram a força normativa da Constituição, o que justifica o regime 

de rescindibilidade das decisões que desbordam da interpretação vinculante do tribunal, mesmo que 

fundadas em orientações gerais da época, conforme decidido na ADI 2.418/DF: “São constitucionais as 

disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, 

bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 

São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, 

vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças 

revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a 

sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma 

inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença 

exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer 

dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de 

julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 
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Diante disso, entendo que a revisão quanto à validade de ato não abrange atos 

judiciais sujeitos a impugnações recursais (por não estarem plenamente constituídos) e 

nem atos judiciais plenamente constituídos (por possuírem um especial regime de 

desconstituição). Como consequência lógica da exclusão dos atos judiciais do conjunto 

de manifestações constantes no artigo 24, adoto a designação “deliberações 

administrativas”159 para expressar o conjunto de atos jurídicos (atos, contratos, ajustes, 

processos e normas administrativas) no contexto de aplicação do postulado hermenêutico 

constante no artigo 24 da LINDB.  

Uma outra dúvida sobre o artigo 24 envolve as deliberações administrativas que 

produzem efeitos jurídicos que se protraem no tempo.  

O artigo 5º, §§1º e 2º, do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, estabeleceu 

que é “vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança 

posterior de orientação geral” e que esta disposição “não exclui a possibilidade de 

suspensão de efeitos futuros de relação em curso”.  

Da leitura do texto regulamentar, percebe-se que houve uma tentativa de manter 

um costume administrativo de eliminar os efeitos jurídicos de deliberações 

administrativas produzidas à luz de orientações gerais. Esta previsão regulamentar viola 

o artigo 24 da LINDB por meio da restrição do significado do termo “situações 

plenamente constituídas”. O decreto regulamentar está prescrevendo exatamente o oposto 

do que estabelecido na norma: está impondo novos padrões interpretativos a efeitos 

jurídicos futuros de atos pretéritos produzidos à luz de uma orientação geral que vigorou 

no passado.  

A norma do artigo 24 é um postulado de interpretação da validade da produção de 

atos jurídicos. A validade de um ato deve ser aferida em sua origem, à época em que o 

ciclo de formação do ato se perfectibiliza e este se mostra hábil a produzir efeitos 

jurídicos. O termo “situações jurídicas plenamente constituídas” se refere, portanto, aos 

 
159 Os atos jurídicos controlados podem ser: (i) atos administrativos unilaterais com alcance individual e 

concreto; (ii) contrato (atos formados por manifestação bi ou plurilaterais de vontade); (iii) ajuste 

(expressão genérica para abarcar convênios, termos de parceria, consórcios, acordos de cooperação, etc.); 

(iv) processo (atos encadeados em um procedimento); (v) norma administrativa (atos administrativos 

unilaterais com caráter geral e abstrato). CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael 

Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach (coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – 

Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. 

Comentário ao art.24 – Fernando Menezes de Almeida 
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efeitos que decorrem de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas cujo 

ciclo de formação esteja acabado.  

Carlos Ari Sundfeld adota a seguinte posição quanto ao alcance do termo: 

“O dispositivo se preocupa em exemplificar casos típicos de decisões originais 

de aplicação do direito público cuja revisão é frequente: as decisões por meios 

de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas. Mas não são 

elas em si, as decisões originais, que o art. 24 da LINDB protege, em sua parte 

final. O que ele preserva são as situações que, com base nessas decisões 

originais, já estejam “plenamente constituídas” quando da revisão. Ora, o 

titular da situação preservada é, em geral, um particular, como o contribuinte 

que agiu segundo a norma administrativa cuja validade venha a ser revista.”
160

 

 

Fernando Menezes de Almeida critica o uso que considera indevido do termo 

“situações plenamente constituídas”, propugnando que seja entendido como uma 

metonímia de ato jurídico. Para o autor, “não se declaram inválidas situações plenamente 

constituídas”161, pois não são estas que são válidas ou inválidas, mas sim “o ato jurídico 

(que, em essência, é norma jurídica) do qual decorre uma situação jurídica”162.   

Entendo que o objeto de revisão nas três esferas é constituído por deliberações 

administrativas “cuja produção se houver completado”. Ou seja, atos cujos efeitos ainda 

estão sendo produzidos, mas cujo ciclo de produção se finalizou e para a produção dos 

quais foi adotada uma determinada orientação geral. Estes atos não podem ter seus efeitos 

jurídicos desconstituídos, passando a tornar-se inválido, porque uma nova orientação 

geral sobre o complexo normativo (bloco de legalidade) que o fundamentou foi adotada 

pela autoridade administrativa163. Interpretação diversa contrariaria o escopo do 

legislador nacional de conferir segurança jurídica e estabilidade às deliberações 

 

160 SUNDFELD, C. A. Art. 24 da LINDB e a Segurança Jurídica no Direito Tributário. Artigo a ser 

publicado, encaminhado pelo orientador deste trabalho.  

161 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 

162 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 

163 “A qualificação jurídica da situação plenamente constituída – isto é, cujo ciclo de produção tenha se 

completado na vigência de interpretação pública revogada – está mantida e protegida contra o Direito novo, 

e não pode ser alterada, de regular para irregular, de válida para inválida, só porque foi editada nova 

interpretação pública.” (SUNDFELD, C. A. Art. 24 da LINDB e a Segurança Jurídica no Direito 

Tributário. Artigo a ser publicado, encaminhado pelo orientador deste trabalho). 
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administrativas, reduzindo a proteção conferida a atos jurídicos produzidos com base em 

orientações gerais164.  

Consoante ressaltado por Jacintho Arruda Câmara, o artigo 24 altera o vetor de 

análise da validade dos atos administrativos165, estatuindo que a validade se verifica à luz 

da orientação geral vigente à época da produção do ato e não a partir da nova interpretação 

da lei, motivo pelo qual sua extensão abrange os atos administrativos de efeitos 

sucessivos166.  

No âmbito do Estado de São Paulo, não existe decreto ou regra legal que preveja 

expressamente esta garantia. O artigo 61 da Lei Estadual nº 10.177/1998 dispõe que, 

invalidado o ato ou contrato, a Administração tomará as providências necessárias para 

desfazer os efeitos produzidos, salvo quanto a terceiros de boa-fé, determinando a 

apuração de eventuais responsabilidades. Assim, a legislação estadual admite o 

desfazimento dos efeitos produzidos e ainda determina a responsabilização de eventuais 

aplicadores do direito, o que, com a entrada em vigor do artigo 24 da LINDB, ficará 

restrito às hipóteses em que a deliberação administrativa não estiver fundada em 

 

164 “Desconstituir tais efeitos, por isso, constitui de certa maneira uma perda para a noção de estabilidade 

jurídica, mesmo que seja para corrigir decisão contrária à lei.” CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da 

LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações administrativas. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652>. Acesso em: 06 Jan. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

165 “Nesse ponto a lei cristaliza um verdadeiro vetor para a aferição da validade de atos administrativos em 

geral. A regra, em suma, impede que seja decretada a invalidade de deliberação administrativa que tenha 

sido tomada com base na interpretação geral vigente à época da produção do ato. A nova lei determinou 

que o entendimento sobre a correta interpretação do Direito vigente pode mudar, mas eventual nova leitura 

não poderá ser usada como referência para anular decisões administrativas já consolidadas.” CÂMARA, 

Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações 

administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-

5177. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. Acesso em: 06 

Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

166 “A extensão dessa proteção, contudo, deve ensejar dúvidas. Uma delas diz respeito à sua aplicação aos 

atos administrativos de efeitos sucessivos. [...]A LINDB procurou definir o critério de aferição de validade 

dos atos administrativos, impondo como parâmetro “as orientações gerais da época”, de modo a vedar a 

anulação desses atos “com base em mudança posterior de orientação geral”. A lei não fez qualquer ressalva 

quanto a atos que produzam efeitos sucessivos ao longo do tempo. Se a produção desse ato “já houver se 

completado”, ou seja, se tiver sido produzido em termos jurídicos, não haverá mais como ser atingido por 

“mudança posterior de orientação geral”. Ele continuará hígido e eficaz, porque produzido conforme “as 

orientações gerais da época”. Em suma: independentemente dos efeitos que produza, o ato praticado em 

conformidade com o entendimento jurídico geral de sua época deverá ser considerado válido.” CÂMARA, 

Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações 

administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-

5177. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. Acesso em: 06 

Jan. 2020. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
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orientação geral ou quando não houver motivo razoável para a interpretação adotada 

(artigo 21 e 22, §1º, da LINDB).  

Em existindo orientação geral, portanto, não será possível que Administração 

Pública invalide atos jurídicos ou desfaça seus efeitos futuros, caso o motivo da decisão 

que decrete a invalidação seja a adoção de uma nova orientação geral sobre as normas 

vigentes ao tempo da produção do ato – cuja validade será aferida a partir da data da sua 

perfectibilização. Rigorosamente falando, não se pode nem mesmo reconhecer como 

inválida a deliberação administrativa, pois o parâmetros de validade é a orientação geral 

vigente no passado e não a nova orientação geral aprovada.  

Para a Administração Pública, um desafio que se coloca é ter de conviver com 

interpretações equivocadas, mormente quando tais interpretações possuem um alto custo 

econômico. Situações comuns como a mudança de interpretação sobre a base de cálculo 

de vantagens pecuniárias de servidores públicos, requisitos de acesso a benefícios 

previdenciários, metodologia de dimensionamento de desequilíbrios contratuais ou 

quaisquer outras decisões que envolvam interpretação de relações institucionais de longo 

prazo não poderão ser revistas, caso a deliberação administrativa esteja fundada em uma 

interpretação que se qualifique como orientação geral. Expande-se, assim, o risco de 

permanência das deliberações administrativas em virtude da redução do espectro de 

hipóteses em que se pode determinar o desfazimento dos atos nas esferas controladora, 

judicial e administrativa.  

Esta escolha legal de priorizar a segurança jurídica das deliberações 

administrativas impõe à Administração Pública – em especial, aos órgãos de 

assessoramento e consultoria jurídica do Estado – uma atuação preventiva, estabelecendo 

um procedimento específico de definição de orientações gerais. Dessa forma, a edição de 

textos legais novos que tratem sobre vantagens pecuniárias, benefícios previdenciários ou 

que influenciem novos contratos de longo prazo devem ser estudados e suas proposições 

jurídicas delineadas de antemão. O uso de regulamentos ou guias de aplicação com a 

consolidação de orientações gerais nestas hipóteses pode ajudar bastante.  

O que parece não ser recomendável é a atuação passiva de aguardar o problema 

jurídico chegar para então estabelecer a interpretação mais qualificada ou correta. Esta 

postura exporá a Administração Pública a enormes riscos jurídicos e econômicos, os quais 

poderiam ser mitigados com a implantação de uma agenda de atuação proativa.  
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Em termos gerais, esta agenda proativa deve envolver o (i) mapeamento dos novos 

diplomas normativos e a identificação daqueles que podem gerar conflitos mais 

relevantes; (ii) a definição de orientações gerais antes da aplicação das novas normas167; 

(iii) e a revisão e identificação das práticas administrativas não regulamentadas. Este ciclo 

inicial deve passar por um processo de reavaliação constante, em especial, quando da 

edição de novas normas ou caso sinalizada discordância dos órgãos de controle.  

Em abstrato, um dos argumentos que pode ser levantado contra a norma do artigo 

24 da LINDB é o de que ao impedir a plena vigência de novos padrões interpretativos 

legitimamente adotados pela Administração, a norma ofenderia aos princípios da 

legalidade e da isonomia168.  

Igualmente, pode-se acusar a norma de levar a uma situação paradoxal e ambígua 

por afetar a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade do Direito para aqueles 

que confiaram que a deliberação administrativa seria invalidada, o que afetaria a 

segurança jurídica169.  Afinal, a mesma segurança jurídica que pode ser usada para manter 

 

167 O uso de guias de interpretação, como aqueles criados pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, pode ser uma boa solução para explicitar como os diversos órgãos interpretam as normas 

existentes. Exemplos podem ser extraídos em: http://cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade  Acesso em 22 de janeiro de 2020. 

168 Ao tratar do alcance do inciso III, do parágrafo único, do artigo 2º da Lei Federal nº 9.784/99, Elival da 

Silva Ramos utilizou argumento semelhante: “É preciso, todavia, saber em que consiste a vedação à 

aplicação retroativa de nova interpretação. Em nosso entendimento, o que está proibido é a aplicação dos 

novos padrões interpretativos a efeitos jurídicos passados de atos pretéritos, praticados em consonância 

com interpretação administrativa assente ao tempo de sua edição e que se revelem viciados à luz de 

intelecção superveniente do texto-base. Não nos parece, contudo, obstada a invalidação em si desses atos, 

até porque, de outro modo, ficará coarctada a possibilidade de plena vigência dos novos padrões 

interpretativos legitimamente adotados pela Administração, com inaceitável ofensa aos princípios 

constitucionais da legalidade e da isonomia.” SUNDFELD, Carlos Ari; MUÑOZ, Guilhermo Andrés 

(coord). As leis de processo administrativo: Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. São Paulo: 

Malheiiros, 2000. A valorização do processo administrativo O poder regulamentar e a invalidação dos atos 

administrativos – Elival da Silva Ramos. Pg.91 

169 Extraí esta reflexão a partir das considerações de Humberto Ávila sobre a manutenção de atos inválidos 

e o princípio da segurança jurídica: “Com isso se quer apenas dizer que a decisão de manter os efeitos de 

atos inválidos com base no princípio da segurança jurídica deve analisar todos os efeitos decorrentes da 

inversão da consequência normal pelo descumprimento das normas: a mesma segurança jurídica que pode 

ser usada para manter leis contrárias à Constituição com a finalidade de proteger a confiança de alguns que 

confiaram na validade de leis cuja constitucionalidade era presumida também pode ser utilizada com o fim 

de proteger a confiança de outros que confiaram na aplicação da consequência prevista para o 

descumprimento das leis contrárias à Constituição; a mesma segurança jurídica que pode ser utilizada para 

manter contratos inválidos com o objetivo de preservar a boa-fé das partes que atuaram acreditando na sua 

validade também pode ser usada com o fim de proteger a confiança das partes que confiaram na aplicação 

das consequências previstas para os casos de invalidade. Em suma, a manutenção de atos ou de efeitos de 

atos inválidos com base na segurança jurídica é ambígua: tanto a declaração de inconstitucionalidade, com 

pronúncia de nulidade, quanto a declaração de incompatibilidade, sem declaração de nulidade, produzem 

efeitos com relação à cognoscibilidade, à confiabilidade e à calculabilidade do Direito. Sendo assim, as 

decisões que se valem dessa técnica decisória não podem utilizar a segurança jurídica sem defini-la e sem 

http://cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade
http://cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade
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leis inválidas pode ser prejudicada na perspectiva dos que acreditavam em sua nulidade 

por violar a Constituição; ou a mesma segurança jurídica que mantém contratos inválidos, 

pode ser considerada violada por aqueles que confiavam que o contrato seria 

desconstituído.  

Sobre a ideia de que a norma ofenderia a legalidade e a isonomia, entendo que a 

proposição não é adequada, na medida em que parte da premissa de que a legalidade 

somente é prestigiada se a última interpretação sobre as normas for respeitada, o que 

ignora a noção de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e 

legitimidade justamente para dar um contorno maior de segurança à atuação dos 

administrados e dos agentes públicos170. Em relação à isonomia, entendo que o princípio 

somente pode ser considerado violado se sujeitos com idêntica situação de fato receberem 

um tratamento jurídico diferente, de modo que, em abstrato, não há como categorizar esta 

norma como anti-isonômica. 

A partir dos elementos textuais, o que se extrai é a norma de que  orientações 

gerais do passado devem ser o parâmetro de validade de deliberações administrativas 

produzidas no passado e orientações gerais futuras regularão situações fáticas ocorridas 

no futuro, fenômeno análogo à incidência de leis ou de precedentes judiciais com efeitos 

prospectivos. Esta forma de regulação dos fatos e atos jurídicos não trata desigualmente 

situações iguais, justamente porque leva em conta a data da produção do ato jurídico que, 

de acordo com a premissa da lei, deve se dar em momentos e por razões distintos.   

Em última medida, se assumirmos como inconstitucional esta regra por razões de 

legalidade e isonomia, seriamos forçados a repensar a validade jurídica de normas de 

decadência, de prescrição e de preclusão, pois todas constituem algum tipo de óbice à 

 
analisar todos os efeitos que lhe digam respeito. O uso da segurança jurídica como fundamento decisório 

sem a sua definição e sem a delimitação dos tipos e da extensão de todos os efeitos é incompatível com o 

princípio do Estado de Direito e, por paradoxal que isso possa parecer, com o próprio princípio da segurança 

jurídica.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2019. Pg.572 e 573) 

170 “As decisões administrativas gozam de presunção de legalidade. Essa presunção não constitui mera 

peroração doutrinária nem pode ser vista apenas como instrumento de efetivação da supremacia do interesse 

público. Ela, antes de qualquer coisa, retrata uma expectativa real do administrado diante da atuação 

aparentemente regular de autoridade pública. Se a deliberação provém de órgão legitimado para decidir, é 

natural e esperado que a sociedade como um todo tome essa manifestação como legítima, ou seja, como 

conforme ao direito.” CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação 

geral para anular deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-

134, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. Acesso em: 06 Jan. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
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integral eficácia das futuras interpretações adotadas por aqueles que revisam as 

deliberações administrativas.  

Em relação à identificação de situação de ambiguidade e de paradoxo, entendo 

que, quando a norma estabelece critérios para a revisão de validade, o que se faz é 

justamente tentar mitigar as possibilidades de uso indiscriminado do princípio da 

segurança jurídica. De certa forma, o legislador parece ter observado a crítica à aplicação 

desordenada de princípios, estabelecendo uma norma de interpretação e de aplicação que 

concretiza a segurança jurídica sob a ótica da proteção à confiança.  

Assim, uma boa saída para estas questões é interpretar a disposição a partir das 

premissas que influenciaram em sua criação.  Dentre elas, podem-se ressaltar as de que 

(i) a legalidade contemporânea desborda dos limites da legalidade em sentido estrito171; 

(ii) as normas atuais são mais complexas, plurissêmicas e abertas172; e (iii) existem hoje 

várias esferas com competência para interpretar e aplicar normas173.  

Três vetores de segurança jurídica incentivaram a formulação legislativa: o vetor 

de estabilidade (que busca dar perenidade aos atos jurídicos e a seus efeitos), mesmo em 

razão de mudança de normas e de entendimentos; o vetor de previsibilidade, o qual busca 

protrair mudanças bruscas, surpresas e armadilhas; o vetor de proporcionalidade, que 

impõe que a aplicação do direito não seja irracional ou desproporcional174. 

 

171 “O Direito hoje, porém, é bastante diferente. Três fatores ressaltam. A legalidade contemporânea vai 

muito além da lei em sentido estrito. Hoje, convivemos com uma pluralidade de fontes normativas (leis, 

decretos, resoluções, portarias e com o próprio viés normativo que passou a ser conferido à Constituição), 

sendo mais correto se falar em um “Bloco de Legalidade”, ou no que denomina de “Juridicidade”. É dizer, 

se, outrora, predicava-se, tão somente, da análise da observância dos quadrantes da legalidade simples (que 

traz limites para as atividades privadas) e da legalidade qualificada (que guia o atuar da Administração 

Pública), atualmente, o espectro de controle da conformidade normativa espraia sua incidência para todo o 

conjunto normativo (tendo como diretriz orientadora a Constituição). As normas vinculantes hoje são muito 

mais diversas que a lei estrita.” MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. 

Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. pg.7 e 8 

172 “É dizer, a textura normativa, para além de plurissêmica, é pontuada por termos técnicos e em grande 

medida impregnada de conceitos indeterminados, de forte conotação axiológica.” MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança 

para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019. pg.9 

173 “Hoje, existem várias esferas com atribuição jurídica para interpretar e aplicar as normas de modo 

mandatório. Agências reguladoras, tribunais administrativos, ...e outro tantos , os órgãos de controle 

(Tribunais de Contas, controladorias e corregedorias), Tribunais Arbitrais, o Ministério Público, e outras 

instâncias, aplica o Direito, diariamente, em decisões que tem efeitos concretos.” MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança 

para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019. pg.11 

174 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 

13.655/2018 (Lei da Segurança para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019. pg.18 
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Comentando o Projeto de Lei do Senado nº  349/2015, Adilson Abreu Dallari 

explica que a disposição aprovada no artigo 24 da LINDB complementa o sentido do 

artigo 6º da LINDB, pois da “mesma forma em que esta lei repudia a retroatividade da 

lei, por coerência e com maior razão, deve repudiar a aplicação retroativa de nova 

interpretação da mesma lei, pois isso também ofende, diretamente, o superprincípio da 

segurança jurídica ou da estabilidade das relações jurídicas”175. Ressalta, ainda, que o 

dispositivo representa um avanço em relação ao que se previa no artigo 2º, parágrafo 

único, XIII da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1990, pois indica de forma precisa “como 

e onde a vedação de retroatividade deve ser aplicada, inclusive com a conceituação, no 

parágrafo único, do que deve ser entendido como orientação geral”176, e proscreve “a pura 

e simples declaração de invalidade de situações plenamente constituídas”177, viabilizando 

a modulação dos efeitos e prestigiando a boa-fé e a razoabilidade178.  

Fernando Menezes de Almeida identifica dois comandos que decorrem do artigo 

24: “ (i) a revisão da validade dos atos levará em conta as orientações gerais da época em 

que foram editados; e (ii) é vedado que, com base em mudança posterior de orientação 

geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”179.  

O primeiro possibilitaria a modulação de efeitos de uma decisão de invalidade e 

pressuporia a existência de “orientações gerais” menos precisas que teriam “induzido 

 

175 DALLARI, Adilson Abreu. Segurança jurídica e qualidade das decisões públicas – desafios de uma 

sociedade democrática. Estudos sobre o Projeto de Lei nº 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação 

do direito público. Brasília-DF, Senado Federal, 2015. Pg.31 

176 DALLARI, Adilson Abreu. Segurança jurídica e qualidade das decisões públicas – desafios de uma 

sociedade democrática. Estudos sobre o Projeto de Lei nº 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação 

do direito público. Brasília-DF, Senado Federal, 2015. Pg.31 

177 DALLARI, Adilson Abreu. Segurança jurídica e qualidade das decisões públicas – desafios de uma 

sociedade democrática. Estudos sobre o Projeto de Lei nº 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação 

do direito público. Brasília-DF, Senado Federal, 2015. Pg.31 

178 DALLARI, Adilson Abreu. Segurança jurídica e qualidade das decisões públicas – desafios de uma 

sociedade democrática. Estudos sobre o Projeto de Lei nº 349/2015, que inclui, na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, disposições para aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação 

do direito público. Brasília-DF, Senado Federal, 2015. Pg.31 

179 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 
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análises que considerem a boa-fé dos interessados”, motivo pelo qual se utiliza o termo 

“levar em conta”180.  

O segundo configura uma rígida vedação de invalidação com base em nova 

interpretação, incidente em um cenário no qual à “época do ato cuja validade está sendo 

discutida, havia uma clara orientação geral”. Em sendo esta “orientação geral” uma das 

interpretações possíveis, a nova interpretação que vier a ser adotada não poderá 

retroagir181. O autor entende que esta interpretação nova não pode estar sendo alterada 

porque a interpretação anterior é ilegal. Além disso, entende que o ato pode vir a ser 

invalidado por outro fundamento e que as orientações gerais podem mudar e afetar casos 

futuros182.  

Carlos Ari Sundfeld ressalta que o propósito da norma é proteger aquele que, em 

uma situação concreta, agiu segundo as interpretações púbicas e não “segundo suas 

próprias visões privadas sobre o critério jurídico que seria aplicável”183. Sob esta ótica, 

cria-se um direito a ter a validade da deliberação administrativa aferida com base na 

orientação geral vigente à época de sua produção184.  

Humberto Ávila entende que a norma apresenta uma série de restrições que 

limitam a aplicação direta do princípio da segurança jurídica, pois exige a completude, a 

generalidade e a publicidade da manifestação estatal. Em virtude dessas restrições, propõe 

que o dispositivo seja interpretado como uma “norma legal expletiva, que torna expressa 

parte do conteúdo do princípio da segurança jurídica, para determinadas situações, não 

 

180 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 

181 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 

182 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. Comentário ao art. 24 – Fernando Menezes 

de Almeida 

183 SUNDFELD, C. A. Art. 24 da LINDB e a Segurança Jurídica no Direito Tributário. Artigo a ser 

publicado, encaminhado pelo orientador deste trabalho.  

184 Floriano de Azevedo Marques Neto considera que o artigo 24 insere um novo racional decisório nos 

procedimentos de invalidação e cria um direito adquirido para as “partes que celebram negócios jurídicos”: 

“o direito de ter a sua validade aferida com base na interpretação vigente à época da sua celebração” 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 

(Lei da Segurança para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 93 
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excluindo a aplicação deste para outras situações que estejam sob o seu amplo âmbito de 

proteção”185. Assim, não admite a “a compreensão de que o legislador ordinário teria 

exigido lealdade estatal apenas e somente para os casos previstos em sua hipótese”186, 

sendo certo que qualquer posição “em contrário apequena o âmbito de aplicação do 

princípio da segurança jurídica” o que configuraria uma forma inconstitucional de 

restringi-lo187.  

Do ponto de vista prático, parece-me que a posição de Humberto Ávila apresenta 

alguns problemas. O primeiro é que doutrinariamente dificilmente se chegará a um 

consenso sobre as prescrições normativas que decorrem do princípio da segurança 

jurídica. A formação deste consenso também é difícil em relação às esferas judicial, 

administrativa e controladora. Em sua obra, o próprio autor identifica os paradoxos e as 

dificuldades do Supremo Tribunal Federal quando invoca o princípio da segurança 

jurídica – em seu sentido objetivo – para modular os efeitos de decisões que declaram a 

inconstitucionalidade de normas188. 

Em síntese, parece-me que a solução via aplicação direta de princípios não serve 

para garantir segurança jurídica, pois não há clareza ou consenso quanto às hipóteses e os 

consequentes desta norma. Neste cenário, reputo que a norma do artigo 24 da LINDB traz 

balizas razoavelmente estruturadas para nortearmos a ação estatal no sentido da produção 

de orientações gerais ou para que se identifique ou trabalhe com esses elementos no 

processo de revisão da validade das deliberações. Há um roteiro para que o intérprete: (i) 

analise as práticas da Administração; (ii) analise se existe jurisprudência judicial 

majoritária; (iii) analise se existe jurisprudência administrativa majoritária; (iv) analise se 

existe algum ato público de caráter geral que veicule aquela interpretação.  

 

185 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

p.488. 

186 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

p.491. 

187 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

p.491. 

188 “[...] O que faltou expressamente na fundamentação das decisões foi a análise da integralidade do 

princípio da segurança jurídica, especialmente no seu aspecto temporal (passado, presente e futuro). Além 

disso, a presunção de grandes efeitos foi feita, na maior parte dos casos, sem qualquer tipo de comprovação 

ou, mesmo, fundamentação racional que pudesse indicar a sua razoável presunção. [...] Constata-se, 

igualmente, uma ausência de análise da aparência de legalidade da medida: quando o Tribunal deixa de 

examinar se havia aparência de constitucionalidade no momento da prática de ato posteriormente havido 

como inconstitucional, corre o risco de manter a eficácia de atos que foram praticados sabidamente contra 

a Constituição. [....]” ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2019. p.572. 
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Assim, se um intérprete revisor não identifica a existência de quaisquer desses 

tipos de orientações gerais fundamentando a deliberação administrativa, está autorizado  

a construir interpretação diversa que leve à invalidação do ato, à responsabilização do 

gestor, à aplicação de sanção de improbidade ou a qualquer outra consequência jurídica 

que decorra do processo de deliberação. Do contrário, se o revisor observa na 

fundamentação da deliberação a menção a interpretações que se enquadram como 

orientação geral, deve preservar a deliberação administrativa. Caso o revisor não 

concorde com a orientação geral e tenha atribuições para propor uma nova orientação 

geral, deve sinalizar sua intenção e informar o responsável pela prática para que este tome 

conhecimento de que a interpretação adotada está equivocada e que poderá ser revista.  

Esse roteiro de aplicação das interpretações que fundamentam deliberações 

administrativas mitiga os efeitos da hipergeneralização. 

Não parece se sustentar a ideia de que o legislador não possa estabelecer restrições 

à aplicação do princípio da segurança jurídica para uma situação específica (atividade de 

revisão da validade de deliberações). Cabe ao Poder Legislativo dar densidade e 

concretude aos princípios gerais aplicáveis à Administração Pública, mormente em um 

cenário em que outros valores constitucionais precisam ser resguardados, como a 

legalidade, a impessoalidade e a eficiência. Sob esta perspectiva, a posição de Humberto 

Ávila de que o princípio da segurança jurídica sempre protege o cidadão que tenha 

confiado em “qualquer manifestação estatal” para exercer seus direitos fundamentais tem 

de ser ponderada, parecendo-me problemático que se ignore o tipo, o grau de completude 

e o modo de exteriorização da manifestação estatal, focando-se tão somente na  confiança 

e no exercício de direitos fundamentais como parâmetros suficientes189.  

Dificilmente se conseguirá um compromisso institucional sério das diversas 

esferas estatais se não tivermos uma regra estruturada para a aplicação do princípio da 

segurança jurídica. Não se consegue trabalhar com incentivos para a organização das 

interpretações e não se prestigia o papel dos diversos intérpretes públicos de nosso 

 

189 “[...] a nova norma legal proporciona proteção bem menor do que aquela que já garantida pela eficácia 

direta do princípio da segurança jurídica por meio da sua aplicação subjetivada (princípio da proteção da 

confiança). Com efeito, o princípio da segurança jurídica exige que o cidadão tenha confiado em qualquer 

manifestação estatal e exercido seus direitos fundamentais com base nela seja respeitado, sendo esse 

respeito exprimido por meio da vedação de que ele seja surpreendido com mudanças de orientação que 

atinjam atos praticados no passado com base na orientação abandonada e que não mais possam ser 

revertidos. [....]” ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2019. p.489. 
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ordenamento jurídico sem que se admita a validade de um regime especial para 

deliberações administrativas fundadas em tais interpretações institucionais, entendidas 

neste contexto como interpretações contidas em atos públicos de caráter geral, em 

jurisprudência judicial ou administrativa majoritária ou decorrentes de uma prática 

administrativa reiterada e de amplo conhecimento público (orientações gerais). Parece 

relevante que a interpretação jurídica das autoridades públicas tenha importância e que 

tal atividade de definir e organizar as interpretações seja exercida com responsabilidade, 

o que somente existe se a legislação lhe conferir reais consequências e desde que não 

possam ser proscritas por invocações abstratas e pouco objetiva de princípios.  

Ao incentivar-se a criação de orientações gerais, adquire-se mais segurança 

jurídica e se pode debater de forma clara as interpretações produzidas. Temos como 

facilitar o acesso às premissas jurídicas e mais espaço para planejar como confrontá-las 

ou como a elas se adequar. Temos como identificar incoerências, criticar, superar e exigir 

mudanças concretas a partir de contradições. Esse exercício de organização e 

incorporação de interpretações não tem espaço em um ambiente institucional em que não 

se tem uma regra clara sobre os limites de revisão das deliberações administrativas, 

limites estes que precisam ser tratados em sede legislativa com prescrições razoavelmente 

claras. 

O ambiente institucional anterior à Lei de Segurança Jurídica aceitava a revisão 

quanto à validade das deliberações administrativas sem que se exigissem muitos critérios 

e inexistiam diretrizes gerais para identificar-se quando uma manifestação estatal prévia 

poderia ser encarada como legítima para induzir o comportamento de indivíduos190. 

Atualmente, há um pouco mais de clareza sobre que tipo de interpretação – as orientações 

gerais – pode ser qualificada como indutora de comportamentos que venham a gerar 

expectativas juridicamente qualificadas.  

Outra dúvida quanto ao alcance da revisão das deliberações administrativas 

concerne ao dever legal de retroação de orientação geral ampliativa nos casos de atos 

restritivos de direitos191.  

 

190 No Código Tributário Nacional (art. 100, II, III e parágrafo único, e art. 146, todos do CTN) e na Lei 

Federal de Processo Administrativo (art. 2º, parágrafo único, XIII) havia regras específicas semelhantes, 

mas não idênticas. A LINDB aprimora e generaliza essa garantia, concretizando uma ideia geral de 

segurança jurídica que precisa ser respeitada em todas as áreas do direito público. 

191 “[...] a eficácia prospectiva da superação de precedentes está relacionada com a hipótese de mudança de 

entendimento agravar a situação do administrado. Ao revés, quando a superação de precedentes ampliar a 
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Não parece existir na norma do artigo 24 e nem decorre de princípios 

constitucionais aplicáveis à Administração Pública a obrigação de conferir efeitos 

retroativos às novas orientações gerais ampliativas de direitos.  

Ao admitir que as orientações gerais possuem força normativa, parece lógico que 

se lhes estenda o regime geral da irretroatividade, o qual norteia a regulação dos efeitos 

do texto legal (artigo 6º da LINDB).  Além da coerência com esta disposição, a 

mencionada solução se baseia no fato de ser praticamente impossível definir o significado 

de atos restritivos e atos ampliativos em relações jurídicas que envolvem a Administração 

Pública. Em muitos casos, o que pode ampliar o direito de um indivíduo pode ser 

considerado restritivo do direito de toda a coletividade192.  

A indeterminabilidade dos textos normativos e o fato de que os deveres impostos 

geralmente estão ligados a direitos de titularidade individual, coletiva ou difusa torna 

frequente esses conflitos, o que retira a utilidade deste parâmetro de análise. Afinal, o que 

 
esfera jurídica dos administrados, ou seja, quando ela for benéfica a eficácia do novo precedente deverá ser 

retroativa. Assim, por exemplo, se a Administração Pública superar o entendimento de que determinada 

conduta de um servidor público constitui uma infração administrativa, os efeitos desta superação deverão 

retroagir e atingir todos os servidores que foram sancionados pelos mesmos motivos de fato(pg.134) 

VALIATI, Thiago Priess; HUNGARO, Luis Alberto; CASTELLA, Gabriel Morrenttini e. A lei 

de introdução e o direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019 -  Os precedentes 

administrativos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Autores: Rafael Valim e Gustavo 

Marinho de Carvalho 

 

192 “Outra possível zona de dúvida diz respeito à aplicação da regra sobre atos administrativos restritivos 

de direitos. É provável a construção de linha de raciocínio que defenda a viabilidade de que um ato 

administrativo produzido de acordo com as orientações gerais de sua época, mas que imponha restrição de 

direitos a particular, venha a ser revisto com base em orientação geral adotada no futuro. [...] A questão de 

a retroatividade ser favorável ao particular, por si, não impõe um resultado pré-definido. Existem outros 

valores envolvidos na desconstituição de atos produzidos em conformidade às orientações gerais de sua 

época. A segurança jurídica também se perfaz com a certeza de que atos restritivos, quando lançados em 

conformidade com o Direito vigente, serão preservados. Ademais, é problemático aferir se um ato 

administrativo é, de fato, apenas restritivo de direitos. A repercussão de atos administrativos, mesmo 

quando direcionados a sujeitos específicos, é difícil de ser precisada. A restrição a direito de alguns pode 

gerar, como consequência indireta e simultânea, o reconhecimento de outros interesses, individuais ou 

difusos (como os de proteção à saúde pública, ao meio ambiente, ao direito de vizinhança, ao de um vizinho, 

ao de um concorrente, e assim por diante). Por exemplo, um ato administrativo que tenha, em conformidade 

com a orientação geral da época, determinado a cessação de prática comercial considerada ilícita, restringe 

direito do sujeito passivo, mas atende a interesse de outros agentes de mercado que se sentiam prejudicados 

pela prática. Assim, mesmo que a retroação seja benéfica para o sujeito passivo do ato a ser anulado, é 

possível que ela, sob outro prisma, venha a prejudicar outros interesses. Por essa linha, portanto, não parece 

adequado se construir uma exceção à abrangência da regra instituída no art. 24 da LINDB.” CÂMARA, 

Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações 

administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-

5177. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. Acesso em: 06 

Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
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é restritivo para um sujeito pode ser ampliativo para outros, inclusive para a própria 

Administração Pública, que é titular de direitos.  

A construção doutrinária que defende a retroação das novas interpretações parte 

da premissa de que a interpretação anterior era inválida, o que justificaria – dado o efeito 

geral de retroação da declaração de invalidade – a admissão de efeitos jurídicos benéficos 

aos indivíduos que suportaram “inválidas restrições” em seus direitos. Este não seria o 

caso da revisão de atos baseados em orientações gerais restritivas em razão da adoção de 

nova orientação geral ampliativa, pois, neste contexto, a deliberação administrativa 

pretérita não era inválida. 

A afirmação de que são verdadeiras as proposições de que as normas podem ser 

interpretadas de diferentes formas e de que é possível a escolha de uma interpretação que 

caiba dentro da “moldura legal” somente é aceitável em um cenário no qual o intérprete 

puder mudar de opinião sem ter de rever todas as deliberações administrativas produzidas 

no passado.  

A ideia de que mudanças ampliativas devem retroagir cria um ônus para a 

alteração de orientações gerais e para a conformidade com a evolução do debate jurídico 

sobre o assunto. Faz parte do processo de aprimoramento institucional mais efetivo a 

possibilidade de conceder-se efeitos prospectivos às interpretações, garantindo-se 

segurança jurídica ao Poder Público e aos particulares. A concessão de efeitos 

prospectivos facilita, inclusive, a realização do cálculo dos impactos da adoção de uma 

nova orientação geral, permitindo-se que se adote uma nova visão sem revolvimento e 

desestabilização de todas as relações jurídicas pretéritas.  

Muitas vezes, exigir que a orientação geral retroaja aumentará o custo para alterar 

posicionamentos, postergando indevidamente mudanças necessárias para fins de 

conformação com as interpretações emanadas do controle externo.  

Naturalmente que em situações especiais que digam respeito à aplicação de 

regimes jurídicos punitivos – direito administrativo sancionador ou disciplinar, por 

exemplo – pode ser admissível o fenômeno da novatio legis in mellius193. A retroação 

 

193 Entendo que a disposição constitucional do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, a qual prevê a 

retroação da lei penal para beneficiar o réu, não constitui fundamento de validade suficiente de um direito 

à retroatividade de leis que aplicam sanções administrativas de qualquer espécie. Para estes casos, é mais 

compatível a proteção ao ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e o respeito ao 

princípio da legalidade, sendo admissível a retroação em casos de sanção. 
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deve ser cuidadosamente implementada e prevista em lei, sendo recomendável somente 

se não se identificar uma clara utilidade na manutenção da deliberação administrativa 

pretérita. 

Em resumo, reputo equivocado considerar-se que a nova orientação geral que se 

classifique como “ampliativa de direitos” sempre opere efeitos retroativos.  Além do 

problema da dificuldade de aplicação deste parâmetro, o fenômeno da retroatividade de 

orientações gerais deve ser regulado de forma semelhante ao fenômeno da retroação dos 

textos legais e pensado com base nos vetores de utilidade e de segurança jurídica. Assim, 

nos casos em que não exista uma disposição legal clara determinando aplicação retroativa 

da orientação geral ampliativa, entendo que a autoridade competente deve conceder-lhes 

efeitos meramente prospectivos, o que estaria em consonância com o dever das 

autoridades públicas de atuarem para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 

normas (artigo 30 da LINDB) e com a proteção do ato jurídico perfeito (artigo 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).  

 

1.2.2 Orientações gerais: vinculatividade e dinâmica de aplicação. 

Em uma primeira leitura do artigo 24 da LINDB, duas questões prático-jurídicas 

exsurgem: (i) a primeira concerne à propensão a que as diferentes esferas ignorem a lei 

por não terem compromisso em analisar a validade de deliberações administrativas a 

partir de orientações gerais produzidas por autoridades públicas de outras esferas; e a (ii) 

segunda diz respeito ao que pode ser considerado uma orientação geral, como identificá-

la e como superá-la.  

Para enfrentar estas questões, explorarei neste subtópico o valor jurídico-

normativo do termo “orientações gerais” e as proposições prático-jurídicas que – se 

implementadas – podem melhorar a relação entre as três esferas e os administrados no 

contexto da revisão de deliberações administrativas.  

Uma premissa relevante para compreensão dessas questões é a de que, quando se 

aplica uma norma, exprime-se um juízo sobre como uma pessoa se conduz ou não se 

conduz ou se ela age ou não age de acordo com o poder ou competência que a norma a 
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confere194. A atividade de aplicar uma norma é criativa e constitutiva de direitos195, sendo 

possível que no processo de aplicação das normas se altere o significado normativo de 

um evento passado196.  

A manutenção de uma ordem jurídica capaz de produzir estabilidade pressupõe a 

criação e aplicação de normas que incidam sobre condutas futuras, esta é a razão pela 

qual usualmente as normas a estas se referem197. A adoção de uma prática jurídica que 

permite a constante requalificação do significado jurídico de eventos passados é 

incompatível com a forma de agir de instituições com poder político consolidado, sendo 

mais representativa de ordens institucionais que estão se estabelecendo no poder, como 

os governos revolucionários198.  

Assim, se o Poder Público se consolidou e pretende assegurar um ambiente em 

que os indivíduos e as autoridades públicas agem sob balizas seguras, deve adotar como 

 

194 “Aplicação de uma norma, contudo, é ainda o juízo através do qual exprimimos que um indivíduo se 

conduz ou se não conduz tal como uma norma lho prescreve ou positivamente consente, ou que ele age ou 

não age de acordo com o poder ou competência que uma norma lhe atribui.” KELSEN, Hans. Teoria Pura 

do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. p. 17. 

195 “A criação de normas jurídicas gerais é aplicação da Constituição, tal como a aplicação de normas 

jurídicas gerais pelos tribunais e órgãos administrativos é criação de normas jurídicas individuais. Assim 

como as normas jurídicas gerais produzidas por via legislativa ou consuetudinária são determinadas, sob o 

aspecto formal, e eventualmente também sob o aspecto material, pelas normas da Constituição – por normas 

de um escalão superior, portanto – assim também as normas individuais, criadas pelos atos judiciais e 

administrativos, são determinadas, tanto sob o aspecto formal como sob o aspecto material, pelas normas 

gerais legislativa ou consuetudinariamente criadas- portanto, também por normas de um escalão superior.” 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. Pg.258 

196 “Uma norma jurídica pode retirar, com força retroativa, validade a uma outra norma jurídica que fora 

editada antes da sua entrada em vigor, por forma a que os atos de coerção, executados, como sanções, sob 

o domínio da norma anterior, percam o seu caráter de pena ou execuções, e os fato de conduta humana que 

os condicionam sejam despidos posteriormente do seu caráter de delitos. Assim, por exemplo, pode a lei 

de um governo que conquistou o poder pela via revolucionária retirar a validade, retroativamente, a uma 

lei editada pelo governo anterior e segundo a qual certas ações praticadas pelos sequazes do partido 

revolucionário foram punidas como crimes políticos. É verdade que aquilo já aconteceu não pode ser 

transformado em não acontecido; porém, o significado normativo daquilo que já um longo tempo aconteceu 

pode ser posteriormente modificado através de normas que são postas em vigor após o evento que se trata 

de interpretar.” KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2009. Pg.14 

197 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. Pg.14. 

198 “Assim, por exemplo, pode a lei de um governo que conquistou o poder pela via revolucionária retirar 

a validade, retroativamente, a uma lei editada pelo governo anterior e segundo a qual certas ações praticadas 

pelos sequazes do partido revolucionário foram punidas como crimes políticos. É verdade que aquilo que 

já aconteceu não pode ser transformado em não acontecido; porém, o significado normativo daquilo que há 

um longo tempo aconteceu pode ser posteriormente modificado através de normas postas em vigor após o 

evento que se trata de interpretar.” KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009. Pg.15 
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principais diretrizes de atuação institucional a irretroatividade de manifestações estatais 

e, quando instituir novas normas, observar a criação de regras de transição199.  

Como visto nos subtópicos iniciais, o Estado brasileiro vem apostando nessas 

premissas ao reconhecer a força normativa da interpretação jurídica das autoridades 

competentes em diversas disposições legais, como as que constam no Código Tributário 

Nacional, no Código de Processo Civil e na Lei de Processo Administrativo Federal200. 

Esta adesão a normas e práticas de um Poder Público com força consolidada parece ser a 

natural evolução do processo de institucionalização do Estado brasileiro.  

A Lei de Segurança Jurídica consolidou esta tendência de respeito às 

interpretações passadas de forma bastante abrangente201. O artigo 24 prescreve que as 

normas estão em um quadro mais amplo de condicionantes de ação e que o processo de 

revisão quanto à validade de sua aplicação deve levar em conta o contexto interpretativo 

que dirigiu a conduta202.  

Entretanto, este contexto que influenciará de forma obrigatória a interpretação 

jurídica dos que revisam as deliberações administrativas foi delimitado: somente 

 

199 “Nesse quadrante, Luciano Ferraz aponta que duas das principais diretrizes impostas ao Poder Público, 

com o desiderato de proteger a esfera jurídica dos administrados, em face dos efeitos produzidos pela 

retroatividade dos atos estatais, são, justamente: (i) a irretroatividade das leis e demais atos estatais, bem 

assim de interpretações já realizadas pelos órgãos administrativos e judiciais acerca da legislação aplicável; 

e (ii) o dever de o Estado dispor sobre regras transitórias em razão de alterações abruptas de regimes 

jurídicos setoriais (v.g, ordem econômica, exercício profissional, servidores públicos)” MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança 

para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019.Pg.90 

200 “Hans Kelsen já lecionava que, quando um órgão se pronuncia sobre o conteúdo de uma norma, por 

exemplo, o juiz quando determina o sentido de uma lei, no processo de aplicação, produz um enunciado 

normativo. Como qualquer norma, esse enunciado é vinculante. Nesse mesmo sentido, Carlos Ari Sundfeld, 

Rodrigo Pagani de Souza e Guilherme Jardim Jurksaits asseveram que “o reconhecimento de que 

interpretações feitas pelas autoridades competentes são normas encontra-se, antes de tudo na própria 

hermenêutica jurídica. Ou seja, a própria teoria de interpretação das normas jurídicas constata que as 

interpretações, quando emanadas de autoridade competente, têm valor de norma.” MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança 

para a Inovação Pública). 1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019. Pg.75 

201 “Seguindo os quadrantes do disposto no art.23, o art.24 reconhece às interpretações conferidas pelas 

entidades públicas efeitos normativos. Razão pela qual impõe que tal alteração interpretativa deva 

deferência aos atos jurídicos perfeitos. Consagra, pois, a um só tempo, a segurança jurídica como 

estabilidade; como previsibilidade; e como proporcionalidade.” MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; 

FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da Segurança para a Inovação Pública). 

1.reimpr.Belo Horizonte: Fórum, 2019.Pg.89 

202 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hamze; SCHWIND, Rafael Wallbach 

(coord.). Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de 

setembro de 1942 - Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019  Institutos, conceitos e elementos do 

dispositivo  o conceito de orientações gerais e o requisito da ampla publicidade. César Guimarães Pereira. 

pg.277 
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interpretações contidas em atos públicos de caráter geral, jurisprudência judicial 

majoritária, jurisprudência administrativa majoritária e prática administrativa reiterada e 

de amplo conhecimento público impedirão que uma nova interpretação jurídica 

promovida pelo revisor não implique a desconstituição de atos ou a aplicação de outras 

sanções jurídicas. De certa forma, reconhece-se que o costume na aplicação da norma é 

uma norma, refletindo um processo descentralizado de produção normativa.  

À luz do debate brasileiro de revisão de deliberações administrativas, a norma do 

artigo 24 regulamentou a aplicação do princípio da segurança jurídica.  

Neste dispositivo, incorpora-se um novo instituto e um novo procedimento que 

vincula as três esferas, impondo um obstáculo à ressignificação jurídica de atos jurídicos 

(e seus efeitos) produzidos no passado. Em outros termos, o artigo 24 institui uma norma 

de reconhecimento para fins de análise da validade de deliberações administrativas 

produzidas com base em orientações gerais203. Trata-se de verdadeira barreira à retroação 

de interpretação jurídica construída pela autoridade revisora, a qual impede que a nova 

interpretação sirva como como parâmetro de validade de deliberações administrativas que 

se fundaram em uma orientação geral.  

Destaque-se que não é incomum que as esferas estatais (administrativa, 

controladora e judicial) adotem, ao longo do tempo, interpretações divergentes sobre um 

dado complexo normativo. Também não é incomum que mudem suas interpretações e 

passem a reconhecer como inválidas deliberações administrativas produzidas sob a égide 

de interpretações que elas mesmas asseveravam como corretas.  

Estes dois problemas geram muitos conflitos e explicam, em parte, o motivo pelo 

qual o Poder Público é um dos maiores usuários do sistema judiciário brasileiro. Há uma 

espécie de incentivo à busca pela interpretação mais favorável que somente tende a se 

encerrar com a análise por cortes superiores da específica questão jurídica em um 

precedente com efeito vinculante204.  

 

203 “Dizer que determinada norma é válida equivale a reconhecer que esta satisfaz a todos os critérios 

propostos pela norma de reconhecimento e é, portanto, uma norma do sistema. Na verdade, pode-se 

simplesmente dizer que a afirmação de que certa norma é válida significa que tal norma satisfaz a todos os 

critérios oferecidos pela norma de reconhecimento.” HART, H.L.A. O conceito de direito. Editora WMF 

Martins Fontes, 2009. pg.133 

204 Um bom caminho para aferir a veracidade desta afirmação seria avaliar os fundamentos jurídicos dos 

atos normativos que dispensam a interposição de recursos ou que permitem a realização de acordos pelo 

Poder Público, os quais, em geral, somente são aprovados se demonstrado o esgotamento do debate na 

esfera judicial em precedente com efeito vinculante. Outra prova deste incentivo à elevação dos conflitos à 
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A partir de minha experiência profissional, consigo identificar uma série de 

incentivos compensatórios ao uso abusivo do Poder Judiciário, pelo Poder Público ou 

pelos particulares, para a resolução de conflitos. São eles: (i) a existência do regime de 

precatórios, o qual viabiliza a transferência dos ônus de eventuais deliberações 

administrativas dos presentes para os futuros administradores públicos; (ii) a 

desconfiança em relação à adoção de soluções acordadas para conflitos que envolvem a 

Administração Pública;  (iii) a externalização dos custos dos processos judiciais e (iv) a 

permissividade da lei e do Poder Judiciário em relação à litigância de má-fé, em especial 

em ações populares, ações civis públicos e mandados de segurança.  

Esse estado de coisas permite afirmar que a norma do artigo 24, do modo como 

foi estruturada, tem como escopo (i) impedir o comportamento autocontraditório e (ii) 

harmonizar as intepretações e a atuação das diferentes esferas estatais. Para ser efetiva, a 

norma depende da adoção de uma série de providências por parte da Administração 

Pública, do Poder Judiciário e dos órgãos de controle (tribunais de contas e ministério 

público). 

Um primeiro ponto que se deve destacar é que o texto do artigo 24 da LINDB 

pode levar os intérpretes a conceberem níveis distintos de vinculação às orientações 

gerais, os quais influenciam de forma decisiva os modelos de revisão quanto à validade 

das deliberações administrativas que dele se pode extrair.  

Para compreender os diferentes modelos, parto da premissa de que o parágrafo 

único do artigo 24 da LINDB atribui às três esferas estatais o poder de produzir 

“orientações gerais”. Dessa forma, é possível – de acordo com a origem da interpretação 

– classificá-las como orientação geral judicial, orientação geral administrativa e 

orientação geral controladora, critério que tem como utilidade designar a esfera que 

construiu a interpretação jurídica que veio a prevalecer como “orientação geral” e 

motivou uma deliberação administrativa.  

Por orientações gerais judiciais, designo as orientações gerais produzidas pelo 

Poder Judiciário; por orientações gerais controladoras, refiro-me àquelas produzidas por 

 
esfera das cortes superiores é a existência de regras como a do artigo 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho 

de 2002, alterada pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, o qual necessitou dispor legalmente sobre 

a dispensa de contestação, contrarrazões e recursos em casos nos quais emanados precedentes vinculantes 

– em especial de cortes superiores. Este tipo de regra somente faz sentido em um cenário no qual o uso de 

todos os mecanismos recursais para impugnar decisões se mostra como regra.  
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órgãos de controle como os tribunais de contas e o Ministério Público; e, por orientações 

gerais administrativas, àquelas produzidas pela Administração Pública.  

A depender da força normativa que as esferas estatais venham a reconhecer às 

orientações gerais produzidas por cada qual, a norma do artigo 24 pode vir a produzir 

pelo menos dois modelos de revisão: (i) o modelo de baixa vinculação à orientação geral 

e (ii) o modelo de alta vinculação à orientação geral.  

O que chamo de (i) modelo de baixa vinculação à orientação geral descreve a 

dinâmica institucional em que uma esfera estatal toma conhecimento da orientação geral 

adotada pela outra e a “leva em conta” para fins de motivação, estando autovinculada 

somente às suas próprias orientações gerais em processos nos quais venha a revisar a 

validade de deliberações administrativas.  

Essa eficácia persuasiva da orientação geral produzida pela outra esfera estatal 

não implica a criação de uma restrição à imposição de uma diferente interpretação jurídica 

construída pelo revisor para fins de análise da deliberação administrativa.  

Por consequência, observados os outros parâmetros legais para interpretação da 

norma205, a alternativa interpretativa do revisor – mesmo que seja nova e não se configure 

como orientação geral de sua esfera - sobrepujará a alternativa interpretativa contida em 

orientação geral que motivou a deliberação administrativa.  

Esta baixa vinculação reforça o significado do termo “levará em conta as 

orientações gerais da época” e aceita que ele em nada impede a imediata imposição da 

escolha interpretativa da autoridade revisora judicial, controladora ou administrativa. 

Assim, a norma do artigo 24 serve somente para exortar a que a autoridade revisora inclua 

em seus “considerandos” ou na “fundamentação” de seu pronunciamento uma referência 

“às orientações gerais da época”. Nesta dinâmica, não existe um dever de não reconhecer 

como inválida a deliberação administrativa produzida com base em orientação geral de 

outras esferas. Trata-se assim de uma regra que cria um ônus argumentativo para o 

revisor, sem obrigá-lo, no entanto, a preservar a deliberação administrativa produzida 

com base em interpretação contida em orientação geral de outra esfera.   

 

205 Neste cenário, os artigos 20, 21, 22 e 23 da LINDB, os quais impõem, nas decisões a que se referem, 

um juízo de proporcionalidade, a criação de uma regra de transição e o dever de levar em consideração as 

exigências de política pública devem ser cumpridos. 
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Em relação à vedação à declaração de invalidade com base em mudança posterior 

de orientação geral – segunda parte do comando do artigo 24 - o modelo de baixa 

vinculação reconhece restrição à revisão de deliberações administrativas fundamentadas 

em orientação geral posterior da própria esfera, quando a própria esfera proceder à 

atividade de revisão.   

Assim, adotado este modelo, o Poder Judiciário está proibido de invalidar em uma 

ação anulatória um ato administrativo que usou como fundamento jurídico interpretação 

constante em enunciado de súmula vinculante, mesmo que ao tempo da revisão a 

interpretação constante no enunciado esteja superada. A Administração Pública está 

proibida de invalidar administrativamente ato que tenha produzido com base em 

orientação geral administrativa (parecer vinculante da Procuradoria Geral do Estado, por 

exemplo) porque a interpretação foi superada. Em todos estes casos, o que se proíbe é a 

revisão com base em mudança da orientação geral posterior, por uma vedação de 

comportamento contraditório. 

Assim, no modelo de baixa vinculação, a força normativa da orientação geral é 

centrada na própria esfera que a produziu (autovinculante). Por consequência, uma 

deliberação administrativa fundada em orientação geral judicial pode, tranquilamente, ser 

invalidada pela autoridade administrativa revisora, caso não exista uma orientação geral 

administrativa adotando idêntica posição sobre a matéria.   

Seria o caso, por exemplo, de um ato administrativo individual que concede uma 

vantagem a um servidor público específico porque a jurisprudência majoritária se firmou 

no sentido da legalidade da vantagem. Entretanto, três anos depois, a autoridade 

hierarquicamente superior, no exercício da autotutela, proscreve o ato. O ato concreto e 

individual, a despeito de fundado em uma orientação geral judicial, poderá ser invalidado, 

porque a esfera administrativa não concorda com a interpretação da orientação geral 

judicial que lhe serviu de supedâneo.  Exigir-se-á da autoridade revisora que faça menção 

expressa ao entendimento judicial (“leve em conta as orientações gerais da época”), a fim 

de cumprir o ônus argumentativo, mas não se exige dela que preserve a validade do ato 

que foi motivado com base em orientação geral judicial.  

Em síntese, no modelo de baixa vinculação, as orientações gerais emanadas das 

diferentes esferas seriam eminentemente persuasivas, não produzindo, por si mesmas, 

vinculação na análise da validade das deliberações administrativas no âmbito de uma 

esfera distinta. Já as orientações gerais próprias produzem autovinculação e impedem a 

revisão quanto à validade para todos os efeitos (desfazimento do ato, aplicação de sanção 
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ou qualquer outra consequência jurídica). Em todos os casos, o motivo da revisão deve 

ser mudança de orientação geral. 

Já o (ii) modelo de alta vinculação às orientações gerais descreve a dinâmica em 

que a Administração produz uma deliberação administrativa com base na orientação geral 

adotada por outra esfera estatal, engendrando uma heterovinculação parcial para o revisor 

da esfera que não produziu a orientação geral.  

Apesar de essa deliberação administrativa não ser baseado em uma orientação 

geral da própria esfera, a decisão está protegida pela norma do artigo 24, porque, 

objetivamente, a interpretação que fundamentou a produção da deliberação administrativa 

é uma orientação geral (ou seja, a interpretação está contida em um ato público de caráter 

geral, em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária ou decorre de uma prática 

reiterada e de amplo conhecimento público).  

É a situação, por exemplo, de um ato administrativo concreto e individual que foi 

praticado com base em interpretação contida em jurisprudência judicial majoritária. Neste 

caso, apesar de o ato não ter sido praticado com base em uma orientação geral 

administrativa, a motivação jurídica remete a uma orientação geral adotada por uma das 

esferas estatais, o que impede a declaração de invalidade pela autoridade administrativa 

superior ou por qualquer outra autoridade, caso estas não possuam orientação geral 

própria sobre a questão.  

Nessa situação, nem a Administração Pública e nem o Poder Judiciário poderão 

reconhecer a invalidade do ato com base em nova interpretação adotada sobre a matéria. 

O ato produzido está definitivamente protegido na esfera administrativa (que não possui 

orientação geral diversa) e nas esferas estatais que não possuíam orientação geral própria 

sobre a matéria ao tempo da produção da deliberação administrativa.   

Nada impede, entretanto, que a autoridade administrativa revisora tome as 

providências devidas para orientar a autoridade que produziu o ato no sentido de que, no 

futuro, seja adotado outro entendimento, vedando-se a produção de deliberações 

administrativas semelhantes. Neste cenário, a autoridade administrativa revisora está 

sinalizando expressamente que não adotará o entendimento firmado na orientação geral 

judicial e, portanto, poderá revisar a validade de atos futuros. Para produzir este efeito, a 

nova interpretação deve estar contida em uma orientação geral administrativa e deve ser 

divulgada nos meios institucionais, a fim de que as autoridades administrativas 

subordinadas e os administrados tenham conhecimento da postura adotada pela 

Administração e consigam identificar o conflito existente entre as esferas estatais.  
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Esta possibilidade de sinalizar o conflito e de adotar uma orientação geral própria 

importa uma consequência evidente. Caso existisse orientação geral administrativa 

contrária ao tempo da produção da deliberação que se fundou em orientação geral judicial, 

não haveria óbice a que a deliberação administrativa fosse reconhecida como inválida. 

Isso porque caberia à autoridade administrativa hierarquicamente inferior observar as 

orientações gerais administrativas.  

Este modelo parte da premissa de que uma esfera deve ser deferente em relação à 

orientação geral produzida pela outra, desde que não possua sua orientação geral própria 

sobre a questão. O marco temporal de análise da existência da orientação geral é a data 

da produção do ato, contrato, ajuste, processo ou norma.  Afinal, não é possível revisar a 

deliberação com o olhar no ambiente institucional posterior à sua produção, devendo-se 

fazer um juízo contemporâneo à sua perfectibilização. 

A inexistência de orientações gerais nas esferas administrativa, controladora e 

judicial ao tempo da produção da deliberação administrativa tem como consequência a 

possibilidade de revisão da deliberação administrativa por todas as esferas e, na forma do 

artigo 30 da LINDB, implica a necessidade de adotar medidas para a edição de orientação 

geral.  

A autoridade revisora tem o dever de buscar identificar as orientações gerais 

produzidas pelas diferentes esferas e expô-las na motivação. Caso não as identifique, a 

autoridade deve declarar esse fato em sua motivação como forma de transparecer que 

cumpriu o seu ônus argumentativo de “levar em conta as orientações gerais da época”. 

Este requisito procedimental cria uma espécie de rotina para a demonstração de que a 

interpretação adotada partiu de uma investigação sobre os precedentes e sobre as 

orientações gerais prévias que existiam sobre a questão jurídica.   

Em minha leitura, o modelo instituído pelo artigo 24 da LINDB é o de alta 

vinculação (ii). Trata-se de modelo que precisa ser bem estruturado, pois revela algumas 

dificuldades operacionais.  

A norma tem como escopo preservar as deliberações fundadas em orientações 

gerais decorrentes dos diversos mecanismos de uniformização de interpretação existentes 

nas diversas esferas estatais. Isso porque ela quer proteger, em maior medida, aqueles que 

se relacionam com o Poder Público em relações reguladas, via de regra, pelo Direito 

Público.  

Por conseguinte, a orientação geral produzida por quaisquer das esferas compõe 

o bloco normativo ao qual todas estão sujeitas, de modo que uma deve ser deferente com 
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a orientação geral adotada pela outra. A regra geral é que a autoridade não revise a 

validade de deliberações administrativas fundadas em orientações gerais de outras 

esferas.  

Para harmonizar este dever de deferência com as competências de controle das 

esferas judicial, controladora e administrativa, é importante que não se confira ao 

dispositivo uma interpretação literal que leve a situações de abuso. 

 A primeira situação de abuso que se pode verificar é a de querer sustentar a 

intangibilidade de deliberações administrativas fundadas em interpretações e 

especificações constantes em atos públicos de caráter geral que veiculem interpretações 

recentes. Isto é, há que se analisar o contexto institucional em que produzida esta 

interpretação, se ela já norteou deliberações administrativas anteriores ou se ela é fruto 

uma nova concepção sobre a incidência de regras e princípios.  

Se a interpretação nova contida no ato público de caráter geral (ex: resolução, 

decreto) for questionada rapidamente perante as esferas estatais de controle, parece 

possível a revisão da validade das deliberações administrativas para todos os fins, 

inclusive para fins de desfazimento do ato ou para aplicação de sanções aos responsáveis 

pela deliberação ilícita. Em um primeiro momento, este questionamento rápido de uma 

norma nova retira a proteção do artigo 24, a qual tem como escopo proteger expectativas 

fundadas em orientações gerais minimamente consolidadas.   

Isso ocorre porque a norma do artigo 24 visa a criar um direito subjetivo por parte 

do interessado em determinada orientação geral. Este interessado pode ser um particular, 

um gestor público ou a Administração Pública. A ideia da norma é que a validade da 

deliberação administrativa seja examinada à luz de interpretações minimamente 

estabilizadas vigentes à época da perfectibilização do ato, contrato, processo, ajuste ou 

norma.  

Apesar de a interpretação literal da lei não exigir que essa interpretação contida 

em ato público de caráter geral esteja consolidada, o histórico de tramitação da norma e 

a construção doutrinária e judicial do princípio da segurança jurídica – o qual ocupa um 

patamar de norma constitucional – dificilmente admitiria uma aplicação meramente 

formal da norma do artigo 24 e tornaria intangível uma deliberação administrativa 

fundada em uma interpretação maliciosamente veiculada em um ato público de caráter 

geral e que não goza de um histórico relevante de aplicação. 

A forma de verificar se essa orientação geral se consolidou e influenciou o 

comportamento do afetado depende de uma análise profunda, a qual pode abranger os 
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seguintes pontos: (i) a deliberação administrativa fez com que o particular ou o Poder 

Público executasse planos, investisse recursos ou tomasse uma série de decisões 

relevantes? (ii) Há quanto tempo esta interpretação constante no ato público de caráter 

geral vigora? (iii) Quais outras deliberações administrativas se fundaram nesta 

interpretação que consta no ato público de caráter geral? (iv) Quais as razões da demora 

para questionar a deliberação administrativa? (v) Era possível a impugnação da 

deliberação em um prazo inferior? (vi) Qual o grau de publicidade dado àquela orientação 

geral quando de sua edição? (vii) Essa interpretação jurídica foi reportada em canais 

institucionais criados para dar publicidade efetiva a atos normativos estatais? (viii) A 

interpretação reflete uma prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento 

público anterior à edição do ato público de caráter geral? (ix) Há pareceres ou decisões 

de órgãos jurídicos superiores das esferas administrativa, controladora ou judicial que 

respaldem essa interpretação? (x) Estes pareceres ou decisões são de fácil acesso para o 

interessado na impugnação? 

Assim, a autoridade responsável pela revisão da validade das deliberações 

administrativas deve analisar diferentes aspectos materiais para reconhecer a 

consolidação da interpretação e sua qualidade de orientação geral, em especial, quando o 

veículo que contém essa interpretação for um ato público de caráter geral recém editado. 

Não se mostra uma boa prática a realização de um mero juízo superficial de subsunção 

para fins de incidência da proteção do artigo 24 da LINDB.  

 

Consoante lições de Humberto Ávila, o que caracteriza a base de confiança é sua 

“aptidão para servir de fundamento para o exercício dos direitos de liberdade e de 

propriedade, e não os requisitos objetivos que ela possua”206 e “nem todas as bases 

normativas apresentam o mesmo grau de confiabilidade”207, de modo que “o decisivo 

passa a ser encontrar critérios orientadores que permitam apontar quais são as bases 

formadoras de confiança legítima e quais são aquelas que não geram a referida 

confiança”208.  

 

206 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

pg.393 

207 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

pg.393 

208 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed., ver., atual.e ampl. São Paulo: Malheiros, 2019. 

pg.393 
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Deste modo, para proteger a confiança legítima nas interpretações do Poder 

Público, o profissional responsável por revisar a validade de deliberações administrativas 

deve realizar um esforço para identificar precedentes judiciais e administrativos e se há 

uma prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público consolidada. Não 

deve reconhecer a priori as consequências protetivas do artigo 24 a uma interpretação ou 

especificação constante em um ato público de caráter geral sem fazer esse juízo quanto 

ao histórico da interpretação. Não deve simplesmente confiar integralmente em 

declarações de autoridade administrativa, controladora ou judicial e naquelas formuladas 

por particulares interessados na desconstituição da deliberação. Deve investigar a fundo 

a questão, levando em conta a seriedade do questionamento formulado, a publicidade 

dada à interpretação qualificada como orientação geral e, em especial, se a esfera 

responsável pela produção da orientação geral possui reputação por organizar e agir com 

coerência e uniformidade em relação às suas interpretações institucionais. Em certo 

sentido, deve-se deferência maior a quem adere ao programa de segurança jurídica 

instituído pelo artigo 30 da LINDB209.  

Aquele que produz a deliberação administrativa tem o ônus de motivá-la 

adequadamente, inclusive fazendo referência às eventuais interpretações qualificadas 

como orientações gerais emanadas pelas diferentes esferas cujo teor tenha influenciado a 

sua decisão. O interessado na revisão do ato deve instruir sua impugnação com o histórico 

de aplicação da norma ou, se nova, procurar demonstrar que em pesquisas realizadas nas 

bases de dados dos tribunais, dos órgãos de controle ou da esfera administrativa não existe 

orientação geral pretérita sobre a matéria. Demanda-se, assim, uma discussão relativa à 

forma como a norma foi instituída ou como vem sendo aplicada.  

Uma outra reflexão que se coloca diz respeito aos casos em que uma deliberação 

administrativa, fundada em orientação geral administrativa ou controladora, estiver sendo 

questionada perante o Poder Judiciário. Com o novo regime de interpretação de normas 

do artigo 24, se a deliberação se fundar em orientação geral administrativa ou 

controladora, nunca tendo sido levada a questão ao Poder Judiciário, ainda assim este não 

poderá invalidar aquela deliberação específica, já que a questão está estabelecida e duas 

esferas do Poder Público já se manifestaram sobre a questão. É possível, entretanto, que 

 

209 Eis o teor do artigo 30 da LINDB: Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a 

segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas 

e respostas a consultas Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter 

vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.                   
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o Poder Judiciário entenda que a devida interpretação das normas jurídicas não está sendo 

dada por nenhuma das outras esferas.  

Por razões de cultura institucional, é razoável supor que a esfera judicial queira 

fazer prevalecer sua posição em razão de uma interpretação abrangente do artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, o qual prevê a regra de que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito”. Em relação a este ponto, é 

importante destacar que a norma do artigo 24 da LINDB não exclui de apreciação a 

questão da validade, somente cria balizas para o modo como essa apreciação deve ser 

feita. Tal como fez o Código de Processo Civil ao criar postulados hermenêuticos para as 

decisões judiciais (artigo 489, §1º, do CPC), a LINDB criou uma nova regra que se aplica 

de forma geral a todos os que são responsáveis por revisar uma específica forma de 

manifestação administrativa: uma deliberação juridicamente perfeita e que foi motivada 

por uma interpretação qualificada como orientação geral.  

Neste cenário, como a esfera judicial poderá fazer prevalecer sua interpretação 

sobre a questão? Como a esfera judicial poderá fazer prevalecer seu entendimento e 

contrariar a interpretação consolidada como orientação geral por outra esfera estatal? 

Para estes casos, o Poder Judiciário dependerá da iniciativa de um interessado em 

firmar outra interpretação jurídica, existindo diversas estratégias possíveis, tais como:  (i) 

buscar a declaração de invalidade do ato público de caráter geral produzido pelas esferas 

administrativa e/ou controladora que estejam dando respaldo às deliberações ilícitas; (ii) 

impugnar a deliberação administrativa antes de sua perfectibilização, por meio de 

instrumentos judiciais preventivos (mandado de segurança preventivo ou mesmo uma 

ação ordinária com pedido de tutela provisória determinando obrigação de não fazer); (iii) 

demonstrar que as interpretações perderam sua qualidade de orientação geral em razão de 

jurisprudência judicial majoritária posterior ou por ato público de caráter geral do Poder 

Judiciário.  

Esta terceira estratégia se funda na formulação teórica de que a decisão judicial 

possui um caráter dúplice, proposição essencial para a construção de um sistema 

estruturado de precedentes. Assim, se os juízes sinalizam na fundamentação de uma 

decisão de controle sobre a validade de uma deliberação administrativa que a forma 

correta de interpretar as normas não é aquela adotada pelas esferas controladora e 

administrativa, é possível considerar que os atos produzidos após os pronunciamentos 

judiciais reiterados não estão protegidos, na esfera judicial, contra a revisão de validade. 
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O que a lei exige para fazer prevalecer a decisão judicial é que esta aplique interpretação 

contida em orientação geral da esfera estatal, o que, no caso do Poder Judiciário, pode se 

configurar em interpretação constante em um ato público de caráter geral ou em 

jurisprudência judicial majoritária.  

Atualmente, o Poder Judiciário tem à sua disposição uma série de instrumentos 

que podem ser qualificados como atos públicos de caráter geral em decorrência da força 

normativa atribuída aos precedentes emanados de determinados órgãos ou em decorrência 

de procedimentos específicos para criação de teses jurídicas (incidente de resolução de 

demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, teses aprovadas em ações 

de controle concentrado). Ademais, instituições como o Ministério Público, a Defensoria 

Pública ou associações civis podem ajuizar ações civis públicas com o objetivo de que 

seja declarada a invalidade de uma específica orientação geral da esfera administrativa ou 

controladora ou para postular tutelar que proíbam a produção de determinadas 

deliberações administrativas (atos ou contratos, por exemplo).  

O questionamento no âmbito judicial, a depender da fundamentação adotada, 

comunica à esfera responsável pela produção da deliberação administrativa que os atos 

jurídicos produzidos após a orientação geral judicial poderão ser desconstituídos e a sua 

produção poderá importar a eventual responsabilização de agentes públicos ou 

particulares210.  

Isso porque o conjunto de precedentes ou os atos públicos de caráter geral que 

contenham interpretação contrária permitem que a esfera judicial não se submeta ao 

postulado do artigo 24, seguindo-se, portanto, a mesma lógica aplicável às outras esferas: 

se existe orientação geral própria em sentido contrário, não se aplica a restrição do artigo 

24 da LINDB para atos produzidos após a sua formalização como orientação geral 

judicial.  

Entendo que para afastar-se o postulado hermenêutico do artigo 24 da LINDB, 

estes precedentes judiciais devem abordar a questão com profundidade, inclusive fazendo 

referência às orientações gerais das esferas administrativa e controladora que se quer 

superar. Julgados isolados ou produzidos com motivação superficial e que não abordem 

a questão jurídica levando em conta seu histórico de aplicação não se prestam à 

 

210 Se a decisão judicial não avaliar o mérito ou não se fundamentar em jurisprudência judicial majoritária, 

por exemplo, não faz sentido desqualificar a orientação geral para fins de incidência do artigo 24 da LINDB 
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desqualificação da proteção jurídica conferida às deliberações fundadas em orientações 

gerais. Deve a autoridade revisora atentar para a qualidade dos fundamentos 

determinantes dos pronunciamentos judiciais que se opõem às orientações gerais 

produzidas pelas esferas administrativa e controladora.  

Esta mesma dinâmica de atuação se aplica à esfera controladora. Caso seja da 

competência de órgãos de controle (tribunais de contas, ministérios públicos) pronunciar-

se sobre a validade da deliberação administrativa fundada em orientação geral das esferas 

administrativa ou judicial, a proteção do artigo 24 da LINDB não se estende aos atos 

futuros, desde que as orientações gerais controladoras enfrentem com profundidade os 

argumentos que respaldam as orientações tidas como incorretas. Exige-se, tal como para 

o Poder Judiciário, que estes pronunciamentos abordem a questão levando em conta as 

orientações gerais que motivaram a deliberação, sendo vedada a realização de juízos 

superficiais. 

Por conseguinte, a superação da orientação geral da esfera administrativa pode ser 

realizada, no âmbito das esferas controladora e judicial, por meio da adoção de 

orientações gerais próprias destas esferas estatais, a partir de quando se pode efetivar a 

revisão sem contrariar a norma do artigo 24 da LINDB.  

As orientações gerais serão construídas, em especial, por meio da sinalização 

(signaling) em decisões controladoras (ex: sentenças, acórdãos, pareceres etc.). Esta 

sinalização feita por orientações gerais produzirá dois efeitos: (i) a possibilidade de 

desfazimento ou de questionamento de deliberações análogos que venham a ser 

produzidas após a orientação geral judicial ou controladora  que contrariar a orientação 

geral da esfera administrativa; e (ii) a necessidade de a Administração Pública reavaliar, 

internamente, a adequação de a interpretação que adota como orientação geral.   

Diante da desarmonia entre orientações gerais de diferentes esferas, as 

deliberações produzidas estão sujeitas à desconstituição, pois o confronto não cria 

legítima confiança.  

Uma boa prática jurídica seria a Administração Pública criar um programa 

específico de conformidade com as orientações gerais firmadas pelas esferas de controle 

externo, a fim de reduzir o volume de conflitos levados ao Poder Judiciário – atuação que 

atende ao dever instituído no artigo 30 da LINDB. Para a Administração Pública do 

Estado de São Paulo, será proposta uma solução específica mais adiante.  
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Em síntese, o modelo de revisão das deliberações administrativas instituído pelo 

artigo 24 da LINDB: (i) criou um parâmetro de validade para atos, contratos, ajustes, 

processos e normas administrativas cuja produção já se houver completado; (ii) este 

parâmetro vincula as três esferas e se denomina orientação geral; (ii) as deliberações 

administrativas fundadas em interpretações qualificadas como orientações gerais não 

podem ser desconstituídos com base em nova orientação geral, o que impõe que as 

autoridades revisoras verifiquem se há ou não há orientação geral produzida por alguma 

das três esferas; (iii) se existir orientação geral de quaisquer das esferas, a deliberação 

administrativa não poderá ser revisada se nelas se fundar; (iv) caso não exista orientação 

geral das esferas, a autoridade pode revisar e impor sua escolha interpretativa, desde que 

observados outros parâmetros fixados nos artigos 20, 21, 22 e 23 da LINDB; (v) em todos 

os casos, se houver orientação geral da própria esfera da autoridade revisora ao tempo da 

produção da deliberação administrativa, não há óbice para a efetivação da revisão no 

âmbito da respectiva esfera; (vi) tanto as autoridades que decidem quanto as que revisem 

possuem o dever de analisar o histórico da interpretação qualificada como orientação 

geral e de explicitar o uso da orientação geral específica em suas decisões; (vii) 

especialmente nos casos de interpretações contidas em atos públicos de caráter geral, 

exige-se uma análise de aspectos materiais, não se estendendo a proteção do artigo 24 a 

deliberações administrativas fundadas em interpretações novas que foram contestadas 

perante as esferas estatais ou que não foram tornadas públicas de modo efetivo.  

De modo geral, a proposta jurídica aqui formulada para orientar a aplicação do 

artigo 24 da LINDB tem como consequência a instauração de um processo gradual de 

aplicação das interpretações jurídicas. Utiliza-se uma lógica de concessão de efeitos 

prospectivos puros às interpretações qualificadas orientações gerais das diferentes esferas 

estatais, evitando a completa desarmonia e instabilidade do processo de controle das 

deliberações administrativas. 

Admito como razoável que as esferas estatais possuam compreensões diversas 

sobre a forma de aplicação do complexo normativo, entretanto, em um primeiro 

momento, as análises jurídicas sobre a validade das deliberações administrativas – por 

razões de segurança jurídica, eficiência e necessidade de inovação – devem ser 

respeitadas, caso fundadas em interpretações qualificadas como orientações gerais 

razoavelmente consolidadas.  
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O diálogo institucional entre as esferas estatais deve ser harmônico, o que se 

consegue através do uso de mecanismos de uniformização de interpretação que restrinjam 

as alternativas interpretativas dos revisores em prol da cognição quanto ao direito 

aplicável por parte dos particulares e dos integrantes da Administração Pública.  

O reconhecimento legal de que as orientações gerais preservarão as deliberações 

administrativas contra desfazimento ou contra responsabilização de agentes públicos 

reforça o incentivo à produção de orientações gerais pela Administração Pública. Afinal, 

uma interpretação relevante será formalizada como orientação geral para proteger 

juridicamente a deliberação administrativa e o agente que a produz.  

Em relação aos órgãos de controle externo, o incentivo decorre da regra de que 

somente poderão fazer prevalecer seus entendimentos se suas interpretações assumirem 

a forma de orientações gerais. Se não o fizerem, deverão ser deferentes com aquele que, 

na linha de frente, aplicou as normas segundo orientação geral própria ou de outra esfera.  

Para fazer prevalecer seus entendimentos, as esferas estatais devem criar rotinas 

ou procedimentos específicos para organizar, uniformizar, revisar e divulgar as 

orientações gerais existentes ou as que vierem a ser editadas.  

Do ponto de vista do diálogo institucional, a manutenção do complexo normativo 

inalterado e o respeito aos precedentes gera uma tendência a que situações de conflito 

levem à pacificação social por meio da prevalência da interpretação judicial ou 

controladora qualificada como orientação geral. Esta prevalência interpretativa sinaliza 

para a esfera administrativa a necessidade de tomar medidas para alterações normativas 

que superem os entendimentos que lhe forem desfavoráveis ou, caso entenda conveniente, 

conformar-se com a construção dos órgãos estatais de controle. Assim, promove-se 

qualidade, responsabilidade e coerência no funcionamento do Poder Público. 

Ao longo deste capítulo, ficou demonstrado que a atividade de revisão da validade 

de deliberações administrativas sofreu importantes transformações, tendo sido 

aprimorada pela contribuição de publicistas renomados, por prescrições jurídicas 

desenhadas pelo Supremo Tribunal Federal e por disposições fundamentais constantes na 

Constituição e em algumas leis estruturantes (Lei de Ação Popular, Leis de Processo 

Administrativo, Lei de Segurança Jurídica). O gradual aprimoramento desta atividade 

está associado a uma ideia de segurança jurídica que vem sendo sofisticada e que exige 

do Poder Público a adoção de novas práticas e uma agenda de divulgação e organização 

de suas orientações gerais que viabilize o funcionamento de um sistema de precedentes. 
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No próximo capítulo, pretendo explorar o papel da Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo na produção de orientações gerais e na atividade de revisão das deliberações 

administrativas, o que será feito a partir da legislação e da atuação prática de um de seus 

órgãos mais relevantes – a Procuradoria Administrativa.  
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2. O PAPEL DA PGE/SP NA REVISÃO DA VALIDADE DAS 

DELIBERAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Em termos teóricos, é possível identificar quatro objetivos do controle da 

Administração: (i) a defesa do patrimônio público211; (ii) a adequada aplicação dos 

recursos públicos212; (iii) o cumprimento das finalidades da atuação administrativa213; e 

(iv) adstrição à legalidade214. No que tange ao método, o controle pode ser formal ou 

material. O controle formal se pauta na “verificação da atenção aos procedimentos e 

requisitos previstos em lei como condição para a prática de um ato”215 e o controle 

material se volta a “aferir o resultado de um ato ou ação administrativa” 216.  

No âmbito da Lei de Segurança Jurídica, é possível verificar que o controle formal 

foi enriquecido por dimensões de controle material. Isto significa, em certo sentido, que 

os órgãos jurídicos que exercem o controle formal receberam uma espécie de “mandato” 

para exercer seus poderes à luz de aspectos materiais ou de expor à autoridade 

administrativa esta possibilidade.  

A mudança do modo como o controle formal é exercido está muito ligada à 

alteração substancial pela qual passou o Direito – maior uso de textos indeterminados, 

aplicação arbitrária de princípios – e ao modo como as instituições responsáveis pelo 

 

211 O controle tem o dever de proteger o patrimônio do Estado (Pg.210) Livro: Nova organização 

administrativa brasileira/ Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo Horizonte: Fórum, 2010.. 

Artigo: “Os grades desafios do controle da Administração Pública”, autor: Floriano Azevedo Marques Neto 

212 O controle deve verificar se um dado bem do patrimônio do Estado está sendo – em termos alocativos – 

bem utilizado; deve se preocupar, ainda, com a gestão orçamentária e com a priorização de alocação de 

recursos para atividades mais relevantes. (pg.210) Livro: Nova organização administrativa brasileira/ 

Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo Horizonte: Fórum, 2010.. Artigo: “Os grades desafios 

do controle da Administração Pública”, autor: Floriano Azevedo Marques Neto 

213 O controle deve evitar o abuso ou o desvio de poder, sindicalizar as políticas públicas a partir de 

parâmetros constitucionais e efetuar a análise de eficiência. Livro: Nova organização administrativa 

brasileira/ Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo Horizonte: Fórum, 2010. Artigo: “Os grades 

desafios do controle da Administração Pública”, autor: Floriano Azevedo Marques Neto (pg.211) 

214 O controle deve assegurar a sujeição da Administração à lei em caráter preventivo e reativo. Livro: Nova 

organização administrativa brasileira/ Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo Horizonte: 

Fórum, 2010. Pg.207 e 209. Artigo: “Os grades desafios do controle da Administração Pública”, autor: 

Floriano Azevedo Marques Neto (pg.211) 

215 Livro: Nova organização administrativa brasileira/ Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. Pg.207 e 209. Artigo: “Os grades desafios do controle da Administração Pública”, 

autor: Floriano Azevedo Marques Neto (pg.212) 

216 Livro: Nova organização administrativa brasileira/ Coordenador: Paulo Modesto. 2 ed.rev.eampl.Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. Pg.207 e 209. Artigo: “Os grades desafios do controle da Administração Pública”, 

autor: Floriano Azevedo Marques Neto (pg.212) 
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controle vem atuando – falta de articulação, exercício fragmentado do poder, ausência de 

coerência. Assim, a lei reage a uma prática subvertida de controlar superficialmente e de 

forma incoerente as deliberações administrativas, sem que o revisor assuma 

responsabilidade por profundas consequências impostas à Administração e aos interesses 

gerais.  

O controle de legalidade precisa, portanto, adequar-se a estas novas balizas.  

Uma das apostas das novas disposições da LINDB para lidar com os desafios da 

multiplicidade de controle e da falta de uniformidade de orientações gerais é o 

estabelecimento de um sistema de precedentes. O cerne deste sistema é composto do 

dever jurídico atribuído às autoridades públicas de atuar para aumentar a segurança 

jurídica na aplicação das normas, o que pode ser viabilizado mediante regulamentos, 

súmulas administrativas e respostas a consultas (artigo 30 da LINDB).  

A eficácia vinculante interna das orientações gerais administrativas (artigo 30, 

parágrafo único, da LINDB) e a heterovinculação parcial externa das orientações gerais 

estatais (artigo 24 da LINDB) concretizam os princípios de legalidade, igualdade e 

segurança jurídica a partir de uma perspectiva nova: (i) legalidade não é adstrição ao texto 

legal, mas à ordem jurídica – que é composta por normas emanadas por todas as esferas; 

(ii) igualdade exige tratamento isonômico na aplicação da ordem jurídica; e (iii) 

segurança jurídica é a proteção qualificada a determinadas espécies de deliberações 

administrativas – aquelas fundadas em interpretações qualificadas como orientações 

gerais.  

Assim, como visto no capítulo anterior, todas as esferas estatais poderão produzir 

orientações gerais sobre a aplicação das normas jurídicas e influenciarão os rumos da 

Administração, na medida em que organizem estas interpretações qualificadas e que 

atuem para mantê-las estáveis, íntegras e coerentes. Instaura-se uma saudável competição 

interinstitucional pelo poder a qual pode ajudar na criação de um ambiente de maior 

segurança para os administrados e para os agentes públicos.  

Um desafio complementar é conseguir que os diferentes entes administrativos 

adiram ao programa de segurança jurídica, tornando pública suas interpretações e 

realizando o esforço institucional necessário para uniformizá-la.  

No âmbito do Estado de São Paulo, grande parte das interpretações qualificadas 

como orientações gerais, nos termos do artigo 24, parágrafo único, da LINDB, foram 
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geradas a partir de posições jurídicas criadas, avalizadas ou defendidas pela Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo - PGE/SP.  

Eventualmente, mesmo que um ato, contrato, processo, ajuste ou norma não esteja 

fundado em orientação geral moldada pela PGE/SP, as deliberações administrativas 

podem vir a ser questionadas no âmbito dos órgãos judiciais ou de controle, e, por via de 

consequência, tais processos ou procedimentos irão ser levadas a conhecimento da 

instituição.  

Desta forma, é possível afirmar que a PGE/SP concentra um alto volume de 

informações a respeito das atuais e antigas interpretações e práticas jurídicas adotadas, 

fazendo sentido que se lhe incumba, no âmbito da gestão pública paulista, a atribuição de 

atuar de forma proativa para assegurar, administrativa e judicialmente, o dever de 

aumentar a segurança jurídica.  

Esta centralidade da PGE/SP decorre da competência constitucional atribuída aos 

Procuradores do Estado para exercerem a representação judicial e a consultoria jurídica 

das unidades federadas (artigo 132 da Constituição Federal). No Estado de São Paulo, 

este mandamento foi regulamentado pelos artigos 98 a 101 da Constituição do Estado de 

São Paulo e, em especial, pela Lei Complementar Estadual nº 1.279/2015 (Lei Orgânica 

da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – LO). 

Em relação à Administração Estadual, o Governador do Estado é a mais alta 

autoridade em matéria de interpretação e aplicação das normas, estando a Procuradoria 

Geral do Estado diretamente a ele vinculada (artigo 98 da Constituição do Estado de São 

Paulo).  

Dentre os principais instrumentos de uniformização previstos na legislação 

estadual, encontram-se o despacho normativo do Governador do Estado e as súmulas.  

O despacho normativo do governador é o instrumento usado para extensão 

administrativa da eficácia de decisões judiciais reiteradas, competindo ao Procurador 

Geral do Estado propor sua elaboração (art.3, XII, da LO).  De acordo com a consolidação 

divulgada pela Biblioteca Jurídica da Casa Civil, consta que somente foram emitidos 
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Despachos Normativos do Governador entre 1972 e 2011217. Atualmente, não identifiquei 

registros de novos despachos normativos.  

As súmulas são utilizadas para uniformizar a jurisprudência administrativa e a 

interpretação de normas, no âmbito da Administração Direta e Indireta, consoante 

previsto no artigo 3º, XIII, da LO. De acordo com informações disponibilizadas no site 

da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, foram editados 23 enunciados, dentre os 

quais, uma parte revogada ou em revisão218. O artigo 3º, §4º, da LO, prevê que  as súmulas 

são formuladas ao Procurador Geral do Estado pelos órgãos superiores da PGE/SP 

(Gabinete do Procurador Geral do Estado, Conselho da Procuradoria Geral do Estado, 

Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado), pelos órgãos de coordenação setorial da 

PGE/SP (Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral, Subprocuradoria Geral do 

Contencioso Tributário-Fiscal e Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral), pelos 

dirigentes das entidades da administração descentralizada ou pelos Secretários de Estado. 

Estes enunciados dependem de manifestação da Procuradoria Administrativa (39, IV, da 

LO), das Consultorias Jurídicas (45, IV, da LO) ou do Conselho da Advocacia da 

Administração Pública Estadual (art.68, I, da LO), nestes últimos dois casos, somente se 

pertinente às atribuições desses órgãos. O artigo 3º, §§5º e 6º, da LO, prevê que estes 

enunciados devem ser homologados pelo Governador e publicados no Diário Oficial do 

Estado, sendo vinculantes no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta.  

Apesar de a legislação atribuir à Procuradoria Geral do Estado o dever de 

promover a uniformização da jurisprudência administrativa e da interpretação das 

normas, tanto na Administração Direta como na Indireta (art.3, XIII, da LO), o uso de 

súmulas e de despachos normativos não tem se revelado uma prática recorrente219.  A 

razão talvez esteja no amplo grau de vinculação e de abstração destes instrumentos, os 

quais, pela legislação estadual, vinculam toda a Administração Direta e Indireta após 

aprovação (no caso dos despachos normativos) ou homologação (no caso das súmulas) 

pelo Governador do Estado. Outra hipótese plausível é a de que como esses instrumentos 

 

217 Informação consta no site: http://www.casacivil.sp.gov.br/biblioteca-

ccivil/DespachosGov.asp?tipo=Normativo. Acesso em 25 de janeiro de 2020  

218 Informação consta no site 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/sumulas/sumario.htm. Acesso em 25 de 

janeiro de 2020 

219 Em comparação, a Advocacia Geral da União possui 75 enunciados aprovados, de acordo com 

informações constantes no site: < http://www.agu.gov.br/sumulas/pagina/1> . Acesso em 25 de janeiro de 

2020. 

http://www.casacivil.sp.gov.br/biblioteca-ccivil/DespachosGov.asp?tipo=Normativo
http://www.casacivil.sp.gov.br/biblioteca-ccivil/DespachosGov.asp?tipo=Normativo
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/sumulas/sumario.htm
http://www.agu.gov.br/sumulas/pagina/1
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impõem a elevação de questões jurídicas ao Governador do Estado e exigem um 

procedimento mais complexo de criação, a uniformização da jurisprudência 

administrativa e da interpretação das normas acaba ocorrendo por meio de pareceres 

vinculantes para os Procuradores do Estado. Estes pareceres, por vincularem os 

Procuradores do Estado – os quais realizam a consultoria jurídica, a assessoria jurídica e 

a representação judicial do Estado – acabam produzindo efeitos normativos semelhantes, 

pois o Administrador Público decide, em geral, em harmonia com a orientação jurídica 

fornecida por esses profissionais.  

As súmulas e os despachos normativos se enquadram na categoria de atos públicos 

de caráter geral, prevista no artigo 24, parágrafo único, da LINDB. Pelas diretrizes do 

artigo 30 da LINDB, devem ser utilizadas para atingir o objetivo de prover segurança 

jurídica.  

Na prática, para dar-se um nível maior de efetividade a estas disposições, uma boa 

medida passaria pela criação de uma rotina ou de um fluxo específico que fomentasse a 

atuação dos principais responsáveis por sua edição.  

Os despachos normativos, por representarem a submissão da Administração ao 

que reiteradamente decidido pelo Poder Judiciário, podem ser incentivados a partir de 

uma rotina que determine o mapeamento das teses jurídicas em que há um maior volume 

de litígios, o que pode ser feito a partir de uma análise da base de dados da Procuradoria 

Geral do Estado. Atualmente, um software denominado PGE-NET reúne todas as ações 

propostas desde o ano de 2009 e é possível identificar as principais teses litigiosas e 

propor a edição de despachos normativos para obrigar a adequação da orientação geral 

administrativa ao entendimento dominante na esfera judicial.  

Um dos desafios no uso de despachos normativos é o eventual impacto financeiro 

no acolhimento administrativo de algumas teses do Poder Judiciário, algo que deve ser 

precificado a partir de estimativas elaboradas pelos órgãos técnicos especializados e 

atingidos pela incorporação do entendimento220. É interessante destacar que a opção de 

 

220 Na prática, a PGE/SP costuma obter informações sobre o impacto de litígios perante a Coordenadoria 

da Administração Financeira, medida esta que poderia ser prevista em um decreto que regulasse os 

parâmetros gerais para a extensão administrativa de decisões judiciais, viabilizando uma análise qualificada 

por parte do Governador do Estado sobre a conveniência de efetivar a medida. Estas informações podem 

ser obtidas em virtude da aplicação das disposições do artigo 3º, §7º, da LO e do Decreto nº 61.782/2016, 

que regulamenta o procedimento administrativo referente à prestação das informações necessárias à defesa 

do Estado em Juízo, ao cumprimento das decisões judiciais que veiculam obrigação de fazer e dá 

providências correlatas. 
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não utilizar o mecanismo também pode gerar custos, em especial, dispêndios decorrentes 

da litigiosidade, uma vez que se substitui o adimplemento voluntário de obrigações pela 

administração judicial de conflitos.  

Um bom ponto de partida para a Procuradoria Geral do Estado seria iniciar as 

representações para extensão administrativa a partir das Orientações Normativas do 

Contencioso Geral atualmente existentes, o que traria efeitos interessantes em termos de 

redução de litigiosidade221. Esta medida reduziria até mesmo o risco jurídico de eventuais 

condenações a indenizações decorrentes de benefícios indevidos ou prejuízos anormais 

ou injustos resultantes do processo, na forma do artigo 27 da LINDB. 

Além disso, poderia ser estruturado um incentivo específico aos servidores 

públicos responsáveis por estruturar propostas que atendam a parâmetros gerais definidos 

pelo Procurador Geral do Estado. Uma boa prática para concretizar esta medida seria a 

edição de uma Resolução pelo Procurador Geral do Estado reconhecendo como serviço 

público relevante a aprovação pelo Governador do Estado de despacho normativo 

proposto pelos Procuradores do Estado. Este reconhecimento tem como consequência a 

pontuação em concursos de promoção por mérito e, sem custo algum para Administração, 

criaria um incentivo à produção de conhecimento relevante para a organização e 

sistematização de normas que viabilizassem a redução de litígios. 

Em relação às súmulas, uma boa prática seria extraí-las a partir de entendimentos 

administrativos consolidados em três espécies de pareceres jurídicos: (i) os pareceres da 

Procuradoria Administrativa aprovados pelo Procurador Geral do Estado; (ii) os pareceres 

da Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral aprovados pelo Procurador Geral do 

Estado e (iii) os pareceres do Gabinete do Procurador Geral do Estado aprovados pelo 

Procurador Geral do Estado222 . O fundamento determinante destes pareceres é utilizado 

recorrentemente nas manifestações da área da Consultoria Jurídica e superam testes de 

aplicabilidade (por serem parâmetro seguro a diversas situações ou por terem resistido a 

 

221 As orientações normativas são casos de não interposição de recursos ou de outros meios de defesas 

definidos e consolidados pelo Subprocurador Geral do Contencioso Geral (artigo 46 da Resolução PGE nº 

17/2017).  

222 Não obstante estes pareceres vinculem somente a atuação dos Procuradores do Estado, possuem forte 

força persuasiva em relação aos outros integrantes da Administração Estadual, sendo possível afirmar que 

possuem um papel primordial na uniformização da atuação jurídica do setor público.  
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questionamentos judiciais), fazendo sentido que se tente viabilizar sua aplicação 

extensiva através da técnica de edição de súmula.  

No conceito normativo de orientação gerais, incluem-se, ainda, as práticas 

administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público. A identificação ou 

enquadramento nesta categoria exige um nível maior de análise fática, já que representa 

a elevação de interpretações jurídicas adotadas em práticas frequentes ao grau de normas.  

Uma boa forma de identificar estas práticas também pode ser mediante o uso dos 

pareceres jurídicos das consultorias vinculadas às secretarias de estado ou autarquias. 

Estas manifestações não precisam ser encaminhadas para aprovação da Subprocuradoria 

Geral da Consultoria Geral, ressalvados os casos reconhecidos como de acompanhamento 

especial ou quando a questão é remetida pelo Chefe da Consultoria Jurídica. Assim, o 

acesso aos pareceres utilizados para motivar a aprovação de eventuais deliberações 

administrativas pode dar uma boa ideia das práticas adotadas pelos órgãos da 

Administração e servir de prova de que a prática é reiterada e de amplo conhecimento 

público.  

Apesar desse papel central exercido pela PGE/SP na produção das interpretações 

jurídicas da Administração Pública do Estado de São Paulo, outros órgãos públicos 

produzem súmulas, regulamentos, comunicados, portarias, resoluções, deliberações, 

instruções, ordens de serviço, pareceres técnicos e comunicados. Esse complexo conjunto 

de normas não é de fácil acesso, o que aumenta o risco de convivência de práticas jurídicas 

incoerentes na esfera administrativa.  

Este processo de uniformização e aperfeiçoamento das interpretações pode ser 

facilitado se adotada uma solução compatível com uma “Estratégia de Governo Digital”. 

Na “Recomendação sobre Estratégias de Governo Digital da OCDE”, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE consolidou parâmetros para a 

transição do e-government em direção a um governo digital223.  

 

223 “Recommendation of the council on digital government strategies  [...] On the proposal of the Public 

Governance Committee:  I. Agrees that, for the purpose of the present Recommendation, the following 

definitions are used:  - E-Government refers to the use by the governments of information and 

communication technologies (ICTs), and particularly the Internet, as a tool to achieve better government  

- Digital Government refers to the use of digital technologies, as an integrated part of governments’ 

modernisation strategies, to create public value. It relies on a digital government ecosystem comprised of 

government actors, non-governmental organisations, businesses, citizens’ associations and individuals 

which supports the production of and access to data, services and content through interactions with the 

government. [...]” (Anexo – Recommendation – digital – government strategies - Adopted by the OECD 
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Esta mudança se baseia em seis dimensões de política pública: (i) de uma 

administração centrada no usuário para uma administração conduzida pelo usuário; (ii) 

de um governo reativo a um governo proativo na elaboração de políticas públicas e 

prestação de serviços; (iii) de um governo centrado na informação para um setor público 

orientado por dados; (iv) da digitalização de processos existentes ao processo por 

concepção digital (digital by design); (v) de um governo provedor de serviços para um 

governo como plataforma para cocriação de valor público; e (vi) do acesso à informação 

para a abertura como padrão (open by default)224.  

No Estado de São Paulo, um esforço interessante tem sido feito para a adoção de 

soluções compatíveis com uma lógica de governo digital tais como: a (i) Regulamentação 

Estadual da Lei de Acesso à Informação (Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012);  a 

(ii) criação da Plataforma Digital de Parcerias (Decreto nº 61.371, de 21 de julho de 

2015); o (iii) Programa SP Sem Papel (Decreto nº 64.355, de 31 de julho de 2019) ; e (iv) 

o Portal Eletrônico das Organizações Sociais (Decreto nº 64.367, de 08 de agosto de 

2019).  

No âmbito da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, os pareceres se 

encontram digitalizados e são passíveis de busca pela ferramenta Easysearch, a qual 

utilizei para realizar a pesquisa prática cujos achados se encontram no tópico seguinte. 

De modo geral, grande parte desses pareceres poderia estar acessível ao público.  

No âmbito de outras entidades estatais, há muito material em formato digital que 

pode ser concentrado em uma única plataforma, o que facilitaria a identificação das 

principais orientações gerais adotadas pelos administradores públicos.  

Cumpre destacar que o artigo 4º, II, do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, 

prevê uma regra de que os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual devem 

“divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua 

custódia, independentemente de solicitações” (transparência ativa).  

 
Council on 15 July 2014) https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-

government-strategies.pdf Acesso em 10 de fevereiro de 2020 – Ato normativo da OCDE 

224  Projeto Governo Digital OCDE   Revisão do Governo Digital do Brasil Rumo à Transformação Digital 

do Setor Público  - Principais conclusões (Anexo – digital gov review – brazil – portuguese) 

http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/seminario/digital-gov-review-brazil-portugues.pdf 

Acesso em 10 de fevereiro de 2020 

https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/seminario/digital-gov-review-brazil-portugues.pdf
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Assim, apesar de os pareceres, súmulas, regulamentos e outros atos normativos 

serem acessíveis ao público por meio dos Serviços de Informações ao Cidadão – SIC225, 

criados em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual (artigo 7º do 

Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012), esta solução não é suficiente para viabilizar 

o conhecimento efetivo das interpretações jurídicas adotadas.  

O funcionamento de um sistema de aplicação do direito público que depende de 

precedentes não tem como ocorrer sem que as autoridades públicas responsáveis pela 

interpretação jurídica organizem, uniformizem e disponibilizem as informações. 

Nos países de origem anglo-saxã, em que o sistema de precedentes é mais 

desenvolvido, é comum o uso de law reports para comunicar os julgados mais relevantes 

das cortes judiciais, o que garante que o sistema seja operacional226. Na experiência 

institucional brasileira, os tribunais superiores disponibilizam acesso virtual à maior parte 

dos julgados e produzem os “Informativos de Jurisprudência”. Estes informativos 

apresentam um resumo mensal dos processos. Esta boa prática poderia ser adotada pela 

 

225 O SIC é uma unidade de atendimento criada com a finalidade de assegurar aos cidadãos o acesso a 

dados, informações e documentos públicos, ressalvados aqueles em que haja alguma restrição.  

226 “É dizer: para invocar um precedente administrativo tenho que saber que ele existe e, ao mesmo tempo, 

demonstrar materialmente a sua existência. Esta situação é, induvidosamente, tormentosa tanto ao 

administrado quanto à própria Administração Pública e aos órgãos de controle, pois não é tarefa fácil 

localizar um precedente administrativo e demonstrar que ele é eficaz ( = é o último precedente não superado 

sobre determinado assunto). Segundo nos parece, para que se dê plena operatividade aos precedentes 

administrativos, além da ampla publicidade através dos meios oficiais (v.g Diário Oficial), é indispensável 

a criação de um banco de dados acessível a todos pela internet, com as decisões administrativas que 

representam a posição a Administração Pública e dos órgãos de controle sobre determinado assunto ( = 

repertório de precedentes), tal como ocorre com os precedentes judiciais (art.927, §5º, do Código de 

Processo Civil). E entre estas decisões, deve-se preferir as que provêm de órgãos hierarquicamente 

superiores, na medida em que prevalecem e vinculam os órgãos inferiores. Mas como selecionar as decisões 

administrativas que servirão de precedentes administrativos, já que inúmeras são proferidas todos os dias? 

Acreditamos que a resposta pode estar no sistema da common law. Ao analisarmos o sistema da common 

law, percebe-se que não são todas as decisões dos Tribunais que são contempladas nos livros denominados 

Law Reports. Como ensina José Rogério Cruz e Tucci, a partir de 1897 os critérios para a seleção dos 

julgados a serem inseridos no Law Reports passaram a ser os seguintes: a) casos em que há o aparecimento 

de um novo princípio ou regra; b) casos em que haja a modificação substancial de um princípio ou regra; 

c) casos em que a solução judicial dirime ponto duvidoso de determinada lei; d) casos em que haja interesse 

instrutivo.  Mas não basta sabermos quais as decisões que deverão ser inseridas no banco de dados ao qual 

nos referimos. Será preciso organizá-las de modo que a pesquisa seja facilitada e simplificada. Por isso 

sugerimos que as decisões administrativas, cujo conteúdo estará disponível a todos, sejam ementadas, ou 

seja, assim como ocorre com as decisões de nossos Tribunais, será indispensável um breve resumo do caso, 

o que facilitará sobremaneira a pesquisa de precedentes sobre determinado assunto.” VALIATI, 

Thiago Priess; HUNGARO, Luis Alberto; CASTELLA, Gabriel Morrenttini. A lei de introdução e o 

direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019 -  Os precedentes administrativos na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Autores: Rafael Valim e Gustavo Marinho de Carvalho 

(pg.137). 
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esfera administrativa em relação ao conjunto de pareceres jurídicos mais relevantes 

produzidos pela Administração Pública Estadual.  

A divulgação de documentos e de informativos, entretanto, não atende a todas as 

diretrizes de um governo digital, sendo necessário que os cidadãos possam comunicar 

suas necessidades e participar da construção das interpretações jurídicas. Sob esta ótica, 

o canal digital deve servir como porta de entrada para demandas que proponham a 

uniformização de interpretações mediante edição de súmulas, elaboração de despachos 

normativos ou produção de pareceres jurídicos vinculantes que orientem de modo geral a 

atuação dos Procuradores do Estado. De certo modo, a agenda das autoridades 

responsáveis pela uniformização das questões jurídicas de interesse da Administração 

Pública sofreria com influxos externos.   

Atualmente, a produção de precedentes com efeitos vinculantes atende a 

específicas demandas da gestão pública, de modo que em uma lógica de governo aberto 

e digital faria sentido que certas questões de relevo para os particulares pudessem também 

compor a dinâmica institucional da Administração Pública.  

Em relação especificamente aos documentos que poderão ser inseridos nesta 

plataforma única, faz sentido que se utilize a experiência acumuladas pelas Comissões de 

Avaliação de Documentos e Acesso – CADA, as quais são vinculadas ao Gabinete da 

autoridade máxima dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual (artigo 11 

do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012). Estas comissões são integradas por 

servidores de nível superior das áreas jurídica, de administração geral, de administração 

financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da informação e por representantes das 

áreas específicas da documentação a ser analisada. Assim, estas comissões devem possuir 

condições de avaliar ou criar parâmetros para que documentos jurídicos sejam ou não 

disponibilizados ao público ou que tipos de precauções devem ser tomadas no tratamento 

dos dados constantes nas manifestações públicas.  

É importante ressaltar que uma eventual plataforma não poderia divulgar 

informação sigilosa, entendida esta como aquela submetida temporariamente à restrição 

de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e 

do Estado (artigo 4, III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - LAI). Estas 

informações são submetidas a um procedimento de classificação prévia (artigos 23 a 30 

da LAI), o que, no âmbito do Estado de São Paulo, é regulado pelo artigo 32 do Decreto 

nº 58.052/12 – que impõe uma classificação casuística - e deve obediência às hipóteses 
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legais de sigilo e de segredo de justiça (artigo 22 da LAI). De modo geral, a classificação 

de sigilo nos graus restrito e secreto pode ser feita por qualquer servidor designado pelo 

Secretário de Estado ou pelo Procurador Geral do Estado e, no grau ultrassecreto, apenas 

por estas autoridades, o que se formaliza mediante Termo de Classificação da 

Informação227. 

Em relação à área do Governo do Estado que deve ficar responsável pela gestão 

da plataforma, parece fazer sentido que a liderança seja compartilhada pela Secretaria de 

Governo e pela Procuradoria Geral do Estado. Àquela, porque é responsável pela 

integração de ações governamentais e a estão vinculados o Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, a Imprensa Oficial, o Serviço de Informações ao Cidadão e a Companhia de 

Processamento de Dados do Estado de São Paulo, possuindo capacidade institucional de 

mobilizar as diferentes secretarias e centralizar os dados relevantes.  À segunda, porque 

dispõe do acesso aos principais pareceres jurídicos e será um dos órgãos responsáveis por 

produzir conteúdo relevante e por avaliar os riscos de divulgação de determinados 

materiais através da opinião de Procuradores do Estado ou de outros advogados públicos 

responsáveis por orientar a Administração Pública nesta matéria.  

Além das questões afeitas à arquitetura institucional e ao arcabouço normativo 

que justifica uma proposta de criação de uma plataforma que unifique e facilite o acesso 

às orientações gerais administrativas, algumas outras medidas podem ser adotadas, a nível 

de decreto ou de resolução, para melhorar a prática jurídica de revisão de validade das 

deliberações administrativas. Para propô-las é importante entender como a Procuradoria 

Geral do Estado costuma orientar a Administração Pública Estadual em situações de 

revisão de validade de atos e contratos públicos, o que farei no próximo tópico. 

 

227 Decreto  nº 61.836,   de 18  de  fevereiro  de  2016:  “Artigo 3º - Caberá  ao Secretário de Estado ou ao 

Procurador  Geral do Estado designar  servidores do respectivo órgão ou entidade vinculada, ou militar do 

Estado, para  classificar  a  informação, objeto de pedido   de informação, em  qualquer grau   de sigilo, 

mediante  a  elaboração  de Termo de  Classificação  de Informação  -  TCI,  do  qual  constará o seguinte: 

I - grau de sigilo; 

II - categoria na qual se enquadra a informação; 

III - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; 

IV - razões da classificação; 

V - indicação do prazo de sigilo; 

VI - data da classificação; 

VII - identificação da autoridade que classificou a informação. 

§ 1º - As informações previstas no inciso IV deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a 

informação classificada. 

§ 2º - A classificação no grau de ultrassecreto constitui ato privativo de Secretário de Estado e do 

Procurador Geral do Estado.” 
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2.1 A REVISÃO DA VALIDADE DE ATOS E CONTRATOS PÚBLICOS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

As novas disposições da LINDB trazem parâmetros hermenêuticos e de aplicação 

do direito público que impõem condicionantes à revisão de validade de deliberações 

administrativas, limites à decretação de invalidade e fomentam a construção de um 

sistema de precedentes que viabilize uma atuação harmônica das esferas administrativa, 

controladora e judicial.  

Para entender como estas novidades devem afetar a realidade da atividade de 

revisão de deliberações administrativas no âmbito da Administração Pública do Estado 

de São Paulo, optei por realizar um estudo sistemático e organizado de pareceres jurídicos 

produzidos pela Procuradoria Administrativa, órgão da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo.  

O intuito é identificar como se tem orientado juridicamente o administrador 

público quando este é levado a reconhecer a invalidade ou garantir a aplicabilidade de 

atos e contratos que estão sendo questionados. A partir dos dados coletados para a 

pesquisa, terei elementos para formular uma proposta com o objetivo de aprimorar a ação 

institucional da Administração Pública estadual.  

Nos próximos tópicos, abordarei os pressupostos e critérios metodológicos 

utilizados, identificando as fontes de informação e os métodos de coleta, de compilação 

e de análise dos dados. Ademais, explorarei alguns precedentes representativos da prática 

estadual e apresentarei, de forma sintética, um resumo dos principais achados de pesquisa. 

 

2.2 METODOLOGIA DA PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA 

A pesquisa de pareceres foi feita por meio do sistema EasySearch, disponibilizado 

aos Procuradores do Estado vinculados à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 

Este sistema possui um banco de dados em que constam os pareceres emitidos pelos 

órgãos da área da Consultoria Jurídica, inclusive da Procuradoria Administrativa – órgão 

responsável pela produção dos pareceres que compõem a amostra.  

A busca foi refinada por dois filtros principais: (i) por ano e (ii) por órgão autor. 

O levantamento foi realizado no dia 02 de outubro de 2019, de modo que pareceres 

aprovados posteriormente a esta data não constam na amostra. Optei por concentrar a 
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pesquisa nos pareceres da Procuradoria Administrativa – “Pareceres PA” aprovados pelo 

Procurador Geral do Estado (ou pelo Procurador Geral do Estado Adjunto, quando este 

estiver respondendo pelo expediente do Procurador Geral do Estado) 228.  

Esta escolha se baseou no fato de a legislação atribuir à Procuradoria 

Administrativa duas competências fundamentais: (i) manifestar-se sobre matéria jurídica 

de especial interesse da Administração Pública, em virtude de sua repercussão ou 

complexidade e (ii) atuar para a estabilização da jurisprudência administrativa. No tocante 

à competência estabilizadora, a lei prevê que se  instrumentalizará mediante o dever de 

propor a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos normativos, bem 

como se manifestar sobre propostas de extensão administrativa e de edição ou de reexame 

de súmulas de uniformização da jurisprudência administrativa do Estado (artigo 39 da Lei 

Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015) 229.  

Em termos gerais, apesar de não ser obrigatório, a Procuradoria Administrativa 

atua, em muitos casos, como uma instância consultiva de segundo grau, revendo pareceres 

dos órgãos consultivos e fixando posições jurídicas que, quando aprovadas pelo 

Procurador Geral do Estado, geram efeitos vinculantes para os Procuradores do Estado230.  

Além disso, pelo que observo em minha experiência profissional, este órgão 

possui reputação consolidada na Administração Pública estadual e suas orientações 

costumam ser utilizadas pelos órgãos de Consultoria Jurídica e pelos demais órgãos 

administrativos.  

 

228 Quando iniciei a pesquisa, entendi que seria relevante incluir pareceres emitidos pela Subprocuradoria 

Geral da Consultoria Geral. Entretanto, ao avaliar transversalmente o conteúdo das amostras, percebi que 

em sua maior parte eram pareceres que não costumavam ser remetidos à apreciação do Procurador Geral 

do Estado. Em virtude disso, excluí esses pareceres da pesquisa e resolvi restringir a análise da prática 

jurídica às manifestações da Procuradoria Administrativa aprovadas pelo Procurador Geral do Estado.  

229 Esta competência legal também estava prevista na Lei Complementar Estadual nº 478, de 18 de julho 

de 1986 – antiga Lei Orgânica da PGE -  que previa no artigo 21 ser atribuição da Procuradoria 

Administrativa emitir pareceres em processos sobre matéria jurídica de interesse da Administração Pública 

em geral e propor súmulas para uniformização da jurisprudência do Estado. 

230 O artigo 7º, I, da Lei Complementar Estadual nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, prevê que cabe ao 

Procurador Geral do Estado fixar a orientação jurídica e administrativa da instituição, de modo que os 

Pareceres PA, quando aprovados pelo Procurador Geral do Estado, assumem o caráter vinculante para os 

Procuradores do Estado. O artigo 18 das Rotinas da Consultoria Jurídica – Resolução PGE nº 77, de 3 de 

dezembro de 2020 – regulamenta este dever impondo que os Procuradores do Estado pesquisem, para 

elaboração dos pareceres, a existência de orientações da Procuradoria Administrativa aprovadas pelo 

Procurador Geral do Estado, devendo a conclusão deste prevalecer sobre o posicionamento pessoal do 

Procurador do Estado. 
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Para abranger o máximo possível de pareceres, utilizei como argumentos de 

pesquisa os seguintes termos: “anulabilidade”, “anulação”, “ineficácia”, “invalidação”, 

“invalidade” e “nulidade”. Cada argumento gerou uma lista de pareceres, em muitos 

casos, repetidos ou impertinentes com a temática.  

Tabela 2 – Argumentos de pesquisa 

Argumentos Pesquisados Nº de Pareceres 

Anulabilidade 7 

Anulação 212 

Ineficácia 12 

Invalidação 263 

Invalidade 184 

Nulidade 225 

Fonte: O autor (2020) 

 

Este resultado preliminar precisou ser triado. Foram excluídos: (i) pareceres não 

aprovados diretamente pelo Procurador Geral do Estado ou pelo Procurador Geral do 

Estado Adjunto respondendo pelo expediente do Procurador Geral do Estado; (ii) 

pareceres que não indicam parâmetros para a revisão da validade de ato ou contrato e nem 

analisam os efeitos da invalidação; (iii) pareceres envolvendo processos administrativos 

disciplinares231; (iv) pareceres reprovados integralmente pelo Procurador Geral do 

Estado; (v) pareceres ainda em análise pelo Procurador Geral do Estado; (vi) pareceres 

da Procuradoria Administrativa não remetidos pela Subprocuradoria Geral da Consultoria 

Geral à análise do Procurador Geral do Estado. 

Restringi a pesquisa aos pareceres emitidos a partir de 2009, o que permite uma 

análise da prática da última década. Outro marco interessante de destacar é que essas 

manifestações foram produzidas após uma década de vigência da Lei Estadual nº 10.177, 

de 30 de dezembro de 1998, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública do Estado de São Paulo.  

Feita a triagem à luz dos critérios supramencionados, o universo da amostra 

contemplou 62 (sessenta e duas) manifestações.  

 

231 Optei por não incluir estes casos por haver chance de a pena não ter sido aplicada por deliberação do 

Governador do Estado ou por força de ordem judicial posterior. Além disso, muitas das invalidades 

apreciadas nos pareceres dizem respeito a formalidades do procedimento administrativo disciplinar, de 

modo que me parece pouco relevante explorá-las neste trabalho.  
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Os pareceres da Procuradoria Administrativa que adquirem a qualidade de 

orientação vinculante para os Procuradores do Estado (artigo 7, I, da Lei Complementar 

Estadual nº 1.270/2015) seguem, em geral, o seguinte fluxo procedimental: (i) produção 

pelo Procurador do Estado classificado na Procuradoria Administrativa; (ii) análise e 

manifestação sobre seu teor pelo Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa; (iii) 

análise e manifestação sobre seu teor pelo Subprocurador Geral da Consultoria Geral e, 

por fim, (iv) análise e manifestação sobre seu teor pelo Procurador Geral do Estado.   

Após aprovação pelo Procurador Geral do Estado, os Procuradores do Estado 

devem aplicar o parecer jurídico em sua atuação de consultoria, assessoramento e 

representação judicial. A evolução da jurisprudência judicial, da jurisprudência 

administrativa, alterações legais substanciais e questões ou distorções provocadas pela 

aplicação do precedente permitem a revisão de entendimento. Em geral, apesar de não 

haver uma regra específica regulando este procedimento, os Procuradores do Estado ou a 

própria Administração Pública podem requerer a revisão, instruindo o pleito com as 

razões que entendem pertinentes, sendo a conveniência da alteração de posicionamento 

submetida ao Subprocurador Geral da Consultoria Geral e ao Procurador Geral do 

Estado232.  

Para organizar as informações obtidas a partir da leitura dos pareceres, utilizei a 

metodologia do case brief, que consiste na confecção de “[...] uma ficha de leitura 

especialmente elaborada para registro e análise de informações de jurisprudência[...]”233. 

Dividi as categorias de análise em cinco partes: Parte I – Identificação do Caso; Parte II 

– Resumo do Caso; Parte III – Como foi revisada a validade dos atos ou contratos?; Parte 

IV - Consequências jurídicas e administrativas da revisão; Parte V – Repertório e 

Observações.  

Cada parte é composta de subcategorias. Nas Partes I, II e V utilizei o termo não 

aplicável quando a subcategoria não for aplicável. Nas Partes III e IV, optei por restringir 

as respostas aos parâmetros “Sim” ou “Não”, a fim de facilitar a construção do banco de 

dados e a elaboração de gráficos. As particularidades dos casos são ressaltadas no Resumo 

e nas Observações Relevantes. Abaixo, reproduzo imagem da ficha de leitura. 

 

232 Não identifiquei esta regra nas Rotinas da Consultoria Geral. Entretanto, confirmei a prática com o 

Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Administrativa, Dr. Demerval Ferraz de Arruda Júnior no dia 

04 de maio de 2020. 

233 QUEIROZ, R. M. R. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso/ 

Rafael Mafei Rabelo Queiroz, Marina Feferbaum – coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2012. Pg.305.  
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Figura 1 – Imagem da Ficha de Leitura 

         Fonte: O autor (2020) 

 

A partir das fichas de leitura, montei um banco de dados no software Microsoft 

Excel. O uso dessa ferramenta facilita a extração de informações sobre o conteúdo 

analisado e a realização de recomendações práticas embasadas234. Para o banco de dados, 

utilizei as mesmas subcategorias constantes nas fichas de leitura235.   

A escolha pelo uso de duas metodologias se dá em virtude da complexidade da 

pesquisa. A análise da prática exige que o fenômeno seja investigado sob uma perspectiva 

individualizada (case brief) e sob uma perspectiva geral (banco de dados), o que reduz as 

chances de conclusões equivocadas e permite que avaliemos particularidades e tendências 

que mereçam ser exploradas do ponto de vista acadêmico e mantidas ou revisadas 

enquanto práticas institucionais.  

 

234 QUEIROZ, R. M. R. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso/ 

Rafael Mafei Rabelo Queiroz, Marina Feferbaum – coordenadores. São Paulo: Sarativa, 2012. Pag.308. 

235 Destaco que decidi excluir as subcategorias 3.5 e 3.6 da ficha de leitura e do banco de dados. A minha 

análise não foi capaz de revelar efetivamente se a orientação geral aprovada estabeleceu ou não 

interpretação nova, pois não há menção ao fato de ser esta a primeira vez ou não que a Procuradoria 

Administrativa avalia a questão. Isto prejudicou a resposta à subcategoria que pretendia avaliar se se aplicou 

interpretação nova ao ato ou contrato revisado. Para não comprometer minha análise, excluí os itens e não 

baseei minhas proposições jurídicas em seus resultados. 
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2.3 FORMA DE ANÁLISE E RESULTADOS DO BANCO DE DADOS 

 

Para avaliar se há uma diferença de tratamento significativa na revisão da validade 

de atos e contratos, classifiquei os pareceres da amostra de acordo com a temática 

prevalecente da seguinte forma: (a) Previdenciário236; (b) Pessoal237; (c) Contratos238 e 

(d) Administrativo (categoria residual)239.  

Tabela 3 – Pareceres por Área do Direito 

Área do Direito Número de Pareceres 

Pessoal 30 

Previdenciário 18 

Contratos 11 

Administrativo 3 

Total Geral 62 

Fonte: O autor (2020) 

  

 

236 Estes pareceres lidam com a temática do direito previdenciário como concessão e revisão de benefícios, 

contagem de tempo de contribuição e compensação financeira entre os regimes: PA 148/2009, PA 02/2010, 

PA 145/2010, PA 96/2009, PA 85/2009, PA 11/2019, PA 15/2012, PA 60/2010, PA 59/2014, PA 52/2012, 

PA 48/2015, PA 41/2016, PA 04/2010, PA 81/2010, PA 19/2014, PA 51/2010, PA 50/2012, PA 52/2016 

237 Estes pareceres envolvem a análise de vantagens remuneratórias ou outros direitos do funcionalismo 

público: PA 01/2016 , PA 199/2009, PA 189/2009, PA 05/2012, PA 182/2009, PA 180/2009, PA 10/2019, 

PA 179/2009, PA 178/2010, PA 163/2010, PA 163/2009, PA 25/2011, PA 28/2012, PA 155/2009, PA 

35/2016, PA 37/2015, PA 144/2009, PA 139/2009, PA 42/2010, PA 46/2012, PA 136/2009, PA 134/2011, 

PA 134/2009, PA 132/2009, PA 130/2009, PA 127/2009, PA 77/2016, PA 63/2016, PA 64/2010, PA 

76/2012 

238 Estes pareceres envolvem a temática de contratos e licitações: PA 157/2009, PA 143/2010, PA 113/2010, 

PA 111/2009, PA 07/2012, PA 107/2010, PA 107/2009, PA 94/2010, PA 58/2011, PA 35/2010, PA 24/2017 

239 A categoria Administrativo comporta os três pareceres que não se encaixam nas outras três categorias 

especiais – Pareceres PA 39/2010, PA 10/2010 e PA 84/2016. 
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Gráfico 1 – Pareceres por Área do Direito 

 

  Fonte: O autor (2020) 

 

Assim, pude avaliar em que áreas houve maior proporção de invalidações e se há 

diferenças substanciais no tratamento dado ao mesmo fenômeno em função da campo do 

Direito Público que está sendo aplicado.   

A forma de análise que concebi está relacionada ao comando do artigo 24 da 

LINDB e incorpora outras questões que influenciam fortemente a tomada de decisão 

sobre a decretação da invalidade de atos e contratos públicos como o tipo de procedimento 

adotado e a incidência de prazo prescricional ou decadencial.  

O artigo 24 da LINDB prevê que a revisão, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações 

gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, 

se declarem inválidas situações plenamente constituídas. No parágrafo único, definem-se 

como orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de 

caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as 

adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.  

As subcategorias das fichas de leitura e do banco de dados refletem minha 

interpretação a respeito do que a norma do artigo 24 da LINDB impõe em termos de 

revisão da validade de atos e contratos públicos, aspecto explorado nos capítulos 

anteriores deste trabalho. Outra função das subcategorias é revelar a prática jurídica 

adotada da forma o mais objetiva possível, sendo as respostas de extrema relevância para 

a elaboração de recomendações que visem ao aprimoramento da atuação da 
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Administração Pública. Aposto em um olhar retrospectivo que permita a constatação 

daquilo que deve ser alterado ou mantido. 

A primeira subcategoria incluída na Parte III, a qual trata da forma como foi 

revisada a validade do ato ou do contrato, é a subcategoria 3.1: o ato ou o contrato foi 

declarado inválido no Parecer PA?  

A ideia deste quesito é indicar se o Parecer PA reconheceu como válido ou 

inválido o ato ou o contrato. O Parecer PA aprovado pelo Procurador Geral do Estado 

configura uma opinião jurídica e não implica, por conseguinte, a efetiva desconstituição 

de atos ou a responsabilização civil ou administrativa de eventuais interessados ou 

afetados por seu teor. Há neles recomendações de como o administrador público deve 

proceder, sendo certo que por razões legais e de cultura administrativa, é comum que o 

gestor público os siga.  

Assim, é possível que o Parecer PA reconheça a invalidade de um ato e não 

recomende a instauração de procedimento de invalidação240, bem como pode não se 

pronunciar expressamente sobre a invalidade, mas avalizar, em tese, o ajuizamento de 

ação declaratória de nulidade para que o ato seja questionado judicialmente241. Caso não 

haja elementos suficientes para reconhecer a invalidade, o parecer pode indicar que se 

instaure um procedimento para aprofundar a questão à luz de pontos concretos que não 

foram esclarecidos no expediente que gerou a consulta.  

A subcategoria 3.1 capta os casos em que o Parecer PA manifesta um juízo de 

invalidade sobre atos ou contratos. Os dados da coleta constam no gráfico abaixo. 

 

240 Um exemplo será adiante explorado é o do Parecer PA 84/2016 

241 Um exemplo é o Parecer PA 39/2010 
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Gráfico 2 – O ato ou contrato foi reconhecido como inválido no Parecer PA? 

Fonte: O autor (2020) 

 

Na amostra, é possível identificar que há uma proporção maior de pareceres 

reconhecendo a invalidade nas áreas de Pessoal e Previdenciário, em comparação com as 

áreas de Administrativo e Contratos.  No geral, 76% das invalidades envolvem Pessoal e 

Previdenciário e 18% envolvem Contratos e Administrativo.  

Sob outra perspectiva, identifiquei o número de pareceres da amostra em que 

consta a recomendação de decretação da invalidação por meio de procedimento 

administrativo (subcategoria 4.1) ou por meio de processo judicial (subcategoria 4.2) em 

razão da orientação geral adotada no Parecer PA. É interessante destacar que nem sempre 

o fato de o parecer recomendar o uso do procedimento administrativo implicará a 

exclusão da via judicial, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado adota 

posicionamento de que a Administração Pública pode buscar a invalidação por quaisquer 

dessas vias242. Assim, há casos em que as duas vias são sugeridas e casos em que somente 

uma delas se afigura possível.  

Segmentei especificamente os casos em que houve reconhecimento de invalidade 

– ou seja, os casos em que se respondeu “Sim” à subcategoria 3.1 – e verifiquei o seguinte 

 

242 O Parecer PA 111/2009 – classificado na área de Contratos – expressamente recomenda a tomada de 

medidas administrativas e judiciais, o que implicou a atribuição de resposta afirmativa nos dois quesitos. 

Este tipo de resultado justifica avaliar-se o fenômeno por meio do método do case brief, o qual aprofunda 

os resultados encontrados por meio da análise de banco de dados.  
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resultado no que tange ao tipo de procedimento (administrativo ou judicial) recomendado 

para obtenção da decretação da invalidação: 

 Gráfico 3 – Nos casos de reconhecimento de invalidade, foi expressamente recomendada a decretação 

administrativa da invalidação em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

   Fonte: O autor (2020) 

 

 
Gráfico 4 – Nos casos de reconhecimento de invalidade, foi expressamente recomendado o ajuizamento 

de ação para obter a decretação judicial da invalidação do ato ou do contrato em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Fonte: O autor (2020) 
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É importante esclarecer que é possível que haja o reconhecimento da invalidade, 

mas que não se recomende a decretação da invalidação do ato pela via administrativa ou 

judicial. O parecer pode recomendar o não ajuizamento de ação ou a não instauração de 

procedimento de invalidação em virtude da necessidade de manutenção do ato em razão 

do decurso do tempo ou por outras razões de segurança jurídica.  

Por exemplo, o Parecer PA 84/2016, segmentado na área de Administrativo, 

reconhece a invalidade do ato, mas, por ausência de prejuízo, recomendou a não 

instauração de procedimento de invalidação ou de ajuizamento de ação judicial.  

Diante da relevância do uso do procedimento administrativo para invalidação, 

avaliei, dentre estes casos, aqueles em que o Parecer PA recomendou a decretação de 

invalidação com efeitos retroativos ou prospectivos. A subcategoria 4.6 revela os casos 

de invalidação com efeitos retroativos e a subcategoria 4.7 revela os casos em que se 

sugeriu a concessão de algum efeito prospectivo à invalidação recomendada no Parecer 

PA243. Nos 22 (vinte e dois) pareceres em que se determinou o uso do procedimento 

administrativo para a invalidação do ato ou contrato (subcategoria 4.1), a solução de 

concessão de efeitos retroativos foi expressamente aventada em 21 (vinte e um). 

  

 

243 Portanto, há uma relação de prejudicialidade. Somente se respondeu afirmativamente nas subcategorias 

4.6 ou 4.7 quando se respondeu afirmativamente à subcategoria 4.1. Há casos em que o Parecer PA da 

amostra avalia os efeitos da invalidação reconhecida em outro parecer, como, por exemplo, no Parecer PA 

11/2019. Estes não são capturados pelas subcategorias 4.6 e 4.7, pois a invalidade foi reconhecida em 

parecer que não consta na amostra. 
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Gráfico 5 – Foi recomendada atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

Assim, é possível afirmar que na amostra há uma tendência de concessão de efeito 

retroativo aos casos em que se recomenda a instauração de procedimento administrativo 

de invalidação. Em um único caso se adotou uma solução de efeitos equivalentes à de 

parcial efeito prospectivo244. 

Procurei identificar os casos em que houve a manutenção do ato ou contrato em 

razão da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da sua produção 

(subcategoria 4.3) ou em razão do reconhecimento de prescrição/decadência 

(subcategoria 4.4).  

  

 

244 No Parecer PA 134/2011 se avaliam os efeitos decorrentes da desincorporação de tempo de serviço 

obtida judicialmente por servidora pública. Reconheceu-se que os atos de concessão de vantagens e outros 

atos funcionais realizados com base no tempo que veio a ser desincorporado não podem ser desfeitos e que 

a cessação dos efeitos somente se dá para os atos futuros. Eventuais pagamentos e atos realizados após a 

desincorporação judicial deveriam ser desfeitos ou repostos ao Erário. 
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Gráfico 6 – Foi recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão da existência de orientação 

geral da esfera administrativa ao tempo da produção do ato ou do contrato? 

Fonte: O autor (2020) 

 

Gráfico 7 – Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão do transcurso 

do prazo decadencial ou prescricional? 

Fonte: O autor (2020) 

 

Estes casos podem incluir pareceres que não reconheceram a invalidade, mas que 

opinaram pela manutenção do ato em função do transcurso do prazo decadencial para 

3

9 25
14

2 5
4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Administrativo Contratos Pessoal Previdenciário

Sim

Não

3 11

29

16

1

2

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Administrativo Contratos Pessoal Previdenciário

Sim

Não



115 
 

invalidar administrativamente245. O que quis identificar foi a aplicação dos institutos da 

decadência e da prescrição ou a manutenção de um ato em função de orientação geral 

administrativa a tempo de sua produção. 

Outro ponto interessante é que três pareceres adotaram solução de estabilização 

semelhante à propugnada no artigo 24 da LINDB: PA 134/2011, PA  50/2012 e PA 

48/2015. Surpreendi-me com este específico achado, pois a hipótese com que eu 

trabalhava quando iniciei a pesquisa era a de que inexistia preocupação com as 

expectativas geradas pela forma com que o direito público é aplicado pela própria 

Administração.  

Outras três subcategorias analisadas dizem respeito ao uso de orientações gerais 

na fundamentação dos pareceres que revisam a validade das deliberações administrativas 

(atos e contratos).  

Analisei se, nos pareceres, houve referência à existência de orientação geral 

emanada das esferas administrativa, controladora ou judicial anteriormente à produção 

do ato ou contrato.  

Como visto no capítulo anterior, se uma deliberação administrativa se funda em 

uma interpretação qualificada como orientação geral, não pode ser considerada inválida, 

existindo um dever de aferir a validade à luz das orientações gerais da época da produção 

da deliberação. Na pesquisa, procurei identificar se os Pareceres PA, quando revisam os 

atos e contratos, analisam se estes se fundaram em interpretações contidas em orientações 

gerais246. Baseei as respostas às subcategorias na análise dos pareceristas, de modo que 

se não constar referência à existência de uma orientação geral, por exemplo, não quer 

dizer que ela não exista de fato247. 

 

245 Parecer PA 28/2012 – Reconheceu-se que não havia elementos para declarar a invalidade de um ato ou 

de uma portaria específica, entretanto, registrou-se que já transcorrera o prazo decadencial para invalidação 

administrativa. Não obstante, reconheceu-se a possibilidade de invalidação judicial com base na incidência 

do artigo 205 c/c 2.028 do CC. 

246 Se no parecer for feita menção à existência de pareceres, decisões ou atos que não possam ser 

considerados orientações gerais, procurei registrar este fato no campo “Observações Relevantes”. 

247 Esta análise individualizada sobre a correição do direito aplicado seria extremamente complexa e não se 

mostra fundamental para a identificação da prática jurídica investigada. 
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Para deixar clara a metodologia de análise da mostra, ressalto que se o parecerista 

se referiu a uma interpretação que consta em orientação geral cuja data de produção é 

anterior àquela do ato ou contrato, respondi afirmativamente nas fichas de leitura e no 

banco de dados. Caso a orientação geral tenha sido produzida posteriormente ao ato ou 

contrato revisado, por exemplo, a resposta foi negativa248.  

Os gráficos abaixo trazem o resultado da análise em relação ao uso de orientações 

gerais da esfera judicial e da esfera administrativa no parecer que revisa o ato ou contrato 

constante na amostra. 

Gráfico 8 – Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia à produção 

do ato ou contrato? 

Fonte: O autor (2020) 

 

248 Este ponto é relevante, pois há casos em que a orientação geral foi produzida após a produção do ato ou 

contrato revisado e antes do Parecer PA. Nestes casos, entendi por bem responder negativamente, já que a 

orientação geral não é prévia ao ato ou contrato, mas prévia ao Parecer PA.  
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Gráfico 9 – Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à produção do ato 

ou contrato? 

Fonte: O autor (2020) 

 

Na amostra, não identifiquei pareceres que tenham feito menção a orientações 

gerais específicas da esfera controladora (tribunais de contas ou ministério público).  

Nos termos dos artigos 15 e 18 das Rotinas da Consultoria Jurídica (aprovada em 

03 de dezembro de 2010), a fundamentação adotada no parecer deve sopesar os elementos 

de fato e de direito com análise da legislação, da doutrina e da jurisprudência, inclusive 

dos Tribunais de Contas.  Há, ainda, um dever expresso de citar a existência de orientação 

jurídica anterior que tenha sido elaborada no âmbito interno da Consultoria Jurídica 

(artigo 18, §1º, das Rotinas da Consultoria Jurídica).  

Esta norma justifica em grande medida a preocupação em mencionar pareceres 

que tratam de questões idênticas ou correlatas. Entretanto, não é uma prática comum fazer 

menção à inexistência de orientações gerais das esferas controladora e judicial, o que 

explicitaria de modo evidente que o Procurador do Estado se desincumbiu do ônus 

imposto na mencionada norma interna. 

É relevante analisar esses aspectos, pois as disposições da LINDB exigem que a 

revisão da validade de atos e contratos seja feita à luz de orientações gerais, as quais 

podem emanar das diferentes esferas. Dessa forma, uma boa prática passaria por impor 

aos revisores que se manifestassem de modo claro sobre a existência ou inexistência de 

orientações gerais das esferas administrativa, controladora e judicial. 

3 11

26
16

4
2

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Administrativo Contratos Pessoal Previdenciário

Sim

Não



118 
 

Outro ponto avaliado na pesquisa concerne ao repertório de expressões utilizado 

para reconhecer a retirada de validade dos atos ou contratos públicos (subcategoria 5). Os 

principais termos empregados para definir este fenômeno foram “rever”, “invalidar”, 

“anular”, “nulidade”, “insubsistência”, “desfazimento”, “nulo”, “írrito”, “nulidade de 

pleno direito”, “revogação”, “declaração de nulidade”, “declare a invalidade”, “anulação 

judicial” e “anulação administrativa”. Os dados abaixo demonstram este uso por área.  

 

Tabela 4 – Repertório 

Área do Direito Contagem de Parecer 

Administrativo 3 

“invalidação” 1 

“invalidação”, “nulidade dos atos” 1 

“nulidade”, “anulação”, “desfazimento”, “insubsistência” 1 

Contratos 11 

 “anulação” 1 

 “nulidade” 1 

 “nulidade”, “invalidação”, “declare a invalidade” 1 

“anulação”, “anula” 1 

“anulação”, “invalidade”,  1 

“não há prorrogação válida” 1 

“nulidade absoluta”, “anular”, “inócuo”, “írrito” 1 

“nulidade” 2 

“nulidade”, “anulação”, “declaração de nulidade” 1 

“revisão”, “anulação” 1 

Pessoal 30 

"invalidação" 1 

“anulação” 9 

“anulação”  2 

“anulação”, “invalidação do ato”, “declaração da insubsistência” 1 

“anulação”, “invalidação” 2 

“anulação”, “manifesta ilegalidade” 1 

“anulação”, invalidação” 1 

“desfazimento administrativo de ato impugnado”, “anulação judicial”, 

“anulação administrativa”, “invalidação” 
1 

“invalidação” 2 

“invalidação”, “anulação” 1 

“invalidação”, “declaração de nulidade”, “ato nulo” 1 

“invalidadas” 1 

“invalidade” 1 

“invalidade”, 1 

“invalidade”, “anular”, “anulação”, “invalidação” 1 

“invalidade”, “nulo” 1 

“nulo”, “invalidar” 1 

“rever”  1 
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Área do Direito Contagem de Parecer 

“nulo de pleno direito”. 1 

Previdenciário 18 

 “nulidade”, “invalidação”, “declare a invalidade” 1 

“anulação”, “desfazimento da aposentadoria”, “invalidação” 1 

“anulação”, “invalidação”,  1 

“anulação”, “providências de desfazimento”, “revisão dos atos que as 

instituíram” 
1 

“anulação”, “revisão” 1 

“anulação”, “revogação” 1 

“anular”, “anulação”, “invalidar”, “invalidação” 1 

“inválida”, “anulada”,  1 

“invalidação” 1 

“invalidação”, “anular”, “anulação”, “nulidade”, “invalidação 

administrativa”, “invalidação judicial”. 
1 

“invalidação”, “declaração de sua nulidade” 1 

“invalidade” 1 

“invalidar”, “anular” 1 

“nulidade superveniente” 1 

“revisão” 2 

“revisão”, “invalidação” 1 

Não aplicável 1 

Total Geral 62 

 

Nos tópicos seguintes, serão explicitados aspectos importantes da prática jurídica 

adotada no período investigado e que são mais bem demonstrados por meio do resumo 

dos principais casos coletados a partir da metodologia do case brief.  

 

2.4 FORMA DE ANÁLISE E RESULTADOS DO CASE BRIEF 

Em complemento à análise dos dados acima expostos, é importante explorar as 

peculiaridades dos pareceres, a fim de identificarmos o raciocínio jurídico que norteia a 

prática jurídica da Administração Pública em matéria de revisão da validade dos atos e 

contratos públicos.  

A leitura e sistematização da amostra em fichas de leitura permitiu a apreensão 

destes pontos. 

Seguindo a linha adotada no tópico anterior, farei esta análise por área do direito, 

identificando alguns dos casos representativos da prática geral. 

 



120 
 

2.4.1 Principais casos da subcategoria administrativo 

 

Dos três pareceres classificados como “Administrativo”, dois revelam aspectos 

interessantes: o Parecer PA 39/2010 e o Parecer PA 84/2016.  

O Parecer PA 39/2010 avalia a possibilidade de o Estado invalidar administrativa 

ou judicialmente decisão do Tribunal de Impostos e Taxas que julgou, em última 

instância, insubsistente autuação fiscal. Foi reconhecida tanto a possibilidade de revisão 

administrativa quanto a possibilidade de revisão judicial via ação declaratória de 

nulidade. Em termos de prazo para ajuizamento da ação, a orientação firmada foi a de que 

se aplica o do artigo 205 do Código Civil, que é de dez anos, por não haver prazo 

específico em legislação especial.  

Este parecer foi aprovado integralmente pelo Procurador Geral do Estado em 14 

de junho de 2010 e demonstra que a Administração Pública do Estado de São Paulo é 

orientada para fazer uso tanto de meios internos (procedimento de invalidação) quanto de 

meios externos (demandas judiciais anulatórias) para obter a decretação da invalidação 

de atos administrativos. Este padrão de atuação é identificado em Previdenciário, 

Contratos e Pessoal. 

Um ponto relevante de destacar é que esta questão foi submetida, na mesma época, 

a dois Pareceres PA. O Parecer PA 10/2010 foi parcialmente aprovado justamente por ter 

reconhecido que o Estado de São Paulo não teria interesse de agir em ajuizar ação 

anulatória para invalidar decisões do Tribunal de Impostos e Taxas. Entretanto, não 

afastou a possibilidade de instauração de um processo administrativo revisional, 

aplicando-se as normas gerais da Lei Estadual nº 10.177/1998. 

O Parecer PA 84/2016 analisa a validade de deliberação do Conselho da 

Procuradoria Geral do Estado que aprovou com ressalvas as contas de Chefe do Centro 

de Estudos. Reconheceu-se a invalidade da deliberação uma vez que após a edição da 

nova Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado não haveria disposição legal 

prevendo a ampliação das competências do Conselho da Procuradoria Geral do Estado 

através de regulamento, de modo que o dispositivo regulamentar  que conferia esta 

atribuição de deliberar sobre a contas do Chefe do Centro de Estado estaria tacitamente 

revogado (artigo 6º do Decreto Estadual 22.596/1984). No despacho de aprovação 

emitido pela Chefia da Procuradoria Administrativa, há expressa menção ao fato de a 
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deliberação ter sido editado com vício de competência, entretanto, ressaltou-se que não 

seria o caso de se cogitar de sua invalidação em virtude da ausência de prejuízo, na forma 

do artigo 10, II, da Lei Estadual nº 10.177/98.  

Especificamente sobre esta prática, há que se questionar como é feita essa 

avaliação sobre a existência de prejuízo. Ela decorre de uma percepção a priori do órgão 

jurídico consultivo e do administrador ou exigiria o transcurso de um procedimento 

administrativo para ser certificada? Apesar da possibilidade de a ausência de prejuízo ser 

evidente por si em alguns casos, há um risco de que o órgão jurídico ou o administrador 

público ignorem a existência de algum tipo de interesse jurídico na manutenção de uma 

deliberação administrativa objeto de revisão, de modo que o ideal seria a instauração do 

procedimento e a participação daqueles envolvidos em sua produção ou por ela 

beneficiados (artigos 59, II, da Lei Estadual nº 10.177/98).  

Da análise deste segmento da amostra, verificam-se duas práticas interessantes: 

(i) a possibilidade de a Administração Pública requerer a invalidação de seus próprios 

atos por procedimento administrativo ou pela via judicial e (ii) a não recomendação de 

instauração de procedimento de invalidação se não for verificado prejuízo. 

 

2.4.2 Principais casos da subcategoria contratos 

 

Analisando os 11 (onze) pareceres que constituem a categoria Contratos, 6 (seis) 

deles apresentam diretrizes relevantes da prática jurídica de invalidação: Parecer PA 

157/2009; Parecer PA 143/2010; Parecer PA 113/2010; Parecer PA 111/2009; Parecer 

PA 07/2012 e Parecer PA 58/2011.  

O Parecer PA 143/2010 merece destaque porque nega a instauração de 

procedimento de invalidação previsto na Lei Estadual nº 10.177/98 sob o argumento de 

que o requerimento administrativo formulado pelo interessado não apresenta motivo 

relevante. A manifestação concerne a pleito de invalidação do contrato de concessão das 

Rodovias Carvalho Pinto/Ayrton Senna e D.Pedro I formulado pela Construtora Cowan 

S/A. A requerente formulou seu pedido argumentando que o decreto estadual que revogou 

as concessões à DERSA seria ato de encampação ilegal, pois não respeitou as disposições 

da Lei Federal nº 8.987/95. No parecer, considerou-se que a retomada do serviço delegado 

à DERSA observou as diretrizes fixadas pelo Programa Estadual de Desestatização e que 



122 
 

seria ato de império do Poder Público. Diante disso, considerou-se que inexistia 

plausibilidade jurídica em instaurar-se o procedimento de invalidação. Este parecer é 

importante pois revela a adoção de uma prática de exame de admissibilidade da 

instauração de procedimento de invalidação, algo que não se identifica claramente nos 

artigos 57 a 61 da Lei Estadual nº 10.177/1998.  

O Parecer PA 111/2009 avalia a possibilidade de concessão de isenção a veículos 

oficiais da Polícia Civil mediante a utilização de meios eletrônicos de cobrança (TAG – 

Sem Parar) sem que o Poder Público tenha de arcar com a taxa de manutenção mensal do 

sistema. Reconheceu-se que as concessionárias, contratualmente, não devem arcar com 

os custos para aquisição da tag. No que se refere à taxa de manutenção mensal do sistema 

Sem Parar, este não seria passível de integrar a receita acessória da concessionária, porque 

é serviço a que estaria obrigada. Outro ponto analisado é a invalidade de deliberação da 

ARTESP de 28 de julho de 2006 que anulou decisão que vedara a cobrança da taxa 

mensal, pois esta decisão ocorreu sem a oitiva da PGE, mas com base em um parecer 

jurídico da Diretoria de Assuntos Institucionais. Reconheceu-se a necessidade de 

contestação administrativa ou judicial da decisão e se sugeriu a responsabilização das 

autoridades por violação à Lei de Improbidade Administrativa. 

Este parecer específico traz uma orientação clara em relação ao papel da 

Procuradoria Geral do Estado como órgão jurídico responsável por opinar sobre a 

validade de atos ou contratos, na linha do procedimento do artigo 58 da Lei Estadual nº 

10.177/1998.  

O Parecer PA 58/2011 avalia requerimento apresentado pela Concessionária 

Renovias a respeito de parecer (PGE CONS nº 146/2010) que opinara contrariamente a 

pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão CR/004/98,  

firmado em 14 de abril de 1998. O Parecer PA concluiu que a licitação que deu origem 

ao contrato estaria viciada por resposta equivocada dada a quesito formulado por licitante 

pré-qualificada. Esta resposta teria levado à alteração de ponto relevante do edital (não 

inclusão da praça de pedágio de Mogi Mirim), com influência sobre a formulação das 

propostas, sem republicação do Edital e sem reinício do prazo para novos licitantes 

participarem do procedimento. Além disso, esta alteração não teria sido autorizada por 

autoridade competente. Assim, o parecer reconheceu como nulo o procedimento 

licitatório e o contrato por violação aos dispositivos do Programa Estadual de 
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Desestatização, do Edital e da Lei 8.666/98 – artigo 21, §4º, da Lei nº 8666/1993 e artigo 

49, §2º.  

Considerou-se que o prazo prescricional para ajuizamento de ação com pretensão 

de decretação da nulidade somente se encerraria em 10 de janeiro de 2013, na linha dos 

Pareceres PA 148/2009 e 163/2009, os quais reconhecem que o transcurso do prazo de 

dez anos da edição do ato que se pretende anular não impede o ajuizamento de ação com 

esse objetivo, até a superveniência do prazo prescricional previsto no artigo 205 

combinado com o artigo 2.028 do Código Civil.  Adota-se, ademais, o entendimento de 

que para efeitos de invalidação por ato ilícito grave não se aplica o prazo do artigo 10, I, 

da Lei nº 10.177/98, pois “a falha do ato é de tal gravidade que o mesmo é atingido pelo 

vício da nulidade e não da mera anulabilidade”. O parecer não se aprofunda nessa 

distinção.  

A posição aprovada explicita esses diferentes prazos de estabilização do ato 

administrativo. Uma estabilização à luz de um prazo fixado na Lei nº 10.177/1998, o qual 

pode ser desconsiderado ante a gravidade do ilícito. Uma outra estabilização frente ao 

controle do Poder Judiciário, o qual poderia ser acionado no prazo prescricional das ações 

anulatórias, inclusive com aplicação das regras de transição do Código Civil.  

O Parecer PA 157/2009 não trata sobre a invalidação de um específico contrato, 

entretanto, estabelece interpretação jurídica de que é impossível prorrogar contrato de 

prestação continuada com empresa impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública. A prorrogação nestas hipóteses é considerada inválida, sendo possível anulação 

desde que sopesada caso a caso (quando houver prejuízo – art.10, II, da Lei nº 10.177/98). 

É feita ademais uma menção à possibilidade de contratos de escopo serem prorrogados, 

ainda que com empresas sancionadas com impedimento de contratar. Lateralmente, este 

ponto também foi abordado no Parecer PA 113/2010, que consta na amostra.   

O Parecer PA 113/2010 avalia a repercussão da penalidade de impedimento de 

licitar e contratar com a Administração Pública prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 

sobre contratos em curso. Conclui-se pela invalidade da prorrogação de contrato de 

prestação de serviço com empresa apenada com sanção imposta pela Secretaria da 

Educação em 24 de novembro de 2009. O termo aditivo prorrogou o contrato de maio de 

2010 a agosto de 2011 e foi subscrito após a aplicação da penalidade. Reafirma-se que a 

decisão proferida no Despacho da Subprocuradoria da Consultoria Geral ao Parecer PA 
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nº 169/2005 somente permite a prorrogação de contratos de escopo, não se aplicando, na 

forma como decidido no Parecer PA nº 157/2009, aos contratos de prestação de serviço.  

Nos Pareceres PA 157/2009 e PA 113/2010 verifica-se uma aplicação 

diferenciada da sanção de nulidade a depender do objeto contratual (prestação continuada 

ou escopo) e se exige a existência de prejuízo para invalidar o contrato prorrogado 

ilicitamente. A prática revela que razões de interesse público (consequências) levam a um 

tratamento diferenciado na decretação da nulidade dos contratos.  

Com a vigência do artigo 21, parágrafo único, da LINDB, a manutenção de 

contratos invalidamente prorrogados pode ser efetivada para evitar aos sujeitos atingidos 

ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 

A regra aloca um ônus argumentativo à autoridade revisora e deixa claro que esta possui 

poderes para viabilizar a regularização de situações jurídicas inválidas que possam vir a 

prejudicar os interesses gerais. A autoridade revisora não deve decretar a invalidação de 

uma deliberação e criar um estado jurídico ou administrativo inconstitucional ou que se 

afigure inexequível249. Para os casos de gestores responsáveis pela implementação de 

políticas públicas, este ônus argumentativo é reforçado pela regra do artigo 22, §1º, da 

LINDB, impondo ao revisor uma deferência à interpretação razoável do administrador250. 

Em todos os casos, mostra-se recomendável o uso de regras de transição quando uma 

situação necessitar ser regularizada - medida que é mandatória se a invalidação decorre 

do estabelecimento de uma interpretação ou orientação nova decorrente de uma norma de 

conteúdo indeterminado (artigo 23 da LINDB) 251.  

 

249 “As consequências a que norma do art. 21 se refere são estados de fato e de Direito (i) admissíveis pela 

Constituição de 1988 e exequíveis. Consequências que impliquem a instrumentalização de direitos 

fundamentais não são admissíveis. A norma do art. 21 não é, apenas, dever expresso de fundamentação de 

decisão (v. tópico a seguir). Há outra norma que dele se extrai: o julgador não poderá invalidar o ato, 

negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos 

inconstitucionais e/ou inexequíveis” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB - Indicando 

consequências e regularizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 43-

61, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649. Acesso em: 06 Jan. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649 

250 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 63-92, nov. 2018. ISSN 2238-5177. 

251 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB - Indicando consequências e regularizando 

atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 43-61, nov. 2018. ISSN 2238-5177. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649. Acesso em: 06 Jan. 

2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649
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A última manifestação que merece destaque é o Parecer PA 07/2012, o qual avalia 

a possibilidade jurídica de invalidar-se administrativa ou judicialmente termo de 

prorrogação de contrato de concessão de rodovia.  

Reconhece-se no parecer que o regime jurídico de direito público que concorre 

para a produção, exigibilidade e desfazimento de atos administrativos também se aplica 

aos contratos administrativos.  

Assim, o poder de autotutela confere à Administração o poder de anular 

unilateralmente o ajuste bilateral por defeito de legalidade, havendo uma diferença entre 

anulação e rescisão (resolução ou resilição), porquanto esta se refere a uma causa 

extintiva superveniente à formação do contrato, ao passo que a anulação está ligada a 

causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato.  

De acordo com o parecer, as causas que conduzem à invalidade dos contratos 

administrativos são as mesmas que a legislação estadual prevê para os atos 

administrativos: são inválidos os contratos que desatendam os pressupostos legais e 

regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos 

casos de incompetência, omissão de formalidades ou procedimento essenciais, 

impropriedade do objeto, inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito, 

desvio de poder ou falta ou insuficiência da motivação (artigo 8º da Lei Estadual nº 

10.177/98). Aplica-se para a anulação o artigo 59 da Lei 8.666/93, o qual estabelece que 

em se tratando de ilegalidade verificada nos contratos de que é parte, a Administração 

pode declarar sua nulidade com efeito retroativo. 

Sobre o prazo para invalidação, aplica-se o de 10 (dez) anos, consoante previsão 

do artigo 57 da Lei Estadual nº 10.177/98, não existindo proibição de uso da via judicial 

para obter a decretação da nulidade, porquanto nem lei e nem interpretação podem ensejar 

a proibição de acesso ao Poder Judiciário ( artigo 5º, XXXV, da Constituição da 

República). 

Especificamente sobre o poder de a Administração Pública invalidar 

unilateralmente contratos, é importante destacar que existem alguns julgados e posições 

doutrinárias em sentido contrário. Carlos Ari Sundfeld defende, à luz da Lei Federal nº 

8.666/1993,  que  “a rescisão por vício de legalidade (isto é, a invalidação) não se encontra 

em qualquer dos incisos do art.78 que foram objeto de remissão pelo art.79, I. Logo, não 
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cabe rescisão unilateral por ilegalidade” 252. Entende que como a prerrogativa de anular 

um contrato não existe no direito contratual comum, esta possibilidade deveria ter sido 

prevista como uma cláusula exorbitante, o que não foi feito nem em relação aos contratos 

regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e nem em relação aos contratos de concessão. Para 

o autor, “esse silêncio é eloquente, vale dizer, tem o objetivo de negar tal poder à 

Administração”253.  

É interessante destacar que a interpretação jurídica acolhida no Parecer PA 

07/2012 respaldou a instauração de uma série de procedimentos de invalidação de 

aditivos contratuais que prorrogaram ilicitamente contratos de concessão rodoviária do 

Estado de São Paulo. Em alguns casos, o Estado de São Paulo optou por ajuizar ações 

anulatórias para evitar o transcurso do prazo decadencial e em função do excesso de 

judicialização promovido pelas concessionárias durante a tramitação dos processos 

administrativos. Sempre que a questão foi elevada ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, reconheceu-se o poder do Estado de São Paulo de invalidar unilateralmente os 

termos aditivos ou de fazer uso da via judicial254. 

Ainda sobre o poder de invalidar administrativamente os contratos, cabe destacar 

a existência dos artigos 57 a 61 da Lei Estadual nº 10.177/98, os quais fazem expressa 

menção à possibilidade de invalidação de contratos administrativos e de outros ajustes 

por procedimento administrativo. Previsão que está em consonância com a Lei de 

Segurança Jurídica, a qual reconhece que a invalidação de contratos possa ser efetivada 

na esfera administrativa, mormente por regular expressamente parâmetros para esta 

decisão nos artigos 21 e 24. 

Assim, no segmento Contratos, o posicionamento da Administração Pública é de 

ampla possibilidade de autotutela. Além disso, a orientação jurídica é de que é (i) viável 

a invalidação de contrato mediante procedimento administrativo ou (ii) mediante o uso 

 

252 SUNDFELD, Carlos Ari. Os Contratos de Concessão e sua Anulação. Informativo de Licitações e 

Contratos. v.n.º 85, p.186 - 189, 2001. 

253 SUNDFELD, Carlos Ari. Os Contratos de Concessão e sua Anulação. Informativo de Licitações e 

Contratos. v.n.º 85, p.186 - 189, 2001. 

254 Nos processos com julgamento em segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não 

identifiquei o acolhimento da tese de que o Poder Público não pode proceder à invalidação administrativa 

de termos aditivos e modificativos: Processos nº 1040370-54.2014.8.26.0053, 1030436-72.2014.8.26.0053, 

1007766-40.2014.8.26.0053, 1008352-77.2014.8.26.0053, 1027970-08.2014.8.26.0053 , 1019684-

41.2014.8.26.0053, 0019926-51.2013.8.26.0053, 1014593-67.2014.8.26.0053, 1013617-

60.2014.8.26.0053, 1014902-54.2015.8.26.0053, 1014891-25.2015.8.26.0053, 1033457-

56.2014.8.26.0053, 1040986-29.2014.8.26.0053. 
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de ação judicial. A gravidade do ilícito pode implicar (iii) a não aplicação do prazo 

decadencial previsto em lei e (iv) o interesse público pode respaldar a não invalidação de 

ajuste contratual.  

 

2.4.3 Principais casos da subcategoria previdenciário 

Dos 18 (dezoito) pareceres sobre matéria Previdenciária, 10 (dez) apresentam 

experiências relevantes e que merecem um destaque individualizado: Pareceres PA 

85/2009, PA 96/2009, PA 148/2009, PA 02/2010, PA 60/2010, PA 50/2012, PA 52/2012, 

PA 48/2015, PA 52/2016 e PA 11/2019.  

O Parecer PA 85/2009 discute os efeitos decorrentes da Emenda Constitucional 

nº 20/1998 sobre a norma do artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 180/1978, 

tendo sido firmando posicionamento de que é inválida a contribuição de servidores de 

forma facultativa ao sistema previdenciário estadual e que todos os benefícios de pensão 

concedidos com base na mencionada norma devem ser revisados. Determinou-se, 

ademais, a devolução corrigida dos valores recolhidos indevidamente dos contribuintes 

facultativos. Este primeiro parecer revela uma atuação bastante rigorosa e que permite a 

revisão de atos produzidos antes da fixação do entendimento relativo ao alcance da norma 

instituída pela Emenda 20/1998. Em 2009, anos após a entrada em vigor da disposição 

constitucional, fixa-se um entendimento que atinge benefícios concedidos sob os influxos 

de outras orientações gerais.  

O Parecer PA 96/2009 analisa a validade de aposentadoria voluntária concedida 

com base em tempo de serviço prestado à iniciativa privada que fora utilizado para 

concessão de outros benefícios nos municípios de Praia Grande e Santos. Reconheceu-se 

a má-fé do servidor, o dever de restituição de todas as importâncias percebidas a título de 

proventos e a dispensa de ofício do interessado a partir dos 70 anos (16/02/03). 

Recomendou-se a adoção de providência para anulação administrativa do ato de 

aposentadoria voluntária (20/10/98) e se consignou que a Súmula 6 do STF não impede 

a invalidação administrativa, somente suspendendo a eficácia da anulação até apreciação 

pelo Tribunal de Contas do Estado.  

Pontos importantes a serem destacados é o fato de a má-fé ter sido fator 

preponderante para a opinião de devolução das quantias ao Erário e o entendimento de 

que o registro do ato no âmbito do Tribunal de Contas apenas condicionaria a eficácia de 
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eventual ato revogatório ou anulatório à prévia aprovação da Corte de Contas. Isso não 

impediria a instauração do regular procedimento de invalidação e mesmo a sustação do 

pagamento do benefício até apreciação da matéria na instância de controle.  

O Parecer PA 148/2009 avalia a possibilidade jurídica de a Administração Pública 

ajuizar ação para obter a decretação da invalidação de atos de complementação de 

aposentadoria depois de transcorrido o prazo de dez anos para invalidação administrativa 

dos atos. Reconheceu-se que os atos inválidos produzidos entre fevereiro de 1996 e abril 

de 1998 (atos de complementação de aposentadoria) poderiam ter sua invalidade 

decretada pela via judicial, pois, com a entrada em vigor do Código Civil, a 

Administração passaria a dispor do prazo de 10 anos contados da vigência do diploma. 

Assim, a Administração Pública teria até 10 de janeiro de 2013, nos termos de 

interpretação sistemática dos artigos 205 e 2028 do Código Civil.  

Este parecer é relevante por trazer um histórico do entendimento da Procuradoria 

Geral do Estado sobre a estabilização dos atos públicos255. Faz-se referência à orientação 

fixada no Parecer PA-3 nº 288/99 – de autoria de Carlos Ari Sundfeld – que moldou o 

entendimento institucional da Administração Pública paulista: 

“[...] são dois os estágios de estabilização dos atos administrativos: o primeiro, 

que se atinge após dez anos da produção do ato, consistente na impossibilidade 

de invalidação administrativa dos atos; o segundo e derradeiro, a ocorrer após 

vinte anos da edição do ato, atingindo o direito de pleitear-se a invalidação na 

via judicial. Só com a presença dos dois estágios que se tem estabilização plena 

dos atos administrativos; só nessas condições se teria propriamente a 

decadência do “direito” de invalidade[...]”.  

 

Esta posição foi reforçada pelo Parecer AJG nº 273/2000 – de autoria de Elival 

da Silva Ramos – no qual se assentou que  anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 

10.177/98 havia um prazo decadencial de 20 anos tanto para a Administração exercer a 

autotutela e anular seus próprios atos eivados de vício, quanto para pleitear em juízo essa 

anulação, o que por certo não lhe era vedado: atualmente, existe uma bipartição, sendo de 

10 anos o prazo para anulação na via administrativa e de 20 anos o prazo para pedir a 

anulação na via judicial, ambos de natureza decadencial.  

O Parecer PA 148/2009 destaca que ao tempo dessa discussão o prazo de 20 anos 

estava previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, sendo que, com a entrada em vigor 

 

255 Há menção ao Despacho Normativo do Governador de 19 de novembro de 2002 e aos Pareceres PA 

278/99, PA 299/99 e PA 158/2000. 
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do Código Civil de 2002, houve uma redução deste prazo para 10 (dez) anos – nos termos 

do artigo 205 – e a instituição da regra de transição do artigo 2.028, que previu que são 

os da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo Código, se na data da entrada em vigor 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. No caso 

concreto avaliado, os atos foram produzidos e não havia transcorrido metade do prazo 

prescricional, motivo pelo qual se aplicou o prazo de dez anos a partir da vigência do 

novo Código Civil, estabelecendo-se que o Estado de São Paulo teria até 10 de janeiro de 

2013 para propor ação judicial para invalidar os atos administrativos.  

Esta orientação respaldou uma série de ações anulatórias que vieram a ser 

propostas pelo Estado de São Paulo ao longo da década e constitui relevante entendimento 

institucional incorporado à prática jurídica em matéria de invalidações256.  

O parecer PA 02/2010, analisando questão semelhante à do PA 85/2009, avalia a 

situação jurídica dos contribuintes facultativos da Caixa Beneficente da Polícia Militar 

do Estado – CBPM em face da revogação do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 

452/1974 pela Lei Complementar Estadual nº 1.013/07. Reconheceu-se que a revogação 

tácita do mencionado dispositivo ocorrera com o advento da Emenda Constitucional nº 

20/98 e se determinou, por consequência, a revisão das pensões concedidas após a entrada 

em vigor da emenda e a devolução das contribuições indevidamente recolhidas, com base 

nos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, os quais seria 

conexos ao princípio da moralidade administrativa.  

O Parecer PA 60/2010 avalia se, em razão de adoção com consequente 

rompimento do vínculo parental com o genitor biológico, o beneficiário de pensão perde 

o direito ao benefício. Reconheceu-se como indevidos os pagamentos de pensão 

realizados aos filhos do pensionista a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção 

(maio de 1992), entretanto, em razão da aplicação dos princípios da boa-fé (decorrência 

do princípio da moralidade) e da intangibilidade dos crédito de natureza alimentar 

 

256 Um dos exemplos de temas que foram levados a juízo é a invalidação de benefícios de pensão concedidos 

a filhas solteiras, beneficiários instituídos e filhos universitários. Utilizou-se esta tese do prazo prescricional 

para ajuizamento das ações anulatórias, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na quase 

totalidade dos casos, julgou improcedente as ações com fundamento em dois argumentos: (i) transcurso do 

prazo decadencial de 10 anos (art.10, I, da Lei Estadual 10.177/1998) ou (ii) aplicação, por isonomia, do 

prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/1932. Este entendimento ensejou a 

aprovação da Resolução PGE 34, de 17 de setembro de 2018 – publicada no DOE em 19 de setembro de 

2018, a qual dispõe sobre a desistência de ações ajuizadas pela São Paulo Previdência para anular atos de 

concessão de pensão a beneficiários instituídos, filhas solteiras e filhos universitários. 
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(decorrente da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana), reconheceu-se 

a possibilidade do Governador do Estado dispensar a reposição dos valores.  

Os Pareceres PA 02/2010, 85/2009 e 60/2010 demonstram que a Administração 

Pública invalida constantemente benefícios prestacionais. Situações em que há má-fé 

costumam levar ao reconhecimento do dever de restituição e situações em que há boa-fé 

podem ensejar a dispensa de reposição dos valores.  

A complexidade da prática parece começar a evoluir com o Parecer PA 50/2012.  

O Parecer PA 50/2012 reafirma posicionamento anterior, firmado nos Pareceres 

PA 70/1993, 05/2006 e 274/2006, de que o tempo de licença-saúde somente pode ser 

considerado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, não devendo ser 

contado como tempo de efetivo exercício nas hipóteses em que o legislador constitucional 

exige esse requisito para a concessão de benefício previdenciário. Reconhece-se que as 

aposentadorias voluntárias concedidas sem respeito a esta diretriz são inválidas, 

entretanto, opina-se pela manutenção dessas aposentadorias em razão da existência de 

norma geral e abstrata, constante no Comunicado UCRH-GT nº 1, de 16/05/2008, DOE 

17 de maio de 2008, que teria orientado de forma diversa os órgãos de recursos humanos. 

Assim, por força do princípio da segurança jurídica, recomenda-se a não invalidação.  

Este caso é interessante pois existia entendimento contrário aprovado pela 

Procuradoria Administrativa que não fora divulgado à Unidade Central de Recursos 

Humanos - UCRH. Sem ter sido comunicada da orientação pela Procuradoria Geral do 

Estado, a UCRH emitiu o Comunicado UCRH-GT nº 1, de 16/05/2008, DOE 17 de maio 

de 2008, em que reconhecia a possibilidade de contar como de efetivo exercício o tempo 

de licença-saúde. Diante desta situação, o parecer recomenda a manutenção dos atos de 

aposentadoria, pois havia interpretação contida em orientação geral que norteara a 

atuação dos órgãos administrativos e gerara expectativas legítimas nos servidores 

públicos, de modo que violaria a segurança jurídica proceder à invalidação dos atos 

praticados.  

Trata-se de situação de manutenção de atos que segue a lógica do artigo 24 da 

LINDB. No parecer, defende-se a  

“[...] ponderação ad hoc (no caso concreto) entre a legalidade e a segurança 

jurídica ... para que não prevaleçam, a pretexto de observância de uma suposta 

legalidade estrita, ilações tecnocráticas que aviltem valores tutelados pelo 

ordenamento constitucional [...]”.  
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Um outro ponto relevante é a menção feita no parecer ao fato de o artigo 10, I, da 

Lei Estadual nº 10.177/98 não impedir que, em situações especialíssimas, a 

Administração opte por manter situações invalidamente constituídas, ainda que não 

esgotado o prazo de 10 anos para exercer a competência de invalidar seus próprios atos.  

Este parecer trabalha com elementos interessantes para justificar a manutenção 

dos atos de aposentadoria. Indica que o Comunicado compõe o quadro normativo, ressalta 

o papel do Direito em garantir uma certa estabilidade e qualifica de “fraca” a ilegalidade, 

protegendo atos praticados com base em interpretação razoável da lei.  

Na mesma linha de proteção à segurança jurídica, está o Parecer 48/2015.  A peça 

analisa se o tempo prestado na função de menor colaborador eventual no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo deve ser computado como tempo de serviço em Certidão 

de Tempo de Contribuição-CTC e se este documento pode respaldar compensação 

financeira requerida pelo INSS à SPPREV. Reconhece-se no parecer que a Administração 

Pública sempre contabilizou o tempo de menor colaborador eventual como tempo de 

serviço e que a Procuradoria Administrativa somente deu orientação diversa e 

uniformizadora no Parecer PA 103/2011 (aprovado em 13 de fevereiro de 2012). Assim, 

tendo sido a certidão homologada em 01 de setembro de 2010, não seria razoável retroagir 

o entendimento jurídico para anular ou revisar a CTC, sob pena de violação ao princípio 

da segurança jurídica.  

O parecer faz menção a uma orientação que vem se consolidando em pareceres 

anteriores - PA 75/2012, PA 50/2012 e 37/2014 - de que se deve avaliar a gravidade da 

ilegalidade e se a interpretação é razoável ou não, o que justificaria a não anulação dos 

atos. Faz-se menção aos princípios da segurança jurídica e do interesse público, os quais 

norteariam a aplicação retroativa ou não da nova interpretação. Ademais, fez-se uma 

distinção entre atos que restringem ou que ampliam a esfera de direitos, bem como se 

ressaltam as consequências que adviriam dessa anulação (anulação da aposentadoria com 

retorno ao trabalho dos servidores aposentados, por exemplo). Há, por conseguinte, uma 

análise pragmática sobre as consequências que decorreriam dessa nova interpretação.  

O Parecer 52/2012 avalia a possibilidade de invalidar ato de concessão de pensão 

em favor de ex-cônjuge de servidor. Reconheceu-se a invalidade do ato que fixou a cota-

parte da pensionista no percentual de 15%, a despeito de haver sentença judicial fixando 

o montante de 30% a título de pensão alimentícia, proporção esta que deveria ter sido 

respeitada para a pensão por morte devida à ex-cônjuge. A despeito da invalidade, 
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verificou-se o transcurso do prazo decadencial, de modo que a Administração Pública 

estaria proibida de proceder à correção, porquanto incide o artigo 10, I, da Lei Estadual 

10.177/1998.  

O Parecer PA 52/2016 uniformizou no âmbito da Administração Pública o termo 

inicial do prazo decadencial para a declaração de nulidade do ato de concessão de 

aposentadoria. A tese em abstrato foi fixada a partir de caso concreto em que se discutia 

benefício concedido em 23 de junho de 2004 e registrado no Tribunal de Contas do Estado 

em 31 de março de 2006.  

O parecer ressalta que a produção do ato administrativo corresponde ao 

esgotamento de todas as fases necessárias à sua formação e que se deve buscar nas normas 

atinentes ao tema os elementos indispensáveis ao aperfeiçoamento do ato de 

aposentadoria. No caso específico do ato de aposentadoria, o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis prevê que este passa a produzir todos os efeitos a partir da publicação, pois 

(i) desfaz-se o vínculo funcional entre o servidor e a Administração, cessando o dever 

daquele exercer suas funções e a obrigação desta de pagar-lhe a remuneração fixada em 

lei; (ii) o cargo até então ocupado pelo servidor torna-se vago; e (iii)  tem início o direito 

à percepção dos proventos.  

A manifestação traz uma análise aprofundada dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido adotada posição que vai de encontro 

à posição que atribuiria mais poderes de invalidação à Administração Pública, consistente 

na contagem do termo inicial a partir da data do registro do ato no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado.  

O entendimento jurídico firmado adota a premissa de que o ato de aposentadoria 

não se perfectibiliza com o registro e reconhece que vulneraria a segurança jurídica e a 

proteção da confiança não se contabilizar o prazo decadencial a partir da publicação do 

ato de aposentadoria:  

“[...] a decadência administrativa, instituto posto a serviço da segurança 

jurídica, intenta assegurar exatamente a legítima confiança dos administrados 

diante dos atos da Administração. Se, no caso das aposentadorias, essa 

confiança surge da publicação do ato concessivo, é deste momento que deve 

ser contado o prazo decadencial para eventual invalidação [...]”.  

 

O Parecer PA 11/2019 analisa os efeitos decorrentes da invalidade da Portaria 

PREVCOM nº 13/2017 que restringiu a base de cálculo de contribuição devida pelo 
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Estado e pelos participantes da SP-PREVCOM (Fundação de Previdência Complementar 

do Estado de São Paulo) 257. A Portaria afastou a incidência de contribuições sobre a 

Participação nos Resultados – PR (verba remuneratória) percebida pelos Agentes Fiscais 

de Rendas vinculados à Fundação de Previdência Complementar. Reconheceu-se que a 

invalidação da portaria opera efeitos retroativos, de modo que tanto o patrocinador quanto 

os participantes ficariam obrigados a recolher os valores, dependendo, no caso dos 

participantes, de autorização expressa e prévio processo administrativo, ressalvada a 

possibilidade de execução judicial.  

Sobre este parecer, é importante destacar o reconhecimento de que o Estado não 

dispõe de poderes para descontar os valores devidos diretamente da folha de pagamento 

dos participantes, por afronta ao artigo 5º, LIV, da Constituição. Dessa forma, muito 

embora se declare a invalidade do ato e haja um crédito do Poder Público em face de 

particulares, não se autoriza que o Estado de São Paulo execute seus créditos por conta 

própria em razão da invalidação. Exige-se, assim, caso não exista autorização, a execução 

judicial.  

De modo geral, no segmento Previdenciário, é possível identificar uma prática 

jurídica em evolução e que ainda não conta com parâmetros muito claros, a despeito de 

uma tentativa de sistematização.  

Os pareceres do início da amostra ressaltam uma posição de ampla abrangência 

do poder de invalidação por procedimento administrativo ou por processo judicial. A boa-

fé impede, em alguns casos, a reposição ao Erário e a má-fé implica a imputação do dever 

de ressarcimento. O prazo decadencial de dez anos a partir da produção do ato é aplicado 

em favor e em desfavor do Poder Público, por considerar-se que atende às diretrizes de 

segurança jurídica. Situações identificadas como extremas, na qual há orientações gerais 

administrativas que discrepam da interpretação jurídica tida como correta, permitiram a 

manutenção de atos inválidos, ainda que não esgotado o prazo de dez anos para o 

exercício da competência para invalidar os atos administrativos.  

 

257 A invalidade já havia sido reconhecida no Parecer PA 32/2017. 
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2.4.4 Principais casos da subcategoria pessoal 

A subcategoria Pessoal reúne 30 pareceres. Destes, 5 (cinco) merecem uma 

análise especial por ressaltarem aspectos que refletem a tendência identificada na 

amostra: PA 199/2009, PA 189/2009, PA 144/2009, PA 136/2009 e PA 134/2009. 

O Parecer PA 199/2009 avalia de quem é a competência para invalidar ato de 

nomeação e de posse de servidor público. A questão foi levada à Procuradoria 

Administrativa em virtude de invalidação do ato de posse de professora que apresentou 

diploma falso de graduação em Filosofia. Havia dúvida sobre a autoridade competente 

para proceder à invalidação e sobre os eventuais efeitos para terceiros de boa-fé gerados 

em virtude do exercício do cargo pela funcionária admitida de forma inválida. Decidiu-

se que a competência para invalidar, quer por meio de anulação do ato de posse quer por 

meio da anulação do ato de nomeação, é do Chefe do Poder Executivo e que , em relação 

a terceiros de boa-fé (alunos interessados nos atos escolares), a nulidade da admissão não 

atinge a validade dos atos praticados no exercício das atribuições porque atendem a um 

interesse público concreto, qualificado por motivos de ordem prática, de justiça e de 

equidade.  

O Parecer PA 189/2009 analisa a validade de contratações efetuadas antes da 

edição da Súmula Vinculante nº 13 do STF (Súmula do Nepotismo) em fundações 

governamentais de direito privado. A orientação jurídica adotada é a de que os contratos 

celebrados antes da publicação do ato pretoriano (29 de agosto de 2008) são válidos, pois 

o enunciado não opera efeitos normativos retroativos. As contratações desconformes 

realizadas após a Súmula Vinculante nº 13 seriam nulas de pleno direito. 

Esta manifestação revela que o enunciado vinculante da súmula da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal foi aplicado como um texto legal, reconhecendo-se sua 

eficácia para o futuro e sem condão de gerar a invalidade de contratos celebrados 

anteriormente à sua publicação. Segue-se uma lógica semelhante àquela constante no 

artigo 24 da LINDB, em que as orientações gerais operam efeitos prospectivos.  

O Parecer PA 144/2009 avalia os efeitos decorrentes da declaração de nulidade de 

benefício de licença-adoção deferido a servidora pública. De acordo com o parecer, a 

licença-adoção concedida em 14 de novembro de 2007 seria inválida porque o benefício 

previsto na lei seria devido somente nas hipóteses em que o servidor adquire a guarda 

para adoção. No caso, a servidora era avó das crianças sob guarda, não tendo direito à 
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licença-adoção. A licença foi deferida em descompasso com orientação jurídica firmada 

nos Pareceres PA-3 nº 313/1993 e PA-3 nº 205/1995 pela Seção de Pessoal da Secretaria 

de Segurança Pública. Reconheceu-se a invalidade do benefício e a modulação dos efeitos 

do ato nulo para que a escrivã não incorresse em abandono de cargo, não houvesse 

desconto do tempo de serviço para fins de aposentadoria e para dispensar a reposição.  

Neste caso, determinou-se expressamente o cabimento da modulação dos efeitos 

do ato nulo em razão das circunstâncias do caso concreto: (i) a Administração teria se 

equivocado ao orientar a servidora quanto a seus direitos funcionais e (ii) a boa-fé da 

servidora.  

O uso da expressão “modulação dos efeitos do ato nulo” é interessante. Não foi 

adotado em outros pareceres da amostra que sugeriram solução semelhante e teve como 

fundamento o “erro grosseiro da Administração”. Como consequência do reconhecimento 

da invalidade da concessão do benefício, determinou-se “a adequada apuração dos fatos” 

com a oitiva dos servidores responsáveis em razão da desídia configurada pela não 

observância da orientação jurídica consolidada pela Administração. Sugeriu-se que 

qualquer que fosse o resultado da apuração em termos de responsabilidade pela concessão 

ilegal, seria fundamental dar ampla divulgação à interpretação e oferecer curso de 

reciclagem para os servidores que atuam na área de recursos humanos de toda a 

Secretaria258.  

O Parecer PA 136/2009 avalia o pagamento indevido de quotas de verba honorária 

a Procuradora do Estado (percebeu 217 cotas, quando o certo seria 215) nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2017. O erro teria ocorrido no recadastramento da 

incorporação do artigo 133 da Constituição Estadual. Considerou-se que não se pode 

presumir a boa-fé do servidor sempre que constatado erro por parte Administração, pois 

haveria situações intermediárias, nos termos do Parecer PA 413/2004259. 

O Parecer PA 134/2009 avalia o pagamento indevido de quotas de verba honorária 

a Procuradora do Estado que percebeu verba honorária em período no qual não houve 

 

258 Assim, a revisão da validade da deliberação administrativa pode vir a ter como consequência a 

responsabilização dos servidores que produziram ato em desconformidade com interpretação contida em 

pareceres jurídicos.  

259 De acordo com o despacho do Procurador Geral do Estado no Parecer PA 413/2004 – que não consta na 

amostra – esse “meio termo” na aplicação da boa-fé não seria desconhecido do mundo jurídico. Deve ser 

avaliado se há uma omissão intencional ou um erro inescusável. Apesar de não haver má-fé, o servidor não 

poderia ser beneficiado pelo erro da Administração.  
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exercício e nem regular afastamento. Considerou-se a existência de manifesta ilegalidade 

nos pagamentos, porquanto, mesmo informada de que a Procuradora do Estado não estava 

trabalhando no âmbito da Procuradoria Fiscal, a seção responsável não cessou os 

pagamentos. Reconheceu-se que a boa-fé não é avaliada em casos de manifesta 

ilegalidade e se considerou desnecessário instaurar procedimento de invalidação. Assim, 

a recomendação foi de que as quantias deveriam ser repostas ao Erário. 

Não há indicações sobre o alcance dessa expressão “manifesta ilegalidade”. De 

certo modo, seu uso parece trazer mais problemas do que soluções para a questão do dever 

de reposição ao Erário nas hipóteses de pagamentos a servidores públicos. Afinal, não há 

clareza sobre o que configura “manifesta ilegalidade”.  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há jurisprudência consolidada no 

Tema 531 no sentido de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente 

uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de 

que os valores recebidos são legais e definitivos. Entretanto, o próprio Superior Tribunal 

de Justiça já instaurou procedimento de revisão para aferir se o mencionado Tema 531 

abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor 

público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública260. 

Dessa forma, talvez fosse interessante enquadrar a análise à luz dos parâmetros 

construídos pela Superior Tribunal de Justiça, abandonando a imprecisa terminologia da 

“manifesta ilegalidade”.  

Em geral, constata-se que as soluções na área de Pessoal revelam contradições. 

Há situações de reconhecimento de necessidade de devolução dos valores remuneratórios 

pagos por erro da Administração Pública com base na “manifesta ilegalidade do ato 

praticado” e situações em que o erro grosseiro implica modulação dos efeitos da 

deliberação para evitar a devolução de valores e a responsabilização funcional de 

servidores beneficiados. A meu ver, contribuem para a segurança jurídica duas práticas 

interessantes identificadas nos pareceres: (i) o reconhecimento da validade dos atos 

praticados em favor de terceiros por funcionário cuja investidura é nula e a (ii) 

impossibilidade de decretar-se a nulidade de ato com base em aplicação retroativa de 

súmula vinculante.  

 

260 A revisão foi suscitada na QO no RECURSO ESPECIAL Nº 1.769.306 - AL (2018/0255461-3) 
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2.5 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVADOS 

 

Os principais achados extraídos por meio da metodologia do banco de dados 

podem ser sintetizados nas seguintes conclusões gerais:  

(i) Em geral, é proporcionalmente maior o número das 

recomendações de decretação administrativa da invalidação dos atos ou 

contratos em comparação com as recomendações para ajuizamento de 

ação judicial;  

(ii) Em regra, é concedido efeito retroativo à invalidação decretada 

após procedimento administrativo, tendo ocorrido, em um caso, a 

concessão de parcial efeito prospectivo;  

(iii) Proporcionalmente ao número total de casos revisados, é 

pequeno o número de recomendações de manutenção de atos ou 

contratos em virtude do transcurso do prazo decadencial ou 

prescricional;  

(iv) É reduzido o número de casos em que houve a recomendação 

de manutenção de atos ou contratos em razão da existência de 

orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do ato 

ou do contrato;  

(v) Na fundamentação dos pareceres, é proporcionalmente maior 

a referência à existência de orientação geral da esfera administrativa 

prévia à produção dos atos ou contratos do que a referência à existência 

de orientações gerais produzidas pelas esferas controladora e judicial;  

(vi) Na fundamentação dos pareceres, não há menção a orientações 

da esfera controladora ou mesmo à busca por tais orientações;  

(vii) Na fundamentação dos pareceres, é proporcionalmente 

pequeno o uso de orientações gerais da esfera judicial. 

 

Os principais achados extraídos por meio da metodologia de case brief podem ser 

sintetizados nas seguintes conclusões gerais:  

(viii) A Administração Pública pode invalidar seus atos por 

procedimento administrativo ou por ação judicial (Segmento 

Administrativo); 

(ix) É possível não instaurar procedimento de invalidação se não 

for verificado prejuízo (Segmento Administrativo); 

(x) É possível não instaurar procedimento administrativo de 

invalidação requerido por particular se não se verificar motivo relevante 

(Segmento dos Contratos); 

(xi) Cabe à Procuradoria Geral do Estado a orientação sobre a 

validade de atos e contratos públicos, devendo ser contestada 

administrativa ou judicialmente decisões embasadas em pareceres 

jurídicos feitos por outros órgãos da Administração (Segmento dos 

Contratos); 

(xii) Se o ato ilícito for grave, não se aplica o prazo de invalidação 

do artigo 10, I, da Lei 10.177/98 (Segmento dos Contratos); 

(xiii) É possível não decretar a invalidação de contratos por razões 

de interesse público (Segmento dos Contratos); 

(xiv) É possível decretar administrativamente a invalidação de 

ajuste bilateral por defeito de legalidade (Segmento dos Contratos); 
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(xv) É possível sustar o pagamento de benefício previdenciário até 

a apreciação final da invalidade do ato pelo Tribunal de Contas 

(Segmento Previdenciário);  

(xvi) É possível manter atos de aposentadoria concedidos com base 

em orientação geral que norteou a atuação dos órgãos administrativos 

com base no princípio da segurança jurídica (Segmento 

Previdenciário);  

(xvii) É possível manter situações inválidas em situações 

excepcionais, ainda que não esgotado o prazo decadencial de dez anos 

(Segmento Previdenciário); 

(xviii) A Administração Pública não pode, após verificar erro no 

cálculo de pensão, invalidar ato para corrigi-lo em benefício de 

pensionista, se passado o prazo decadencial de dez anos (Segmento 

Previdenciário); 

(xix) O prazo de decadência administrativa para invalidação de ato 

de concessão de aposentadoria se contabiliza da produção do ato e não 

a partir do registro no Tribunal de Contas (Segmento Previdenciário); 

(xx) O Estado não pode executar administrativamente créditos 

decorrentes de invalidação de ato público (Segmento Previdenciário); 

(xxi) Em casos de má-fé, deve haver o ressarcimento decorrente de 

valores indevidamente pagos (Segmento Previdenciário);  

(xxii) Existe um prazo de 10 anos para invalidação administrativa 

dos atos públicos (Segmento Previdenciário); 

(xxiii) Para invalidação judicial, aplica-se o prazo de prescrição do 

Código Civil, podendo ser de 20 anos nos casos de incidência da regra 

de transição decorrente dos artigos 205 e 2.028 do Código Civil; 

(Segmento Previdenciário);  

(xxiv) A nulidade da admissão de servidor público não atinge a 

validade dos atos praticados no exercício de suas atribuições, os quais 

atendem a um interesse público concreto, qualificado por motivos de 

ordem prática, de justiça e de equidade (Segmento Pessoal); 

(xxv) A aplicação de enunciado de súmula vinculante não opera 

efeitos retroativos para invalidar atos produzidos antes de sua vigência 

(Segmento de Pessoal); 

(xxvi) É possível modular os efeitos de ato nulo quando a 

Administração orienta equivocadamente servidor público sobre seus 

direitos e este age de boa-fé (Segmento de Pessoal); 

(xxvii) Não se avalia a boa-fé do servidor em casos de manifesta 

ilegalidade (Segmento de Pessoal). 

 

De um modo geral, apesar de a abrangência da presente pesquisa envolver a 

análise de 62 pareceres jurídicos produzidos pela Procuradoria Administrativa e 

aprovados pelo Procurador Geral do Estado em um espaço de temporal de pouco mais de 

10 anos (janeiro de 2009 a outubro de 2019) – ela é qualitativamente representativa da 

realidade dos desafios e dilemas enfrentados pela Administração Pública na atividade de 

revisão das deliberações administrativas.  

Os resultados acima elencados demonstram o papel da Procuradoria Geral do 

Estado no enfrentamento de questões motrizes do debate nacional sobre a matéria 

(competência para decretação da invalidação, efeitos da invalidação, manutenção dos atos 

inválidos, prazo fatal para invalidação, necessidade de um procedimento com 
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contraditório e ampla defesa), revelando a implementação de uma prática que se preocupa 

com as consequências da invalidação.  

Esta evolução não se dá de forma sistemática, coordenada e homogênea, refletindo 

a própria natureza do direito administrativo, entendida como uma confederação 

assimétrica de regimes jurídicos singulares e heterogêneos261.  Percebe-se nos pareceres 

mais recentes uma adesão incremental a uma ideia de segurança jurídica que restringe a 

invalidação pelo simples “fato da invalidade” e, em alguma medida, a revelação do 

exercício de uma competência discricionária que procura contemplar outros interesses os 

quais justificariam a manutenção de atos viciosos, na linha da lição de  Miguel Seabra 

Fagundes262. 

A Lei de Segurança Jurídica oferece parâmetros para de revisão da validade de 

deliberações administrativas que vem sendo construída por décadas de experiência, de 

modo que a Procuradoria Geral do Estado deve aproveitar muitas das soluções previstas 

na lei para aprimorar sua prática. 

Como visto no capítulo anterior, dentre os mecanismos de aprimoramento 

implementados pela lei, está o aperfeiçoamento no modo de rever a invalidade das 

deliberações administrativa pela instituição do dever de observância das orientações 

gerais, a possibilidade jurídica de manutenção de deliberações inválidas para evitar ônus 

ou perdas anormais ou excessivos, a possibilidade de fixação de regra de transição e a 

necessidade de criar-se um sistema de precedentes.  

No próximo capítulo, pretendo formular sugestões de boas práticas que levem em 

conta a experiência prática aqui estudada e os parâmetros para a revisão da validade de 

deliberações administrativas.  

 

 

  

 

261 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg.162 

262 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed ver e 

atualizada. São Paulo: Saraiva, 1984. pg.40 
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3. COMO APERFEIÇOAR A REVISÃO DE VALIDADE DAS 

DELIBERAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO ESTADO DE SÃO PAULO? 

 

Neste capítulo pretendo desenvolver sugestões que levem em conta a experiência 

institucional identificada no capítulo anterior em confronto com a Lei de Segurança 

Jurídica e com as proposições jurídicas desenvolvidas ao longo deste estudo, com a 

arquitetura institucional da Administração Pública Estadual e com as boas práticas 

decorrentes de uma estratégia de governo digital.  

Pretendo identificar (i) aquilo que deve ser mudado; (ii) aquilo que deve ser 

uniformizado; e (iii) aquilo que não necessita ser regulado. Identificados esses elementos, 

elaborarei uma proposta de decreto e uma de resolução, levando em consideração as 

normas vigentes, o histórico institucional da Procuradoria Geral do Estado e o que reputo 

factível de acordo com a minha experiência profissional.  

No quadro abaixo reproduzo os principais achados de pesquisa e as principais 

sugestões de boas práticas à luz das proposições desenvolvidas neste trabalho.  

Tabela 5 – Achados de pesquisa e análise 

ACHADOS DE PESQUISA ANÁLISE DA PRÁTICA 

Em geral, é proporcionalmente maior as 

recomendações de decretação administrativa da 

invalidade dos atos ou contratos em comparação 

com as recomendações para ajuizamento de ação 

judicial. 

Esta tendência pode ser consolidada no decreto 

através de uma norma que estabeleça como 

subsidiário o ajuizamento de ações judiciais para 

invalidar deliberações administrativas, devendo-

se dar preferência à instauração e finalização dos 

procedimentos administrativos. Esta solução 

melhora a qualidade da defesa da Administração 

Pública e do controle judicial. 

Em regra, é concedido efeito retroativo à 

invalidação decretada após procedimento 

administrativo, tendo ocorrido, em um caso, a 

concessão de parcial efeito prospectivo. 

A decretação da invalidação com efeito retroativo 

somente deve ocorrer se houver orientação geral 

das esferas estatais em sentido contrário à 

deliberação administrativa e quando a invalidação 

se mostrar adequada e necessária, em função dos 

parâmetros do parágrafo único, do artigo 21 da 

LINDB. 

Proporcionalmente ao número total de casos 

revisados, é pequena a manutenção de atos ou 

contratos em virtude do transcurso do prazo 

decadencial ou prescricional. 

Este achado demonstra que o prazo decadencial 

previsto na legislação estadual é compatível com 

a capacidade de processamento da Administração 

Pública. A questão não merece regulamentação.  
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ACHADOS DE PESQUISA ANÁLISE DA PRÁTICA 

É reduzido o número de casos em que houve a 

manutenção de atos ou contratos em razão da 

existência de orientação geral da esfera 

administrativa ao tempo da produção do ato ou do 

contrato. 

A análise da validade deve ser feita à luz das 

orientações gerais da época da produção das 

deliberações administrativas, o que sugere a 

necessidade de uma regra expressa sobre esta 

forma nova de aplicação do direito. 

Na fundamentação dos pareceres, é 

proporcionalmente maior a referência à existência 

de orientação geral da esfera administrativa 

prévia à produção dos atos ou contratos do que a 

referência à existência de orientações gerais 

produzidas pelas esferas controladora e judicial.  

A fundamentação de manifestações estatais deve 

reservar espaço específico para fazer referência à 

existência ou não de orientação geral das diversas 

esferas estatais, o que sugere a necessidade de 

regra expressa indicando essa forma de 

motivação. 

Na fundamentação dos pareceres, não há menção 

à busca por orientações da esfera controladora. 
A solução anterior atende a esta necessidade. 

Na fundamentação dos pareceres, é 

proporcionalmente pequeno o uso de orientações 

gerais da esfera judicial. 

A solução anterior atende a esta necessidade. 

A Administração Pública pode invalidar seus atos 

por procedimento administrativo ou por ação 

judicial (Segmento Administrativo). 

Esta orientação deve ser reforçada em 

regulamentação.  

É possível não instaurar procedimento de 

invalidação se não for verificado prejuízo 

(Segmento Administrativo). 

A existência ou não de prejuízos depende, para 

sua efetiva certificação, de um procedimento 

administrativo. Não é recomendável deixar de 

instaurar o procedimento de invalidação com base 

em um juízo unilateral de inexistência de 

prejuízo. 

É possível não instaurar procedimento 

administrativo de invalidação requerido por 

particular se não se verificar motivo relevante 

(Segmento dos Contratos). 

Não é adequado deixar de instaurar procedimento 

administrativo de invalidação requerido por 

particular com base em alegação genérica de 

ausência de motivo relevante. Esta previsão deve 

ser regulamentada em decreto. 

Cabe à Procuradoria Geral do Estado a orientação 

sobre a validade de atos e contratos públicos dos 

órgãos públicos que assiste, devendo ser 

contestada administrativa ou judicialmente 

decisões embasadas em análises jurídicas feitas 

por outros órgãos da Administração (Segmento 

dos Contratos). 

Esta regra deve estar expressa. A Administração 

precisa tentar a homogeneidade, estabilização e 

integridade de suas manifestações, o que se 

consegue mais facilmente com a centralização da 

produção interpretativa.  

Se o ato ilícito for grave, não se aplica o prazo de 

invalidação do artigo 10, I, da Lei 10.177/98 

(Segmento dos Contratos). 

Esta proposição jurídica não é adequada, devendo 

ser aplicado o prazo de estabilização previsto na 

legislação estadual. 

É possível não decretar a invalidação de contratos 

por razões de interesse público (Segmento dos 

Contratos). 

A proposição jurídica de que é possível não 

decretar a invalidação de contratos por razões de 

interesse público deve observância aos 

parâmetros do artigo 21, parágrafo único, da 

LINDB.  
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ACHADOS DE PESQUISA ANÁLISE DA PRÁTICA 

É possível decretar administrativamente a 

invalidação de ajuste bilateral por defeito de 

legalidade (Segmento dos Contratos). 

É possível a invalidação administrativa de 

contratos, desde que tenham sido produzidos em 

confronto com a interpretação contida nas 

orientações gerais das esferas estatais ou que a 

invalidação retroativa não viole os parâmetros do 

artigo 21 da LINDB. 

É possível sustar o pagamento de benefício 

previdenciário até a apreciação final da invalidade 

do ato pelo Tribunal de Contas (Segmento 

Previdenciário). 

Se exercida após o transcurso de processo 

administrativo, esta prerrogativa é legítima. 

Assim, é interessante prever expressamente que a 

sustação do pagamento depende do transcurso do 

processo administrativo.  

É possível manter atos de aposentadoria 

concedidos com base em orientação geral que 

norteou a atuação dos órgãos administrativos com 

base no princípio da segurança jurídica 

(Segmento Previdenciário). 

Esta posição é adequada e deve ser prevista em 

decreto, porquanto de acordo com as regras de 

análise de validade de deliberações públicas, 

desde que observados os parâmetros dos artigos 

21 e 24 da LINDB.  

É possível manter atos inválidos em situações 

excepcionais, ainda que não esgotado o prazo 

decadencial de dez anos para invalidação 

administrativa (Segmento Previdenciário). 

Desde que não existam orientações gerais 

contrárias à época da produção das deliberações 

administrativas, é adequado manter atos inválidos 

nas situações dos artigos 21 e 24 da LINDB.  

A Administração Pública não pode, após verificar 

erro no cálculo de pensão, invalidar ato para 

corrigi-lo em benefício de pensionista, se passado 

o prazo decadencial de dez anos (Segmento 

Previdenciário). 

Esta posição é adequada, porquanto se assegura a 

estabilização de uma situação jurídica após o 

transcurso do prazo decadencial.  

O prazo de decadência administrativa para 

invalidação de ato de concessão de aposentadoria 

se contabiliza da produção do ato e não a partir do 

registro no Tribunal de Contas (Segmento 

Previdenciário). 

Esta orientação se adéqua a um modelo de 

Administração Confiável, porquanto o prazo para 

invalidação deve ser contabilizado a partir da 

produção dos atos. Esta prática traz mais 

segurança jurídica e deve ser consolidada no 

decreto.  

O Estado não pode executar administrativamente 

créditos decorrentes de invalidação de ato público 

(Segmento Previdenciário). 

A restrição à execução administrativa de atos 

inválidos é adequada. Esta regra pode ser 

consolidada em decreto.   

Em casos de má-fé, deve haver o ressarcimento 

decorrente de valores indevidamente pagos 

(Segmento Previdenciário);  

É adequada a cobrança de valores pagos em 

virtude de má-fé do beneficiário. A má-fé deve 

ser demonstrada pela Administração Pública 

(prova da conduta dolosa) e, se o caso, deve ser 

recomendado o ajuizamento de ação de 

ressarcimento, quando o ato puder ser enquadrado 

como improbidade administrativa263. 

 

263 Quanto à imprescritibilidade de ações de ressarcimento fundadas em atos de improbidade, o Supremo 

Tribunal Federal possui entendimento consolidado no RE 852475, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 

PUBLIC 25-03-201. 
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ACHADOS DE PESQUISA ANÁLISE DA PRÁTICA 

Existe um prazo de 10 anos para invalidação 

administrativa dos atos públicos (Segmento 

Previdenciário). 

Não parece ser necessário regulamentar em 

decreto, pois a legislação já prevê de forma clara 

a questão.  

Para invalidação judicial, aplica-se o prazo de 

prescrição do Código Civil, podendo ser de 20 

anos nos casos de incidência da regra de transição 

decorrente dos artigos 205 e 2.028 do Código 

Civil; (Segmento Previdenciário). 

Não parece ser necessário regulamentar em 

decreto, pois a legislação já prevê o prazo.  

A nulidade da admissão de servidor público não 

atinge a validade dos atos praticados no exercício 

de suas atribuições, os quais atendem a um 

interesse público concreto, qualificado por 

motivos de ordem prática, de justiça e de 

equidade (Segmento Pessoal). 

O entendimento de que a nulidade da admissão de 

servidor público não atinge a validade dos atos 

praticados no exercício de suas atribuições traz 

segurança jurídica e deve ser consolidada em 

decreto. 

A aplicação de enunciado de súmula vinculante 

não opera efeitos retroativos para invalidar atos 

produzidos antes de sua vigência (Segmento de 

Pessoal). 

É adequado o entendimento de que a aplicação da 

súmula vinculante não opera efeitos retroativos 

para fins de invalidação de atos produzidos antes 

de sua vigência. Esta regra pode estar expressa 

em decreto para orientar claramente os servidores 

nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal 

editar novas súmulas vinculantes. 

É possível modular os efeitos de ato nulo quando 

a Administração orienta equivocadamente 

servidor público sobre seus direitos e este age de 

boa-fé (Segmento de Pessoal). 

Esta mesma diretriz pode ser aplicada a qualquer 

um que consulte a Administração sobre seus 

direitos. Deve-se, portanto, prever uma regra de 

modulação que a contemple. 

Não se avalia a boa-fé do servidor em casos de 

manifesta ilegalidade (Segmento de Pessoal). 

É necessário avaliar se o servidor público 

percebeu as quantias indevidamente pagas de 

boa-fé, devendo ser abandonado o critério da 

manifesta ilegalidade. Esta avaliação depende de 

processo administrativo e a má-fé deve ser 

demonstrada pela Administração. Diante da 

instauração de procedimento de revisão do Tema 

531 pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

Administração Pública deve considerar que o erro 

operacional não inviabiliza a reposição ao Erário 

dos valores pagos de boa-fé. Entretanto, esta 

questão não deve ser regulamentada até a 

definição da questão na esfera judicial. 

 

Da análise das situações acima indicadas e tendo em conta as proposições 

desenvolvidas ao longo desta pesquisa, entendo como pertinente adotar, sem prejuízo das 

regras gerais estabelecidas para a matéria, as seguintes regras específicas para a produção 

de pareceres jurídicos: 
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(i) todo parecer deve identificar, de forma resumida e em um capítulo 

inicial, as questões jurídicas que estão sendo analisadas; 

(ii) na revisão da validade de deliberações administrativas, o parecerista deve 

identificar, em tópicos específicos, as orientações gerais produzidas pelas 

autoridades administrativas, judiciais ou controladoras que digam 

respeito às questões jurídicas resumidas, tendo como marco de análise a 

data da produção do ato, contrato, processo, ajuste ou norma 

administrativa;  

(iii) caso verifique que a deliberação administrativa está em consonância com 

a interpretação contida em orientações gerais estatais vigentes à época da 

sua produção, o parecer deve reconhecê-la como válida; 

(iv) caso não identifique a existência de orientações gerais à época, deve 

seguir o seguinte procedimento: (a) identificar se a norma aplicada 

admite mais de uma interpretação razoável; (a.1) se a norma admitir mais 

de uma interpretação razoável, deve reconhecer como válida a 

deliberação administrativa que adote uma das alternativas razoáveis; 

(a.2) se a norma não admitir mais de uma interpretação razoável, o 

parecerista deve identificar as consequências jurídicas e administrativas 

que podem advir da conclusão do procedimento no qual o parecer está 

sendo produzido, podendo solicitar diligência para que os agentes 

públicos apontem, com base em seus conhecimentos, quais seriam essas 

consequências práticas; (a.3) se a norma admitir mais de uma 

interpretação razoável e a autoridade revisora tiver competência para 

decidir sobre a melhor interpretação, o parecer deve indicar a necessidade 

de estabelecimento de regras de transição adequadas para o cumprimento 

da eventual nova decisão; (a.4) caso a deliberação administrativa tenha 

de ser invalidada e esta invalidação gere prejuízos aos interesses gerais, 

o parecerista deve esclarecer que é possível que a autoridade revisora 

module os efeitos da decisão para não prejudicar os interesses gerais.   

(v) Os pareceres devem elencar em tópico específico os precedentes 

correlatos (pareceres que ajudaram na construção do raciocínio jurídico 

e que dão coerência à interpretação adotada) e os precedentes específicos 

(pareceres que trataram especificamente de uma ou de mais questões 

jurídicas avaliadas no parecer).  
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(vi) O despacho de aprovação dos pareceres vinculantes elaborado pelo 

Procurador Geral do Estado deve explicitar as teses jurídicas aprovadas. 

Um outro ponto específico que dependerá, em grande medida, da atuação da 

Procuradoria Geral do Estado diz respeito à implementação de um fluxo ou de regras 

fomentadoras de produção de orientações gerais. Sobre este ponto, é interessante que haja 

um alinhamento com as regras da LINDB e que se incentive esta atuação proativa com 

eventos, prêmios e participação externa. Assim, as seguintes soluções podem ser 

adotadas: 

(i) As autoridades administrativas deverão atuar para aumentar a segurança 

jurídica por meio de atos administrativos que especifiquem a 

interpretação que adotam sobre normas, podendo submeter a questão 

previamente ao órgão jurídico competente. 

(ii) As autoridades máximas do órgão ou da entidade poderão produzir 

súmulas, as quais serão vinculantes a partir da publicação para o órgão 

ou entidade.  

(iii) Consideram-se orientações gerais administrativas para fins de revisão 

quanto à validade de deliberações administrativas as interpretações que 

decorram de pareceres aprovados pelo Procurador Geral do Estado, de 

jurisprudência administrativa acolhida majoritariamente por órgão 

colegiados que julguem conflitos no âmbito da Administração Público 

(ex: Tribunal de Impostos e Taxas) , de súmulas homologadas pelo 

Governador do Estado, de despachos normativos do Governador, de atos 

públicos de caráter geral ou de práticas administrativas reiteradas e de 

amplo conhecimento público.  

(iv) Não se consideram orientações gerais administrativas interpretações 

novas adotadas exclusivamente em atos públicos de caráter geral e que 

tenham sido impugnadas nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial no prazo de 120 dias de sua edição, cabendo à autoridade revisora 

ou ao interessado a demonstração de que a interpretação está sendo 

questionada nas esferas estatais. Esta regra deve se aplicar 

exclusivamente a quem impugnou a aplicabilidade da interpretação ou 
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aos que possam ser beneficiados pela decisão em virtude da legitimidade 

extraordinária do impugnante.  

(v) As interpretações que decorram de práticas administrativas reiteradas e 

de amplo conhecimento público devem ser comprovadas pelo 

interessado mediante a especificação de atos, pareceres jurídicos ou 

quaisquer outros documentos idôneos que denotem a aplicação da 

orientação em diversas ocasiões no âmbito do órgão responsável pela 

deliberação administrativa. Em todos os casos, o interessado deve 

demonstrar que a existência da prática administrativa foi relevante para 

a deliberação administrativa e para a sua atuação, bem como em que 

medida poderá ser prejudicado pela revisão da deliberação 

administrativa.  

(vi) Os interessados em que a Administração Pública adote determinada 

orientação geral podem formular representação à Procuradoria Geral do 

Estado, a quem compete decidir se e como a questão deve ser 

uniformizada, devendo os requisitos procedimentais serem estabelecidos 

em resolução do Procurador Geral do Estado. Em todos os casos, a 

Procuradoria Geral do Estado deve consultar os órgãos afetados pela 

uniformização, devendo ser observada a competência técnica e o juízo 

de conveniência e oportunidade das autoridades administrativas. 

(vii) A Procuradoria Geral do Estado deverá realizar encontros anuais 

dedicados ao debate das principais questões jurídicas objeto de conflito 

nas esferas judicial e controladora, devendo os participantes elaborar 

propostas concretas de orientações gerais ou sugerir outras medidas que 

venham a reduzir a insegurança jurídica.  

(viii) É considerado serviço público relevante para fins de promoção a 

aprovação de medidas de uniformização ou de redução de litigiosidade 

formuladas por Procuradores do Estado e aprovadas pelo Procurador 

Geral do Estado ou pelo Governador do Estado, nos termos de resolução 

do Procurador Geral do Estado.  

(ix) A Procuradoria Geral do Estado instituirá prêmios anuais aos 

Procuradores do Estado que elaborem minutas de programas, rotinas ou 

outras medidas administrativas que reduzam conflitos ou tornem mais 
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eficiente a aplicação do direito, nos termos de resolução do Procurador 

Geral do Estado. 

Um outro conjunto de normas diz respeito às medidas necessárias à conformação 

ou à superação de orientações gerais de outras esferas. Neste ponto, a Administração 

Pública deve tentar resolver os conflitos se adequando às orientações externas ou 

trabalhando pela mudança dos marcos normativos:  

(i) Sempre que identifique que a orientação geral administrativa é distinta 

das orientações gerais judicial ou controladora, o Procurador do Estado 

deve representar para os órgãos de coordenação setorial, propondo a 

superação da orientação geral administrativa, a adoção de medidas 

normativas pertinentes ou implantação de estratégia contenciosa 

específica para tentar alterar o posicionamento contrário aos interesses 

da Administração Pública. 

(ii) Ressalvados os casos em que se mostre impossível a finalização do 

procedimento administrativo de invalidação antes do prazo de 10 anos, 

não será ajuizada ação para invalidar deliberações administrativas.  

(iii) Enquanto não houver o trânsito em julgado da questão jurídica 

controvertida, é possível a revisão do ato administrativo questionado 

judicialmente.  

(iv) As representações formuladas por Procuradores do Estado para 

conformar a orientação adotada pela Administração Pública à orientação 

geral das esferas controladora ou judicial devem receber tratamento 

prioritário em relação aos procedimentos administrativos internos, 

cabendo à Secretaria da Fazenda e aos órgãos afetados a produção de 

estudos de impacto administrativo e econômico no prazo máximo de 60 

dias, prorrogáveis por mais 60 dias.  

(v) Compete às áreas do Contencioso Geral e do Contencioso Tributário-

Fiscal informar os órgãos administrativos a respeito da prolação de 

precedentes obrigatórios no âmbito do Poder Judiciário, formulando 

pedido de estudo de impacto de revisão de orientações gerais 

administrativas, se pertinente. 
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(vi) A Procuradoria Geral do Estado deve adotar as medidas pertinentes para 

reconhecer a procedência do pedido, desistir de ações e abster-se de 

ajuizar, contestar e de interpor recursos, desde que inexista outro 

fundamento relevante, nas seguintes hipóteses: a) matéria objeto de 

jurisprudência pacífica dos tribunais, nos termos de ato do Procurador 

Geral do Estado; b) caso exista decisão do Supremo Tribunal Federal – 

STF – desfavorável em controle concentrado de constitucionalidade ou 

em controle difuso proferida pelo plenário; c) matéria que contrarie 

enunciado de súmula do STF, vinculante ou não, ou dos Tribunais 

Superiores; d) caso exista acórdão com trânsito em julgado desfavorável 

em incidente de assunção de competência ou em incidente de resolução 

de demandas repetitivas; e) matéria decidida em definitivo de modo 

desfavorável pelo STF ou pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em 

sede de julgamento realizado nos termos do art. 1.036 da Lei Federal nº 

13.105, de 16 de março de 2015; f) matéria decidida em definitivo de 

modo desfavorável pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST –, em sede 

de julgamento realizado nos termos do art. 896-C do Decreto-Lei Federal 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; g) quando o benefício almejado com a 

ação ou com o recurso for inferior aos custos do processo, tal como 

definido por estudo próprio adotado como fundamento em ato do 

Procurador Geral do Estado; h) matéria decidida em definitivo de modo 

desfavorável em outros casos de precedente judicial de observância 

obrigatória, conforme ato do Procurador Geral do Estado.  

Por fim, especificamente em relação à plataforma digital, é importante que esta 

viabilize as seguintes medidas: 

(i) O acesso centralizado a todos os atos normativos e pareceres não 

sigilosos produzidos pela Administração Pública do Estado de São 

Paulo; 

(ii) Um mecanismo de busca que permita identificar facilmente o status 

dos pareceres (aprovado, reprovado ou aprovado parcial) e dos atos 

normativos, bem como que possa filtrar a manifestação por ano, por 

órgão e pelo grau de vinculação.  
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(iii) A plataforma deve permitir a indexação de conteúdos para que se 

viabilizem buscas por tema e se identifique e acesso precedentes 

correlatos e precedentes específicos.  

(iv) Um campo específico para o protocolo eletrônico de 

representações para a criação, atualização ou revogação de orientações 

gerais administrativas. 

(v) Áreas específicas para a publicação de informativos mensais com 

principais pareceres e precedentes produzidos por órgãos 

administrativos de julgamento, além de divulgação de orientações 

judicial ou controladoras favoráveis ao Estado de São Paulo. Dentre os 

critérios para a confecção de informativos se podem indicar: (a) casos 

em que se construiu uma interpretação específica para uma norma de 

conteúdo indeterminado; (b) casos em que haja modificação substancial 

de interpretação de uma norma de conteúdo indeterminado; c) casos em 

que a solução jurídica aprecia a aplicação de uma lei nova; d) casos com 

grande interesse social na visão da Procuradoria Geral do Estado.  

(vi) Área específica para a publicação de guias sobre a aplicação de 

novas leis relevantes para o Estado de São Paulo.  

A implementação destas medidas certamente não resolve todos os problemas de 

segurança jurídica, mas traz incentivos ou impõe uma ordenação à atuação estatal mais 

compatível com os parâmetros da Lei de Segurança Jurídica. 

Formalmente, levando-se em consideração as balizas jurídicas desenvolvidas ao 

longo deste trabalho, as boas práticas e as normas estaduais pertinentes, propõe-se como 

prática jurídica inovadora a adoção de um programa de segurança jurídica que estabeleça: 

(i) a criação de uma plataforma digital para centralizar a divulgação adequada de 

documentos, dados e informações jurídicas não sigilosos; (ii) normas para a produção de 

orientações gerais administrativas; e (iii) medidas de aplicação e de conformação às 

orientações gerais estatais.  

As disposições normativas estabelecem novas formas de atuação para as 

autoridades administrativas, em especial, a fim de que as manifestações estatais 
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preservem o que se denominou de “decisão administrativa”264 à luz dos paradigmas da 

Lei de Segurança Jurídica. Além disso, propõe-se novos critérios para a formulação de 

pareceres que que revisem a validade dessas decisões.  

Dentre as normas estaduais, procurou-se garantir coerência com a terminologia 

adotada na Lei 10.177/98 e com as disposições do Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de 

maio de 2012, que regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 

regula o acesso a informações, e dá providências correlatas. 

Este é o conteúdo da minuta do decreto:  

DECRETO Nº XXXXXXX, DE XX DE XX DE 20XX 

Institui a Plataforma Jurídico SP, estabelece normas regulamentares para 

motivação de decisões administrativas e para a revisão da validade de atos, contratos, 

processos, ajustes e normas administrativas no âmbito da Administração Pública 

Estadual, e dá providências correlatas 

 

XXXXXXXXXXX, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

 
Considerando a necessidade de racionalização e otimização dos recursos públicos 

disponíveis, para maior eficiência na execução de políticas públicas, programas e ações 

de governo, com a qualificação do gasto público; 

Considerando a necessidade de centralizar as informações jurídicas mais 

relevantes para Administração Pública Estadual; 

Considerando a necessidade de atuar para prover segurança jurídica aos 

particulares e aos gestores públicos; 

Considerando a necessidade de assegurar transparência e melhorar a qualidade das 

decisões públicas; 

Considerando as disposições do art.20 ao art.30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942, que institui a Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro, da  Lei 

Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que regula o processo administrativo, do 

Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei federal n° 

12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e do Decreto 

 

264 Não se utilizou o termo deliberação administrativa porque no âmbito do Estado de São Paulo o termo 

deliberação remete aos atos administrativos produzidos por órgãos colegiados. 
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Estadual nº 61.836, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a classificação de 

documento, dado ou informação sigilosa e pessoal no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta; 

Decreta: 

 
CAPÍTULO I 

           Disposições Preliminares 

 

Artigo 1º - Este decreto define normas a serem observadas pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo.  

Artigo 2º - Para os fins deste decreto, considera-se:  

I – Revisão quanto à validade: qualquer decisão ou manifestação produzida no âmbito de 

qualquer procedimento administrativo cuja motivação envolva a análise da conformidade 

de decisão administrativa com o ordenamento jurídico; 

II – Decisão administrativa: ato administrativo, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa; 

III -  Plataforma Jurídico SP: plataforma disponível no sítio eletrônico da Secretaria de 

Governo, contendo os documentos e informações jurídicas produzidos pela 

Administração Pública centralizada e descentralizada da Administração Pública do 

Estado de São Paulo; 

IV - PGE: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, órgão da Administração Pública, 

de que trata a Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015; 

V -  Secretaria de Governo: órgão da Administração Pública, de que trata o Decreto nº 

61.036, de 1º de janeiro de 2015; 

VI – Orientações gerais estatais: orientação geral administrativa, orientação geral judicial 

ou orientação geral controladora 

VII – Precedentes Correlatos: manifestações do órgão de origem ou de unidade 

hierarquicamente superior ou inferior que tratem de questão jurídica análoga à analisada 

no parecer jurídico 

VIII – Precedentes Específicos: manifestações do órgão de origem ou de unidade 

hierarquicamente superior ou inferior que tratem de questão jurídica idêntica à analisada 

no parecer jurídico 

Artigo 3º - Aplicam-se à revisão quanto à validade de decisões administrativas e às 

decisões administrativas as normas gerais estabelecidas no Decreto-Lei nº 4.657, de 04 

de setembro de 1942, devendo ser observadas, ainda, as disposições especiais aqui 

estabelecidas.     

 

 

CAPÍTULO II 

             Da Plataforma Jurídico SP 

 
 

Artigo 4º - A Secretaria de Governo manterá plataforma digital – Plataforma Jurídico SP 

- por meio da qual documentos, dados e informações jurídicas não sigilosos produzidos 

pela Administração Pública centralizada e descentralizadas serão divulgados, 

observando-se as seguintes diretrizes gerais quanto ao seu funcionamento: 



152 
 

I – o mecanismo de busca deve identificar a vigência, a extensão da vinculação jurídica 

interna, o tema, a data e o órgão de produção da decisão administrativa; 

II – o  mecanismo de busca deve indicar precedentes correlatos ou precedentes 

específicos relativos à decisão administrativa; 

III – permitir o protocolo eletrônico de representações para criação, atualização ou 

revogação de orientações gerais administrativas acessível aos usuários do setor público e 

aos usuários particulares;  

IV – deve existir área específica para publicação de informativos mensais contendo 

relatório resumido de pareceres e de deliberações de órgãos colegiados de julgamento, 

observados os critérios de inovação ou de relevância na aplicação do direito;  

V – deve existir área específica para a publicação de guias sobre a aplicação de leis de 

alto interesse da Administração Pública ou da sociedade; 

VI – deve existir mecanismo para coleta de sugestões de aprimoramento da forma de 

divulgação e acesso ao conteúdo do site;  

VII – deve existir área específica para a divulgação de relatórios produzidos por 

autoridades administrativas a respeito de medidas de consolidação de interpretação ou 

uniformização adotadas no âmbito de suas atribuições. 

Parágrafo único – O Procurador Geral do Estado deve instituir e atualizar novas 

diretrizes para a Plataforma Digital Jurídico – SP em procedimento de revisão 

colaborativa constituído por consultas públicas online, observando sempre as normas do 

Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

Da produção de orientações gerais administrativas 

 
 

Artigo 5º – As autoridades administrativas devem atuar para aumentar a segurança 

jurídica por meio de atos administrativos que especifiquem a interpretação que adotam 

sobre normas, devendo submeter a questão previamente ao órgão jurídico competente.  

§1º – A motivação do ato administrativo de caráter geral deve fazer referência 

aos pareceres jurídicos, e, quando existir, à jurisprudência administrativa majoritária, à 

prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público e às outras orientações 

estatais existentes sobre a matéria uniformizada.  

§2º - A inexistência de orientações gerais estatais prévias à edição do ato público 

de caráter geral que veicule interpretação jurídica nova deve ser explicitada na motivação.  

§3º - O parecer jurídico aprovado pelo Procurador Geral do Estado deve 

prevalecer sobre quaisquer atos administrativos de interpretação não produzidos ou não 

aprovados pelo Governador do Estado, cabendo às autoridades a tomada de providências 

administrativas e jurídicas para conformação após a divulgação pelos meios oficiais, 

respeitadas as decisões administrativas produzidas antes de sua aprovação.  

§4º - Anualmente, a autoridade administrativa máxima dos órgãos ou das 

entidades administrativas deverá divulgar relatório sintético dos atos administrativos em 

que consolidou suas interpretações jurídicas.  

§5º - Para decidir em desconformidade com as orientações gerais produzidas 

pela Procuradoria Geral do Estado a autoridade deve solicitar revisão de orientação ao 

Procurador Geral do Estado ou, em grau de reexame, ao Governador do Estado.  
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Artigo 6º - A autoridade administrativa máxima do órgão ou da entidade poderá produzir 

enunciados de súmula, os quais serão vinculantes a partir da publicação para o órgão ou 

entidade. 

Parágrafo único – Os comunicados, orientações normativas, instruções normativas, 

portarias e quaisquer outros atos administrativos produzidos por autoridades 

hierarquicamente inferiores devem ser revogados a partir da aprovação do enunciado de 

súmula em sentido contrário, cabendo a tais autoridades a tomada de providências 

administrativas e jurídicas para conformação.  

Artigo 7º - Consideram-se orientações gerais administrativas para fins de revisão quanto 

à validade de decisões administrativas as interpretações e especificações contidas nas 

seguintes manifestações: 

I – Enunciado de súmula homologado pelo Governador do Estado; 

II – Despacho normativo aprovado pelo Governador do Estado; 

III – Pareceres jurídicos aprovados pelo Procurador Geral do Estado; 

IV – Jurisprudência administrativa majoritária; 

V – Enunciados de súmula aprovadas pelas autoridades máximas dos órgãos ou 

entidades da Administração Pública centralizada ou descentralizada; 

VI – Outros atos administrativos de caráter geral; 

VII – Práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público; 

§1º - Não se consideram orientações gerais administrativas para fins de revisão 

quanto à validade as interpretações novas adotadas em atos administrativos de caráter 

geral que tenham sido impugnadas nas esferas administrativa, controladora ou judicial no 

prazo de 120 dias de sua edição, cabendo ao responsável pela revisão ou ao interessado a 

demonstração de que as interpretações neles contidas estão sendo questionadas.  

§2º - As interpretações que decorram de práticas administrativas reiteradas e de 

amplo conhecimento público devem ser comprovadas pelo interessado mediante a 

especificação de atos, pareceres jurídicos ou outros documentos que demonstrem 

adequadamente a alegação da existência da interpretação, cabendo ao revisor ou ao 

interessado explicar se ou como este fato foi relevante para a decisão administrativa.  

§3º - A regra do §1º se aplica exclusivamente a quem impugnou o ato ou aos que 

possam ser beneficiados pela impugnação em virtude da existência de norma que 

assegurem legitimidade extraordinária ao impugnante. 

Artigo 8º - Os interessados em que a Administração Pública adote determinada 

orientação geral podem formular representação eletrônica por meio da Plataforma 

Jurídico SP, cabendo à PGE admitir e analisar o mérito da representação por meio de 

órgãos internos competentes.  

§1º – A PGE poderá estabelecer requisitos para o processamento dos pedidos, 

devendo sempre consultar as autoridades administrativas máximas responsáveis pelos 

órgãos ou entidades afetadas pela eventual medida de uniformização ou de 

estabelecimento de nova interpretação.  

§2º - O Procurador Geral do Estado poderá indeferir o pedido sempre que 

entender inconveniente para os interesses da Administração Pública. 

§3º - A PGE instituirá prêmios anuais aos interessados que elaborem programas, 

rotinas ou outras medidas administrativas que reduzam conflitos ou tornem mais eficiente 

a aplicação do direito, nos termos de resolução do Procurador Geral do Estado.  

§4º - Nos casos em que a interpretação ou especificação contida em orientação 

geral administrativa envolver o alcance de normas técnicas, a PGE encaminhará a questão 

para avaliação pela autoridade competente no âmbito da Administração Pública, a quem 

competirá, se entender conveniente, manifestar-se sobre a representação. 
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CAPÍTULO IV 

            Disposições Finais 

 

Artigo 9º - Aplicam-se as disposições do Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 

2012, e do Decreto Estadual nº 61.836, de 18 de fevereiro de 2016,  para regulamentação 

do direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações, cabendo aos 

servidores designados pelos Secretários de Estado ou pelo Procurador Geral do Estado a 

classificação do sigilo, observadas sempre as hipóteses de sigilo legal ou o segredo de 

justiça. 

Parágrafo único – Os documentos, dados e informações que não contenham informações 

sigilosas ou pessoais deverão ser publicados na Plataforma Jurídico SP.  

Artigo 10 - Este decreto entra em vigor um ano após a sua data de publicação, prazo no 

qual a Secretaria de Governo deverá implantar a Plataforma Jurídico SP e a Procuradoria 

Geral do Estado deverá regulamentar as disposições de eficácia limitada de sua 

competência. 

§1º – As autoridades administrativas máximas dos órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual devem estabelecer cronograma de trabalho para 

viabilizar a organização, disponibilização e divulgação dos documentos, dados e 

informações que serão divulgados na data de inauguração da Plataforma Jurídico SP.  

§2º - A existência e utilidade da Plataforma Jurídico SP deve ser amplamente 

divulgada na rede interna de comunicações oficiais e perante a sociedade.  

 

Palácio dos Bandeirantes, XX de XXXX de XXXXXX 

 

 

No âmbito da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, uma boa prática 

poderia ser a edição de resolução pelo Procurador Geral do Estado regulamentando a 

orientação jurídica e administrativa da instituição (artigo 7, I, da Lei Complementar 

Estadual nº 1.270, de 25 de agosto de 2015) em relação à revisão de validade das decisões 

administrativas, nos seguintes termos265:  

 

Resolução PGE nº __, de ________. 
 

 

Dispõe sobre a revisão de validade de decisões 

administrativas e dá outras providências. 

 

 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais 

 

 

265 A Lei Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, prevê no artigo 12, I, “b”, que o Procurador Geral 

do Estado pode editar resolução. 
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CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar as manifestações da 

Procuradoria Geral do Estado na revisão de decisões administrativas e consolidar as boas 

práticas que garantam a segurança jurídica; 

 

CONSIDERANDO o disposto as disposições do art.20 ao art.30 do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto XXXXXXX, DE XX DE XX DE 

20XX, o qual institui a Plataforma Jurídico SP, estabelece normas regulamentares para 

motivação de decisões administrativas e para a revisão da validade de atos, contratos, 

processos, ajustes e normas administrativas no âmbito da Administração Pública 

Estadual, e dá providências correlatas; 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - O parecer jurídico que avalie a conformidade de decisão 

administrativa com a ordem jurídica deve observar os seguintes parâmetros gerais:  

I – iniciar com descrição sintética das questões jurídicas analisadas; 

II – conter tópico específico em que se verifique a existência e a aplicabilidade de 

orientações gerais administrativas, judiciais ou controladoras relativas às questões 

jurídicas analisadas; 

III – reconhecer como válida as decisões administrativas produzidas em consonância 

com orientações gerais estatais vigentes à época de sua produção, prevalecendo em caso 

de confronto a orientação geral administrativa;  

IV – identificar em tópico específico precedentes correlatos e precedentes específicos às 

questões jurídicas analisadas;  

§1º – Caso não identificadas orientações gerais estatais que motivem a decisão 

administrativa, precedentes correlatos ou precedentes específicos, o parecerista deve 

explicitar este fato nos tópicos correspondentes.  

§2º - Se constatada a necessidade de alteração da orientação geral administrativa, 

o parecerista deve formular representação específica ao órgão de coordenação setorial a 

que está vinculado, explicitando as razões pelas quais entende que deva ser alterada a 

intepretação. 

§3º - A não explicitação de orientações gerais estatais constantes na Plataforma 

Jurídico SP ou nos sites oficiais das esferas controladora e judicial podem ser reportadas 

ao superior hierárquico do parecerista e, eventualmente, aos órgãos de correição a que 

vinculados para as providências cabíveis.  

§4º - Os parâmetros gerais estabelecidos nos incisos deste artigo se aplicam às 

manifestações em procedimentos administrativos previstos na Lei nº 10.177/98 e 

naqueles regulados por normas especiais, devendo sempre ser avaliado expressamente se, 

em função da manifestação, será imputada consequência jurídica adversa e imprevisível 

a terceiros de boa-fé.  

§6º - O despacho de aprovação dos pareceres jurídicos deve explicitar, de forma 

sintética, a tese jurídica aprovada.  
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§7º - O parecer jurídico que estabeleça interpretação nova sobre quaisquer 

questões jurídicas deve ser reportado ao órgão de coordenação setorial para fins de 

divulgação por meio de informativo ou guias de aplicação normativa.  

 

Artigo 2º - Sempre que o Procurador do Estado identificar que a orientação geral 

administrativa é distinta das orientações gerais judicial ou controladora, deverá 

representar para os órgãos de coordenação setorial a que vinculado, propondo a superação 

da orientação geral administrativa, a adoção de medidas normativas pertinentes ou a 

implantação de estratégia contenciosa específica para buscar a alteração de 

posicionamento contrário ao da Administração Pública, desde que, neste último caso, 

exista questão jurídica ou de interesse geral que não foi apreciada adequadamente pelas 

outras esferas estatais.  

 

Artigo 3º - Para fins de consolidação de boas práticas em procedimentos de invalidação 

de decisões administrativas, ficam aprovadas as seguintes diretrizes: 

I – a averiguação da existência de prejuízo em decorrência do reconhecimento 

da invalidade de decisão administrativa depende da instauração de procedimento 

administrativo;  

II – não se deve inadmitir a instauração de procedimento de invalidação 

provocada com base tão somente na relevância dos motivos sobre o cabimento do 

requerimento; 

III – a gravidade do ato ilícito não é motivo para não aplicação do prazo do artigo 

10, I, da Lei 10.177/98; 

IV – O prazo do artigo 10, I, da Lei 10.177/98 se aplica para a manutenção da 

validade de decisões administrativas favoráveis ou desfavoráveis à Administração 

Pública; 

V – a nulidade da admissão de servidor público não atinge a validade dos atos 

praticados no exercício de suas atribuições; 

VI – a aplicação de enunciado de súmula vinculante não opera efeitos retroativos 

para fins de invalidação de atos produzidos antes de sua vigência; 

VI – é possível a não decretação de invalidade de atos nulos quando a 

Administração Pública orientar equivocadamente servidor público ou particular a respeito 

de seus direitos e este, agindo de boa-fé, puder vir a experimentar prejuízo; 

V – é possível a modulação dos efeitos de decisões administrativas inválidas, 

quando o desfazimento da decisão puder implicar ônus ou perdas excessivas à 

Administração Pública ou ao interessado; 

Parágrafo único – As hipóteses deste dispositivo são meramente 

exemplificativas e não excluem a aplicação de outras normas jurídicas que protejam a 

confiança nas decisões administrativas, observadas sempre as orientações gerais estatais 

sobre a questão.  

 

Artigo 4º - Os Procuradores do Estado ficam autorizados a reconhecer a 

procedência do pedido, a desistir de ações e a abster-se de ajuizar, de contestar e de 

interpor recursos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses: 

I – matéria objeto de jurisprudência majoritária dos tribunais;  
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II – caso exista decisão do Supremo Tribunal Federal – STF – desfavorável em 

controle concentrado de constitucionalidade ou em controle difuso proferida pelo 

plenário; 

III – matéria que contrarie enunciado de súmula do STF, vinculante ou não, ou 

dos Tribunais Superiores; 

IV – caso exista acórdão com trânsito em julgado desfavorável em incidente de 

assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas; 

V – matéria decidida em definitivo de modo desfavorável pelo STF ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 

1.036 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015; 

VI – matéria decidida em definitivo de modo desfavorável pelo Tribunal 

Superior do Trabalho – TST –, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 896-

C do Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

VII – quando o benefício almejado com a ação ou com o recurso for inferior aos 

custos do processo, tal como definido por estudo próprio adotado como fundamento em 

ato do Procurador Geral do Estado; 

VIII – matéria decidida em definitivo de modo desfavorável em outros casos de 

precedente judicial de observância obrigatória. 

§1º - O Subprocurador Geral do Contencioso Geral regulamentará os parâmetros 

para o exercício da competência prevista no caput, podendo, por questões processuais ou 

estratégicas, proibir as desistências de ação, de contestação, de recursos e o 

reconhecimento da procedência dos pedidos.   

§2º - A existência de jurisprudência majoritária deverá ser reconhecida em 

orientação normativa editada pelo Subprocurador Geral do Contencioso Geral ou pelo 

Subprocurador Geral do Contencioso Tributário-Fiscal em representação fundamentada 

formulada por Procurador do Estado. 

§3º - Aplica-se o disposto no caput a todas as hipóteses em que houver 

jurisprudência administrativa controladora majoritária, precedente obrigatório da esfera 

controladora, súmula da esfera controladora ou outro ato público de caráter geral 

uniformizador da esfera controladora, cabendo ao Subprocurador Geral da Consultoria 

Geral o reconhecimento da existência da orientação geral controladora. 

 

Artigo 5º - Somente será ajuizada ação judicial ou adotada medida perante a 

esfera controladora para invalidar decisão administrativa nos casos em que não seja 

possível a invalidação por procedimento administrativo, na forma da Lei 10.177/1998.  

§1º - Na análise de viabilidade de propositura da ação ou de medida perante a 

esfera controladora, o Procurador do Estado deve verificar se existia, ao tempo da decisão 

administrativa, orientação geral administrativa, controladora ou judicial. 

§2º - Não deve ser proposta ação judicial para invalidar decisões administrativas 

ou para impor consequências jurídicas a agentes públicos ou particulares, nos casos em 

que a decisão administrativa ou a conduta praticada por estes estiver em consonância com 

orientação geral da esfera judicial ou da esfera administrativa vigente à época de sua 

produção.  
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§4º - Consideram-se orientações gerais da esfera judicial as hipóteses fixadas no 

artigo 4º.  

§5º - Aplica-se o disposto neste artigo às hipóteses em que a medida para 

invalidação tiver de ser adotada perante a esfera controladora, hipótese em que se 

verificará a viabilidade a partir da orientação geral controladora.  

 

Artigo 5º - O Encontro Anual de Procuradores do Estado, promovido pelo Centro de 

Estudos, deverá reservar período dedicado exclusivamente ao debate das principais 

questões jurídicas objeto de conflito nas esferas judicial e controladora, devendo os 

participantes elaborar propostas de orientações gerais ou sugerir outras medidas que 

venham a reduzir a insegurança jurídica.  

§1º - É considerado serviço público relevante para fins de promoção a aprovação de 

medidas de uniformização ou de redução de litigiosidade formuladas por Procuradores 

do Estado e aprovadas pelo Procurador Geral do Estado ou pelo Governador do Estado. 

§2º - O Procurador do Estado que sugerir programas, rotinas ou outras medidas 

administrativas que reduzam conflitos ou tornem mais eficiente a aplicação do direito 

receberá o “Prêmio Segurança Jurídica”, nos termos do edital.  

 

Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

XXXXXXXXXXXXX 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
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4. CONCLUSÃO 

 

A Lei de Segurança Jurídica instituiu novos parâmetros para a análise da validade 

de deliberações administrativas; novas condicionantes procedimentais para a decretar a 

invalidação de atos, contratos, processos, ajustes e normas administrativas; atribuiu 

poderes expressos para criação de regras de transição e modulação de efeitos de decisões 

de invalidação; e instituiu um sistema de precedentes que depende, para sua 

implementação e efetivo funcionamento, de uma atuação harmônica entre as esferas 

administrativa, controladora e judicial. 

No presente trabalho, foram expostas as balizas e a dinâmica interinstitucional 

exigida pelo artigo 24 da LINDB, o qual estabelece um verdadeiro postulado normativo 

para a revisão da validade de deliberações administrativas, impondo a autovinculação às 

orientações gerais e a heterovinculação parcial às esferas estatais. Esta norma exige 

daqueles que trabalham com a revisão de deliberações administrativas que se 

desincumbam de ônus de motivação específico em suas decisões e que respeitem as 

soluções consolidadas em interpretações qualificadas como orientações gerais de outras 

esferas.  

Ademais, a eficácia vinculante das orientações gerais concretiza os princípios de 

legalidade, igualdade e segurança jurídica a partir de uma perspectiva nova: (i) legalidade 

não é adstrição ao texto legal, mas à ordem jurídica – que é composta por normas 

emanadas por todas as esferas; (ii) igualdade exige tratamento isonômico na aplicação da 

ordem jurídica; e (iii) segurança jurídica é a proteção qualificada a determinadas espécies 

de deliberações administrativas – aquelas fundadas em orientações gerais.  

Assim, as esferas estatais devem produzir orientações gerais sobre a aplicação das 

normas jurídicas para influenciar os rumos da Administração, sendo necessário que 

organizem suas interpretações e que atuem para mantê-las estáveis, íntegras e coerentes. 

Como consequência, instaura-se um ambiente de saudável competição interinstitucional 

pelo poder que produz segurança jurídica em relação às deliberações administrativas.  

Diante disso, analisei a experiência institucional da Administração Pública do 

Estado de São Paulo, tendo como ponto de partida uma amostra de pareceres aprovados 

pelo Procurador Geral do Estado. A partir dos achados decorrentes da aplicação de duas 

espécies de metodologia de estudo de casos – case brief e banco de dados – pude concluir 
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que ao revisar a validade de atos e contratos públicos a Administração Pública do Estado 

de São Paulo converge, em grande medida, com o modelo de limitações à autotutela que 

vem sendo construído pela doutrina e por parte da jurisprudência. Entretanto, ainda há 

contradições na prática atual e medidas que precisam ser implementadas para viabilizar 

o adequado funcionamento de um sistema de precedentes.  

Como consequência deste novo cenário normativo, é recomendável que a 

Administração Pública do Estado de São Paulo concentre suas principais interpretações 

jurídicas em um portal eletrônico, que adote novas técnicas de produção de pareceres e 

que fomente a produção de orientações gerais em programa voltado para produzir 

segurança jurídica aos administrados e aos gestores públicos. 

No capítulo 3, consolidei as principais diretrizes deste programa, o qual reflete em 

grande medida o entendimento institucional e a prática da Procuradoria Geral do Estado, 

as diretrizes normativas da Lei de Segurança Jurídica e as boas práticas de um governo 

digital.  

Espero, a partir deste estudo e das propostas aqui formuladas, ter contribuído para 

uma reflexão juridicamente embasada sobre as práticas do Poder Público e sobre o 

caminho que devemos percorrer para assegurar aos administrados e aos gestores públicos 

mais segurança jurídica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

REFERÊNCIAS 

 

ÁVILA, H. Teoria da segurança jurídica. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.  

 

BANDEIRA DE MELLO, C. A. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. ver. e atual. 

até Emenda Constitucional 99, de 14.12.2017. São Paulo: Malheiros, 2019.  

 

BOBBIO, N. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 

2006.   

 

CÂMARA, J. A. Art. 24 da LINDB - Irretroatividade de nova orientação geral para 

anular deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

p. 113-134, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652. Acesso em: 06 Jan. 

2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652. 

 

CUNHA FILHO, A. J. C.; ISSA, R. H.; SCHWIND, R. W. Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, 4 de setembro de 1942. 

São Paulo: Quartier Latin, 2019.  

 

CUNHA FILHO, A. J. C.; ISSA, R. H.; SCHWIND, R. W. Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro – Anotada: Decreto-Lei n. 4657, de 4 de setembro de 

1942 – Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2019.  

DIDIER JR., F. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 

decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 

2019. 

DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.   

Exposição De Motivos Do Pls Nº 349/2015: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline. Acesso em 17 

de janeiro de 2020. 

FAGUNDES, M. S. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 1984. 

 

HART, H.L.A. O conceito de direito. Editora WMF Martins Fontes, 2009 

 

HORBACH, C. B. Teoria das nulidades do ato administrativo. 2ª ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2010.  

 

KELSEN, H. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2009.  

 

JORDÃO, E. Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no 

direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 63-92, 

nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77652
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298&disposition=inline


162 
 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77650. Acesso em: 19 Jan. 

2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77650. 

 

JUSTEN FILHO, M. Art. 20 da LINDB - Dever de transparência, concretude e 

proporcionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, p. 13-41, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77648>. Acesso em: 19 

Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77648. 

 

MARQUES NETO, F. A; FREITAS, R. V. Comentários à Lei nº 13.655/2018 (Lei da 

Segurança para a Inovação Pública). 1.reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 

 

MARQUES NETO, F. A. Art. 23 da LINDB - O equilíbrio entre mudança e 

previsibilidade na hermenêutica jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, p. 93-112, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível 

em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77651>. Acesso em: 19 

Jan. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77651. 

 

MEDAUAR, O. Controle da administração pública. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2014.  

 

MENDONÇA, J. V. S. Art. 21 da LINDB - Indicando consequências e 

regularizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 

43-61, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649. Acesso em: 06 Jan. 

2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649. 

 

MODESTO, P. Nova organização administrativa brasileira. 2 ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010. pg.207 e 209. Artigo dentro do livro: “Os grandes desafios do controle da 

Administração Pública”, autor: Floriano Azevedo Marques Neto. 

 

MOREIRA, E. B; PEREIRA, P. P. Art. 30 da LINDB - O dever público de 

incrementar a segurança jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

p. 243-274, nov. 2018. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77657. Acesso em: 06 Jan. 

2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77657. 

 

NOHARA, I. P. LINDB: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

hermenêutica e novos parâmetros ao direito público. Curitiba: Juruá, 2018. 

 

PALMA, J. B. A Proposta de Lei da Segurança Jurídica na Gestão e do Controle 

Públicos e as Pesquisas Acadêmicas. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf. Acesso em 17 de janeiro de 2020. 

 

PEREIRA, F. H. U. Segurança Jurídica E Qualidade Das Decisões Públicas: 

Desafios de uma Sociedade democrática. Estudos sobre o Projeto de Lei no 349/2015, 

que inclui, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições para 

aumentar a segurança jurídica e a eficiência na aplicação do direito público. Brasília – 

2015. Disponível em: http://anastasia.com.br/wp-

content/uploads/2015/09/segurancajuridica.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2020. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77650
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77650
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77648
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77648
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77651
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77651
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77649
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77649
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77657
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v0.2018.77657
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://anastasia.com.br/wp-content/uploads/2015/09/segurancajuridica.pdf
http://anastasia.com.br/wp-content/uploads/2015/09/segurancajuridica.pdf


163 
 

 

PINTO, E. G. et al. Política pública e controle: um diálogo interdisciplinar em face da 

Lei nº 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Belo Horizonte: Fórum, 2018.  

 

PROJETO GOVERNO DIGITAL OCDE. Revisão do Governo Digital do Brasil 

Rumo à Transformação Digital do Setor Público  - Principais conclusões (Anexo – 

digital gov review – Brazil – portuguese) 

http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/seminario/digital-gov-review-brazil-

portugues.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2020. 

 

QUEIROZ, R. M. R. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de 

conclusão de curso/ Rafael Mafei Rabelo Queiroz, Marina Feferbaum – coordenadores. 

São Paulo: Saraiva, 2012 

 

REALE, M. Revogação E Anulamento Do Ato Administrativo: contribuição ao 

estudo das figuras que integram o instituto da revisão dos atos administrativos pela 

própria administração. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.  

 

SILVA, A. C.  Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança 

jurídica do Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria Geral do 

Estado. Porto Alegre. v.18. n.46. p.11-29. 1988. Disponível em: 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf. 

Acesso em: 07 de janeiro de 2020 

 

SUNDFELD, C. A. Os Contratos de Concessão e sua Anulação. Informativo de 

Licitações e Contratos. v.n.º 85, p.186 - 189, 2001. 

 

SUNDFELD, C. A. Fundamentos de Direito Público. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 

2017. 

 

SUNDFELD, C. A; MUÑOZ, G. A. As leis de processo administrativo: Lei Federal 

9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. São Paulo: Malheiiros, 2000.  

 

SUNDFELD, C. A. Ato administrativo inválido. São Paulo: Ed. Revisa dos Tribunais, 

1990.  

 

SUNDFELD, C. A. Contratações Públicas e seus controle. Uma nova lei para 

aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. São Paulo: 

Malheiros, 2013 

 

SUNDFELD, C. A. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2014 

 

SUNDFELD, C. A; MONTEIRO, V. Direito administrativo: introdução ao direito 

administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SUNDFELD, C. A; MUÑOZ, G. A. As leis de processo administrativo: Lei Federal 

9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. São Paulo: Malheiros, 2000. A valorização do 

processo administrativo. O poder regulamentar e a invalidação dos atos administrativos 

– Elival da Silva Ramos.  

http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/seminario/digital-gov-review-brazil-portugues.pdf
http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/seminario/digital-gov-review-brazil-portugues.pdf
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1281015901.pdf


164 
 

SUNDFELD, C. A; SOUZA, R. P.; JURKSAITIS, G. J. Interpretações 

administrativas aderem à lei? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

260, p. 97-132, jan. 2012. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624. Acesso em: 30 

Set. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830. 

SUNDFELD, C. A. Art. 24 da LINDB e a Segurança Jurídica no Direito 

Tributário. Artigo a ser publicado, encaminhado pelo orientador deste trabalho. 

VALIATI, T. P; HUNGARO, L. A; CASTELLA, G. M. A lei de introdução e o 

direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 

 

WALD, A.; JUSTEN FILHO, M.; PEREIRA, C. A. G. O direito administrativo na 

atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917 – 

2017) defensor do estado de direito. São Paulo: Malheiros, 2017.  

 

RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON DIGITAL GOVERNMENT. Adopted 

by the OECD Council on 15 July 2014. Ato normativo aprovado pelo Conselho da OCDE. 

https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-

strategies.pdf Acesso em 10 de fevereiro de 2020.  

 

ZANCANER, W. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2ª ed. 

Ed. Malheiros, 1993. 

 

  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8830/7624
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v260.2012.8830
https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf


165 
 

ANEXO 1 – FICHAS DE LEITURA 

 

 

PARECER PA 179/2009 

INTERESSADO: Sylvia Maria Monlevade Calmon de Brito  

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

17/11/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de pagamentos realizados a título de abono de permanência a 

Procuradora do Estado que se aposentou em 1997 e teria recebido, em folhas avulsas nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 e fevereiro de 2007, estas quantias. 

Declarou-se a invalidade dos pagamentos pois aposentados não recebem abono de 

permanência e se negou dispensa de reposição pois não comprovada a boa-fé da 

Procuradora do Estado. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

10/2006 a 02/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”.  
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6. Observações relevantes 

Mais um caso de pagamento indevido de verba honorária por erro do Setor de Verba 

Honorária. Não houve dispensa de reposição e se aplicou a orientação do Parecer PA nº 

413/2004 e do PA 136/2009, 
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PARECER PA 180/2009 

INTERESSADO: Sioneya Helena Morad Basseto 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

17/11/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer reconhece como inválido o pagamento de 100% de quotas de verba honorária 

a Procuradora do Estado aposentadora com proventos proporcionais. Os pagamentos 

foram realizados em desconformidade com ato do Procurador Geral do Estado que 

estabelecera, em 24 de abril de 2002, que o critério da proporcionalidade dos proventos 

de aposentadoria deveria ser aplicado à mencionada gratificação.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

05/2006 a 01/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 
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Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 

Mais um caso de pagamento indevido de verba honorária por erro do Setor de Verba 

Honorária. Não houve dispensa de reposição e se aplicou a orientação do Parecer PA nº 

136/2009,139/2009 e 179/2009. 
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PARECER PA 182/2009 

INTERESSADO: Betty Lia Tunchel 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

18/11/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer reconhece como inválido pagamentos realizados a título de incorporação de 

décimos por meio de quotas da verba honorária no período de março de 2002 a fevereiro 

de 2007.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

03/2002 a 02/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 
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3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 

Mais um caso de pagamento indevido de verba honorária por erro do Setor de Verba 

Honorária. Não houve dispensa de reposição e se aplicou a orientação do Parecer PA nº 

136/2009,179/2009 e 180/2009. 
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PARECER PA 189/2009 

INTERESSADO: Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

16/11/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa a validade de contratações efetuadas antes da edição da Súmula 

Vinculante nº 13 do STF (Súmula do Nepotismo) em fundações governamentais de 

direito privado. A orientação jurídica adotada é a de que os contratos celebrados antes da 

publicação do ato pretoriano (29 de agosto de 2008) são válidos, pois o enunciado não 

opera efeitos normativos retroativos. As contratações desconformes realizadas após a 

Súmula Vinculante nº 13 são nulas de pleno direito.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulo de pleno direito”, “reconhecimento de certa legitimidade (no campo da aplicação 

do direito” mesmo às situações coactadas pelo texto sumular”. 

6. Observações relevantes 
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Análise dos efeitos normativos da súmula vinculante. Reconhece-se sua eficácia para o 

futuro e sem condão de gerar a invalidade de contratos celebrados anteriormente à 

publicação da súmula. 
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PARECER PA 199/2009 

INTERESSADO: Diretoria de Ensino da Região de São Carlos (Elisandra Mara de 

Almeida) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

05/03/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia de quem é a competência para invalidar ato de nomeação e de posse de 

servidor público. A questão foi levada à Procuradoria Administrativa em virtude de 

invalidação do ato de posse de professora que apresentou diploma falso de graduação em 

Filosofia. Havia dúvida sobre a autoridade competente para proceder à invalidação e 

sobre os eventuais efeitos para terceiros de boa-fé gerados em virtude do exercício do 

cargo pela funcionária admitida de forma inválida. Decidiu-se que a competência para 

invalidar, quer por meio de anulação do ato de posse quer por meio da anulação do ato de 

nomeação, é do Chefe do Poder Executivo e que , em relação a terceiros de boa-fé (alunos 

interessados nos atos escolares), a nulidade da admissão não atinge a validade dos atos 

praticados no exercício das atribuições porque “atendem a um interesse público concreto, 

qualificado por motivos de ordem prática, de justiça e de equidade, de modo que se tem 

por melhor atendido o interesse público pela sua parcial validez”.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

22/12/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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“anulação”, “invalidação do ato”, “declaração da insubsistência” 

6. Observações relevantes 

Reconheceu-se expressamente que os atos praticados por funcionária pública admitida de 

forma inválida produzem efeitos jurídicos que devem ser preservados. Fez-se menção ao 

Parecer PA nº 104/2007 (aprovado pelo Procurador Geral do Estado) em que se adotou a 

lição atribuída a Carlos Ari Sundfeld de que “o exercício do cargo pela interessada, não 

obstante a nulidade de admissão, não atinge a validade dos atos praticados no exercício 

de suas atribuições, porque “atendem a um interesse público concreto, qualificado por 

motivos de ordem prática, de justiça e de equidade, de modo que se tem por melhor 

atendido o interesse público pela sua parcial validez”. Mais uma hipótese em que se 

reconhece que razões de ordem pública e prática permitem que a sanção de invalidade 

seja conformada.  
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PARECER PA 178/2010 

INTERESSADO: Gabinete da Superintendência 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

06/12/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de atos de concessão de complementação de aposentadoria os 

quais foram deferidos se considerando como data de admissão de Procurador Autárquico 

a data em que ocorreu seu credenciamento e não a data do contrato como celetista. O 

benefício de complementação de aposentadoria é devido aos servidores contratados como 

celetistas antes da Lei Estadual nº 200/1974, de modo que a contagem do tempo como 

credenciado influencia no reconhecimento da aquisição ou não do mencionado direito. 

Por força de Despacho Normativo Governamental de 15 de Outubro de 1986, reconheceu-

se que se for comprovado o desvirtuamento do uso do credenciamento e ouvida 

previamente a Secretaria de Administração, é possível a contagem do tempo de serviço 

como credenciado para os efeitos legais cabíveis. Esta orientação de que o desvirtuamento 

do instituto do credenciamento implica o reconhecimento do vínculo laboral também 

consta em diversos precedentes da Procuradoria Administrativa. Reconheceu-se, assim, 

que a propositura de ação para invalidar o ato de concessão de complementação de 

aposentadoria depende desta análise sobre o desvirtuamento ou não, tendo sido 

reconhecido, em relação ao ato que concedeu a complementação a Maria Ignez de 

Mendonça Goda, a validade, na forma como decidido no Parecer PA-3 nº 93/1997.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Mais de dez anos 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 
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3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 
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5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”  

 

6. Observações relevantes 

Não aplicável. 
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PARECER PA 163/2010 

INTERESSADO: Aurea Nadir Martinelli 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

14/02/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade do ato de concessão da conversão de licença-prêmio em 

pecúnia para Supervisora de Ensino. Reconheceu-se a invalidade do ato porquanto viola 

o preceito do artigo 1º da Lei Complementar Estadual 1.015/2007, o qual autoriza o 

pagamento em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio somente aos integrantes do Quadro 

do Magistérios que se encontrem em “efetivo exercício nas unidades escolares”. A autora 

requereu dispensa de reposição pois recebera de boa-fé e a própria Administração teria se 

equivocado. Não houve manifestação sobre o mérito da dispensa de reposição, somente 

indicação de que se deve aferir isso em procedimento específico na linha do que previsto 

no Parecer PA º 28/2007 e na Súmula 3 da PGE. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

08/2009 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”  
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6. Observações relevantes 

Não aplicável 
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PARECER PA 163/2009 

INTERESSADO: Maria do Carmo Panza  

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

23/11/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia viabilidade jurídica de ajuizar ação judicial para invalidar incorporação 

de décimos do artigo 133 em virtude da nulidade da contagem de tempo em vínculo que 

não deveria ter sido contabilizado. Foi determinada a invalidação judicial por considerar-

se que o prazo para ajuizamento é de dez anos a partir da entrada em vigor do Código 

Civil. Ademais, determinou-se que o tempo judicialmente questionado não seja utilizado 

para fins de incorporação de novos décimos.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

07/1995 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não. 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“desfazimento administrativo de ato impugnado”, “anulação judicial”, “anulação 

administrativa”, “invalidação”.  

6. Observações relevantes 
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Neste parecer, apesar de se ter determinado a decretação da invalidade via ação judicial 

em virtude do transcurso do prazo de dez anos a partir da vigência da Lei de Processo 

Administrativo, na linha do que decido no Parecer PA 148/2009, determinou-se a 

aplicação da interpretação fixada em parecer emitido após o ato (Parecer 220/2000) a ato 

produzido em 1995. Ou seja, uma interpretação estabelecida entre a produção e a revisão 

do ato foi aplicada retroativamente e se determinou que a novas incorporações não 

considerem o tempo que se entende como não computável.    
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PARECER PA 157/2009 

INTERESSADO: Corregedoria Geral da Administração e Outros  

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

05/07/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer não trata sobre a invalidação de um específico contrato, entretanto, estabelece 

orientação jurídica de que é impossível prorrogar contrato de prestação continuada com 

empresa impedida de licitar e contratar com a Administração Pública. A prorrogação 

nestas hipóteses é considerada inválida, sendo possível anulação desde que sopesada caso 

a caso (quando houver prejuízo – art.10, II, da Lei nº 10.177/98).  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 
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Sim. 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade” 

6. Observações relevantes 

Neste parecer, não existe a avaliação de um caso específico, apesar de se ter tomado como 

base uma situação concreta que ocorreu na Fundação Zoológico. Entretanto, há uma 

menção à aplicação da sanção de nulidade em situações nas quais o contrato de prestação 

continuada é prorrogado, sendo dado um tratamento diferente do que é dado ao contrato 
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de escopo (para o qual se admite a prorrogação do prazo mesmo com empresa sancionada 

com o impedimento de contratar). Outro ponto relevante é a menção ao artigo 10, II, da 

Lei de Processo Administrativo, exigindo-se prejuízo para invalidar o contrato 

prorrogado ilicitamente.  
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PARECER PA 155/2009 

INTERESSADO: Conselho da Procuradoria Geral do Estado  

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

06/10/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer recomenda a invalidação de prova objetiva relativa à Primeira Fase do 

Concurso para Procurador do Estado de São Paulo em razão da repetição de questões 

aplicadas no concurso para Procurador do Estado de Pernambuco.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

30/08/2009. 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 
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3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, invalidação” 

6. Observações relevantes 

Neste Parecer, há uma preocupação em intimar-se todos participantes do concurso 

público antes de proceder-se à invalidação, a qual foi recomendada em virtude da 

repetição de questões idênticas em dois concursos. Esta medida foi tomada em virtude da 

menção a diversos precedentes judiciais e administrativos. 
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PARECER PA 148/2009 

INTERESSADO: Gabinete da Superintendência (IPESP) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

01/10/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade jurídica de a Administração Pública ajuizar ação judicial 

para obter a decretação da invalidade de atos de complementação de aposentadoria depois 

de transcorrido o prazo de dez anos para invalidação administrativa dos atos. Reconhece-

se que os atos inválidos produzidos entre fevereiro de 1996 e abril de 1998 (atos de 

complementação de aposentadoria) poderiam ter sua invalidade decretada pela via 

judicial, pois, com a entrada em vigor do novo Código Civil, a Administração passaria a 

dispor do prazo de 10 anos contados de 10 de janeiro de 2013, nos termos do artigo 205 

c/c art.2028 do Novo Código Civil.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

02/1996 a 04/1998. 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação”, “anular”, “anulação”, “nulidade”, “invalidação administrativa”, 

“invalidação judicial”. 

6. Observações relevantes 
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Neste parecer, há referência ao Parecer PA-3 nº 288/99 (Professor Carlos Ari Sundfeld) 

em que se reconhece a existência de dois estágios de estabilização dos atos 

administrativos (um prazo para invalidação judicial e um prazo para invalidação 

administrativa), permitindo-se à Administração buscar a invalidação dos atos em juízo 

após o transcurso do prazo administrativo. Menção à prática administrativa de recorrer à 

invalidação judicial em outros Pareceres PA: 278/99, 299/99 e 158/2000. Referência ao 

Despacho Normativo do Governador 19/2002 que trata sobre o transcurso do prazo de 

dez anos para invalidação administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

PARECER PA 145/2010 

INTERESSADO: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/11/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer reavalia a questão da devolução de contribuições previdenciária aportadas por 

contribuintes facultativos da CBPM antes da revogação dessa classe de beneficiários pela 

Emenda 20/1998. Submeteu-se a dúvida novamente à Procuradoria Administrativa em 

virtude do fato de a Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda ter ressalvado 

posicionamento contrário ao fixado anteriormente, opinando no sentido de que as 

contribuições aportadas, na qualidade de contribuinte facultativo antes da Emenda 20/98 

propiciara aos servidores proteção previdenciária, de modo que não deveriam ser 

devolvidas. O Parecer PA, entretanto, apesar de reconhecer a coerência econômica do 

raciocínio, considerou que por ser o vínculo institucional (e não contratual), a posterior 

extinção, por lei, implicaria a necessidade de devolução de todo o período, não havendo 

que se aplicar a lógica dos contratos de seguro. Assim, reafirmou a invalidade das 

contribuições posteriores à Emenda 20/98 e a necessidade de devolução dos valores 

recolhidos. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

13/06/2008 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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 “nulidade”, “invalidação”, “declare a invalidade” 

6. Observações relevantes 

O parecer reconhece a validade do ato e opina pela não instauração do procedimento de 

invalidação, uma vez que não haveria plausibilidade jurídica do pedido.   
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PARECER PA 144/2009 

INTERESSADO: Delegado de Polícia de Itaberá (Vera Lígia de Souza Lima) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

23/12/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia os efeitos decorrentes da declaração de “nulidade” de benefício de 

licença-adoção deferido a servidora pública. De acordo com o parecer, a licença-adoção 

concedida em 14 de novembro de 2007 seria inválida porque o benefício previsto na Lei 

Complementar 367 seria devido somente às hipóteses em que o servidor adquire a guarda 

para adoção. No caso, a servidora era avó das crianças sob guarda, não tendo direito à 

licença-adoção. A licença foi deferida em descompasso com orientação jurídica firmada 

nos Pareceres PA-3 nº 313/1993 e PA-3 nº 205/1995 pela seção de pessoa da Secretaria 

de Segurança Pública. Reconheceu-se a invalidade do benefício e a “modulação dos 

efeitos do ato nulo” para que a escrivã não incorresse em abandono de cargo, não 

houvesse desconto do tempo de serviço para fins de aposentadoria e para dispensar a 

reposição.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

14/11/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Sim 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Sim 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação”, “declaração de nulidade”, “ato nulo” 
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6. Observações relevantes 

Neste caso, determinou-se expressamente o cabimento da “modulação dos efeitos do ato 

nulo” em razão das circunstâncias do caso concreto: (i) a Administração teria se 

equivocado ao orientar a servidora quanto seus direitos funcionais e (ii) a boa-fé da 

servidora. Recomendou-se que o setor de pessoal da SSP passasse por reciclagem.     
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PARECER PA 143/2010 

INTERESSADO: Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, 

Construtora COWAN e Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

26/10/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia requerimento administrativo da construtora Cowan S/A para que seja 

instaurado procedimento de invalidação tanto do Decreto Estadual nº 53.107, de 13 de 

julho de 2008, que revogou a concessão a DERSA, quanto da deliberação do Conselho 

Diretor do Programa Estadual de Desestatização. Por consequência, também deveriam 

ser inválidos os contratos de concessão das Rodovias Carvalho Pinto/Ayrton Senna e 

D.Pedro I. Argumenta a interessada que o decreto estadual que revogou as concessões à 

DERSA seria ato de encampação ilegal, pois não respeitou as disposições da Lei 

8.987/95. Considerou-se que a retomada dos serviços delegado à DERSA observou as 

diretrizes fixadas pelo Programa Estadual de Desestatização e que seria ato de império do 

Poder Público, assim não haveria plausibilidade jurídica em instaurar-se o procedimento 

de invalidação.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

13/06/2008 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

 “nulidade”, “invalidação”, “declare a invalidade” 
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6. Observações relevantes 

O parecer reconhece a validade do ato e opina pela não instauração do procedimento de 

invalidação, uma vez que não haveria plausibilidade jurídica do pedido.   
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PARECER PA 139/2009 

INTERESSADO: Renato Franco do Amaral Tomin 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

18/09/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia pagamentos de 100% do valor de verba honorária a Procurador do Estado 

aposentado, em caso no qual havia expressa orientação jurídica de que se deveria adotar 

o critério da proporcionalidade para o cálculo devido. Declarou-se a invalidade do 

pagamento.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

18/12/2003 a 07/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 



205 
 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 

Neste caso, determinou-se diligências para apurar a boa-fé do Procurador do Estado antes 

de dispensá-lo da reposição.   
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PARECER PA 136/2009 

INTERESSADO: Cristina Freitas Cavezale 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

18/09/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o pagamento indevido quotas de verba honorária a Procuradora do 

Estado (percebeu 217 cotas, quando o certo seria 215) nos meses de fevereiro, março e 

abril de 2017. O erro teria ocorrido no recadastramento da incorporação do artigo 133 da 

Constituição Estadual. Considerou-se que não se pode presumir a boa-fé do servidor 

sempre que constatado erro por parte Administração, pois haveria situações 

intermediárias, nos termos do Parecer PA 413/2004.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Fevereiro a Abril de 2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 

Neste caso, considerou-se que como a Procuradora do Estado não explicou o equívoco, 

não haveria, nos autos, informações que demonstrassem sua boa-fé.  



208 
 

PARECER PA 134/2011 

INTERESSADO: Conceição Aparecida Rosa Yokoyama 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

25/06/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O Parecer PA avalia os efeitos decorrentes da desincorporação de tempo de serviço obtida 

judicialmente por servidora pública. Reconheceu-se que os atos de concessão de 

vantagens e outros atos funcionais realizados com base no tempo que veio a ser 

desincorporado não podem ser desfeitos e que a cessação dos efeitos somente se dá para 

os atos futuros. Assim, os pagamentos e atos realizados após a cessação dos efeitos 

advindos da desincorporação do tempo de serviço operam-se para o futuro, inclusive com 

necessidade de reposição ao Erário.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

A partir de 03/01/2011 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Sim 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não  

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Sim 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidadas” 

6. Observações relevantes 

Reconhece-se que os efeitos de uma “desaverbação” do tempo de serviço se operam para 

o futuro, não gerando a invalidade dos atos realizados no passado com base nesse tempo 
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que veio a ser desconsiderado para determinados fins. A “impossibilidade prática e 

jurídica de eliminar os efeitos dos atos já produzidos” mencionada em decisão do 

Desembargador Torres de Carvalho e citada no Parecer norteia a tomada de decisão sobre 

a forma como se deve, juridicamente, invalidar os efeitos dos atos praticados com base 

em tal “desaverbação”. Assim, somente os atos futuros, realizados após a certidão que 

“desaverbou” o tempo, tiveram de ser invalidados administrativamente.  
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PARECER PA 134/2009 

INTERESSADO: Maria Alice de Almeida Ramos 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

18/09/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o pagamento indevido quotas de verba honorária a Procuradora do 

Estado que percebeu verba honorária em período no qual não houve exercício e nem 

regular afastamento. Considerou-se a existência de manifesta ilegalidade nos 

pagamentos, porquanto, mesmo informada de que a Procuradora do Estado não estava 

trabalhando no âmbito do Procuradoria Fiscal, a seção responsável não cessou os 

pagamentos. Reconheceu-se que a boa-fé não é avaliada em casos de manifesta 

ilegalidade e se considerou desnecessário instaurar procedimento de invalidação. Assim, 

apesar da comprovação de incapacidade da Procuradoria do Estado, a recomendação foi 

de que as quantias deveriam ser repostas ao Erário.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Até dezembro de 2006 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Sim 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “manifesta ilegalidade” 

6. Observações relevantes 



213 
 

Neste caso, houve referência aos Pareceres PA nº 075/2007 e CJ/SGP 254/2008, os quais 

considera que a questão da boa-fé não se põe ante a manifesta ilegalidade no pagamento 

de vencimentos ou vantagens pecuniárias a quem não trabalhou ou não se considerava 

amparado por afastamento regular. Fez-se referência a uma orientação do STJ - Resp 

639.264-MG (2004), Resp 645.165-CE (2005) – que diferenciaria ilegalidade manifesta 

e errônea interpretação ou má-aplicação da lei.  
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PARECER PA 132/2009 

INTERESSADO: Magaly Motta de Oliveira 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

18/09/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o pagamento indevido quotas de verba honorária a Procuradora do 

Estado em no período de junho de 2005 a janeiro de 2007. A verba foi paga em função 

de erro dos operadores da seção de pagamento e, após triagem iniciada pela Procuradoria 

Geral do Estado, adotaram-se as providências para correção, com cessação dos 

pagamentos. Neste caso, esse pagamento a maior decorreu de erro da seção de pagamento 

que não cumpriu a resolução do Procurador Geral do Estado que cessava a designação da 

autora como Ouvidora. Assim, considerou-se que, sem aprofundamento da apuração, não 

se podia afirmar a existência de boa-fé da Procuradora do Estado, visto que, apesar de 

haver ordem expressa determinando a cessação da designação, não houvera diminuição 

do pagamento a título de verba honorário. Como funcionária pública, deveria conhecer 

seus vencimentos.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Entre 06/05 e 12/06 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 
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6. Observações relevantes 

Neste caso, houve referência ao Parecer PA nº 413/2004, o qual, na visão dos pareceristas, 

respaldaria o não reconhecimento da boa-fé da Procuradora do Estado ao receber a verba 

honorária a maior do que a devida. Neste caso, como havia resolução do Procurador Geral 

do Estado cessando a designação da autora do cargo de Ouvidora, considerou-se que a 

boa-fé no recebimento dos pagamentos não estaria comprovada, pois a Procuradora do 

Estado deveria ter conhecimento do valor dos seus vencimentos.  
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PARECER PA 130/2009 

INTERESSADO: Angelina Augusta da Silva Loures 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

26/08/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o pagamento indevido quotas de verba honorária a Procuradora do 

Estado em no período de setembro de 2004 a fevereiro de 2007. A verba foi paga em 

função de erro dos operadores da seção de pagamento e, após triagem iniciada pela 

Procuradoria Geral do Estado, adotaram-se as providências para correção, com cessação 

dos pagamentos. Considerou-se desnecessário realizar o procedimento de invalidação 

pois não haveria ato que exigisse anulação e teria havido contraditório com cessação do 

pagamento tão logo constatado o equívoco. O parecer reconheceu a invalidade dos 

pagamentos e, em relação às reposições, declarou serem desnecessárias em virtude da 

boa-fé da servidora e do erro reconhecido pela Administração.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Entre 09/04 e 02/07 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Sim 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 

Seguiu-se a linha do Parecer 127/2009.  
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PARECER PA 127/2009 

INTERESSADO: Maria Beatriz Amaral Santos Kohnen 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/08/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o pagamento indevido de 1,7 quotas de verba honorária a Procuradora 

do Estado em no período de dezembro de 2003 a abril de 2007. A verba foi paga em 

função de erro dos operadores da seção de pagamento e, após triagem iniciada pela 

Procuradoria Geral do Estado, adotaram-se as providências para correção, com cessação 

dos pagamentos. Considerou-se desnecessário realizar o procedimento de invalidação 

pois não haveria ato que exigisse anulação e teria havido contraditório com cessação do 

pagamento tão logo constatado o equívoco. O parecer reconheceu a invalidade dos 

pagamentos e, em relação às reposições, declarou serem desnecessárias em virtude da 

boa-fé da servidora e do erro reconhecido pela Administração.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Entre 12/03 e 04/07 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Sim 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 

6. Observações relevantes 
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Neste caso, afastou-se a necessidade de decretação de invalidade através de procedimento 

administrativo, uma vez que já teria sido reconhecido pela interessada o equívoco nos 

pagamentos e teria sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. Um ponto 

interessante é que se fez referência a um histórico de pareceres sobre a questão da 

reposição ao Erário nos casos de erro da administração e naqueles em que há boa-fé do 

servidor.    
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PARECER PA 113/2010 

INTERESSADO: Diretoria de Ensino – Região de Itapecerica da Serra 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

30/09/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a repercussão da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública prevista no artigo 7º da Lei 10.520/2002 sobre os contratos em 

curso. Conclui-se pela invalidade da prorrogação de contrato de prestação de serviço de 

empresa apenada com sanção imposta pela própria Secretaria da Educação em 24 de 

novembro de 2009. O termo aditivo prorrogou o contrato de maio de 2010 a agosto de 

2011 e foi subscrito após a aplicação da penalidade. Reafirma-se que a decisão proferida 

no Despacho da Subprocuradoria da Consultoria Geral ao Parecer PA nº 169/2005 

somente permite a prorrogação de contratos de escopo, não se aplicando, na forma como 

decidido no Parecer PA nº 157/2009, aos contratos de prestação de serviço. No presente 

caso, avaliou-se também que o Decreto nº 55.938/2010 (21 de junho de 2010), o qual 

vedaria a participação de cooperativas nas licitações promovidas pela Administração 

Estadual para a execução de serviços de limpeza, é posterior ao aditamento.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

05/2010 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

 “nulidade” 
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6. Observações relevantes 

O parecer faz referência ao entendimento do Parecer PA 169/2005 que permitiria a 

manutenção dos contratos com empresas apenadas e que autorizaria, em casos de especial 

interesse público, a prorrogação de contratos de escopo. No caso de contratos de prestação 

de serviço, a prorrogação não seria possível, conforme assentado no Parecer PA 

157/2009, o qual veio a ser aprovado pelo Procurador Geral do Estado somente 05 de 

julho de 2010 e foi remetido às secretarias de estado por ofício circular em 09 de agosto 

de 2010. Neste caso, o aditivo foi firmado em maio de 2010, portanto, antes que se possa 

ter tomado conhecimento formal do teor da orientação geral firmada. Ainda assim, houve 

o reconhecimento da nulidade do contrato. Dessa forma, no parecer, fez-se menção à 

existência de orientação geral, mas esta não era prévia ao termo aditivo.  
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PARECER PA 111/2009 

INTERESSADO: Polícia Civil do Estado de São Paulo 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

16/12/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de concessão de isenção a veículos oficiais da Polícia 

Civil mediante a utilização de meios eletrônicos de cobrança (TAG – Sem Parar) sem 

que o Poder Público tenha de arcar com a taxa de manutenção mensal do sistema. 

Reconhece-se que as concessionárias, contratualmente, não devem arcar com os custos 

para aquisição da tag. No que se refere à taxa de manutenção mensal do sistema Sem 

Parar, este não seria passível de integrar a receita acessória da concessionária, porque é 

serviço a que estaria obrigada a concessionária. Diante disso, declarou-se a invalidade de 

decisão da ARTESP de 28 de julho de 2006 que anulara decisão que vedava a cobrança. 

Além da questão contratual, foi ressaltada o problema de a anulação ter ocorrido sem a 

oitiva da PGE, mas com base em um parecer jurídico da Diretoria de Assuntos 

Institucionais. Reconheceu-se a necessidade de contestação administrativa e judicial da 

decisão e se sugeriu que as autoridades responsáveis por decisões que se afastem dos 

vetores de legalidade, moralidade e razoabilidade sejam responsabilizadas por violação à 

lei de improbidade.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

28/07/2006 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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“anulação”, “anula” 

6. Observações relevantes 

Neste caso, a referência à invalidade de decisão administrativa da ARTESP se dá por 

razões procedimentais – não houve prévia oitiva da PGE – e por razões de mérito. Os 

Pareceres PA 137/2007 e 147/2007, os quais ressaltam o entendimento da PGE em 

orientar juridicamente a ARTESP, são posteriores à decisão de 28 de julho de 2006. Outro 

ponto relevante é que há sugestão de responsabilização por improbidade administrativa 

das autoridades que não se conduzirem com base nos princípios da legalidade, moralidade 

e razoabilidade. 
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PARECER PA 107/2010 

INTERESSADO: Secretaria da Administração Penitenciária 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

23/08/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia contrato de seguro para veículos firmado com empresa em situação 

irregular (inscrita no CADIN Estadual). Avalia-se que o contrato se encontra extinto em 

razão do não pagamento de prêmio, de modo que não se aperfeiçoou o 2º termo de 

Aditamento com Reti-Ratificação. Diante disso, reconhece-se a necessidade de anulação 

de empenho com base nos artigos 38, 43, §1º, 58 e 61 da Lei Federal 4.320/1964 em razão 

da vinculação de dotação de crédito orçamentário para pagamento de obrigação 

decorrente de prorrogação de contrato que não operou efeitos.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

 “anulação” 

6. Observações relevantes 

A invalidade do empenho não era o objeto principal da consulta, sendo declarada com 

base em pouca fundamentação.   
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PARECER PA 107/2009 

INTERESSADO: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de 

São Paulo - SETPESP 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

14/07/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia requerimento apresentado pelo SETPESP por meio do qual se solicita a 

instauração de procedimento administrativo para apurar indenização a empresas que 

exploraram serviço intermunicipal com base em prorrogações fundadas nos artigos 23 e 

140 do Decreto Estadual nº 29.913/1989. Alega o sindicato que ao fim do prazo de cinco 

anos sempre eram realizados requerimentos de prorrogação, os quais não eram 

respondidos pela Administração, o que teria gerado para as empresas o direito à 

prorrogação tácita. O parecer declara a invalidade das prorrogações por terem infringido 

o princípio da obrigatoriedade da licitação (art.37, XXI e art.175 da CF). Ademais, não 

seria aplicável o artigo 42 da Lei 8987/95 às permissões do Estado de São Paulo, uma vez 

que, além de inconstitucional, refere-se a concessões da União. Ainda que se aplicasse o 

regime das concessões às permissões, o parecer destaca que aquelas outorgadas antes da 

Lei 8987/95 são válidas até o prazo fixado no contrato ou no instrumento de outorga, 

sendo necessário licitar nos casos de prazo vencido ou indeterminado. Por fim, o parecer 

ressalta que às permissões se aplicam as normas vigentes à data em que foram firmadas, 

de modo que não é possível invocar a incidência do artigo 23 do 29.913/1989 às 

permissões outorgadas antes dessa norma. Declarou-se, ademais, o não cabimento de 

majoração dos reajustes (um dos pontos pleiteados) e o não cabimento de indenização, 

porque as prorrogações não seriam válidas. Ainda que se considerasse a possibilidade de 

arcar com os custos da indenização, esta abrangeria somente os bens reversíveis, não 

amortizados ou não depreciados.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Entre 12/05/1989 e 14/07/1989 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 



231 
 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 
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Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“não há prorrogação válida” 

6. Observações relevantes 

Não há uma indicação especificada sobre os atos. As chamadas prorrogações seriam 

situações, de acordo com o que narrado no parecer, decorrentes de requerimentos de 

prorrogação não respondidos pela Administração ao longo de 20 anos e que eram 

formulados pelas empresas interessadas a cada cinco anos. O parecer faz menções a 

precedentes do STF (RE 140.989-RJ, ADIN 3.521) e da Administração (Parecer da AJG 

1130/2006) que impõem a licitação para outorga de permissão. Estes precedentes foram 

produzidos aparentemente após as prorrogações requeridas. Importante destacar que se 

reconheceu a aplicação do “princípio da temporalidade” para as permissões, segundo o 

qual a lei que se aplica é a da data em que a permissão foi firmada/outorgada. O parecer 

também declara a inconstitucionalidade e imoralidade de prorrogação de concessões.  
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PARECER PA 96/2009 

INTERESSADO: José Vitor Silva 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

15/07/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O Parecer avalia a validade de aposentadoria voluntária concedida com base em tempo 

de serviço prestado à iniciativa privada que fora utilizado para concessão de outros 

benefícios nos municípios de Praia Grande e Santos. Reconheceu-se a má-fé do servidor 

e a necessidade de adoção de providência para anulação administrativa do ato de 

aposentadoria voluntária (20/10/98); para a dispensa de ofício do interessado a partir dos 

70 anos (16/02/03) e o dever de restituição de todas as importâncias percebidas a título 

de proventos (administrativamente ou judicialmente). Consignou-se que a Súmula 6 do 

STF não impede a invalidação administrativa, somente suspendendo a eficácia da 

anulação até apreciação pelo TCE. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

20/10/1998 

PARTE III – COMO FOI REVISAD A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “desfazimento da aposentadoria”, “invalidação” 
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6. Observações relevantes 

A situação de acumulação ilícita foi reconhecida como “irregularidade”, considerando-se 

que a legislação estadual não a sancionava com invalidade. Por ser uma “irregularidade”, 

a passagem do tempo não impede a adoção de providências corretivas. O ato de 

aposentadoria seria inválido porque se baseou em fatos inexistentes, sendo aplicada a Lei 

4.717/1965 (art.2º, “d”). Para a invalidação do ato se indicou a aplicabilidade do 

procedimento da Lei Estadual 10.177/98. Neste caso, a má-fé do servidor que ensejou o 

ato de aposentadoria justificou a recomendação de restituição das importâncias. Sua boa-

fé (pessoa de escolaridade média e que nunca afirmou não ter outros vínculos) na 

acumulação dos cargos o protegeu de devolver os valores percebidos. Houve referência 

aos Pareceres PA 217/2004 e 273/2004.  
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PARECER PA 94/2010 

INTERESSADO: Paulo Nicolau (Humberto Borges Caggiano) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

26/07/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contrato 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer reconhece a impossibilidade de revisão de termo de reti-ratificação, lavrado em 

12 de dezembro de 1988, que isentou mutuários da Carteira Imobiliária do IPESP de 

pagarem pelo saldo residual de contrato de financiamento. Além do reconhecimento da 

prescrição pelo decurso do prazo de vinte anos, não se reconheceu a invalidade, pois tanto 

as negociações como a autorização para a concessão do financiamento com isenção de 

pagamento do saldo residual se deram antes da Deliberação IPESP nº 01/1987, que 

instituiu a norma de que os financiamentos imobiliários não poderiam eximir os 

mutuários de pagar o saldo residual apurado quando do decurso do prazo de 

financiamento.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

12/12/1988 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“revisão”, “anulação” 

6. Observações relevantes 
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Houve uma preocupação em afirmar-se a existência de prescrição e de afastar a invalidade 

no mérito, o que demonstra uma atuação em prol da manutenção do contrato. A atuação 

dos servidores que buscaram alterar, em prejuízo da Carteira, os termos do contrato 

poderá ser avaliada pelo chefe do ente público, consoante orientação jurídica firmada no 

parecer. Buscar-se-á entender por que razão se alterou um contrato de financiamento que 

era favorável ao ente público quando os mutuários aceitaram condição mais gravosa.  
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PARECER PA 85/2009 

INTERESSADO: DIVISÃO DE CONTRIBUINTES – IP-12 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

24/06/2009 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

Discute-se a possibilidade de servidores exonerados continuarem a contribuir 

facultativamente para o sistema previdenciário estadual. Conclui-se que a Emenda 20/98 

revogou tacitamente norma estadual que previa esse benefício. Assim, caso tenha sido 

concedido benefício de pensão com base nessa norma estadual, deverá ser anulado. 

Devem ser cessados os pagamentos, exigida a devolução dos valores no prazo de três 

anos e devolvidos as contribuições pagas pelos contribuintes que recolheram após 15 de 

dezembro de 1998 (vigência da EC 20/98). 

2.2 Data da produção do(s) ato(s) ou do(s) contrato(s) revisados: 

A partir de 15 de dezembro de 1998 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda a atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada a atribuição de efeito prospectivo à invalidação 

administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “providências de desfazimento”, “revisão dos atos que as instituíram” 

6. Observações relevantes 
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A consulta envolve um pedido de orientação geral sobre a aplicabilidade da norma. Não 

há atos específicos, mas foi reconhecida a invalidade de atos de pensão, bem como de 

atos de recolhimento de contribuição previdenciária. Determinou-se a repetição das 

contribuições recolhidas e a cobrança de verbas alimentares. Havia uma prática 

administrativa de concessão de pensão e de recolhimento das contribuições. Menção aos 

Precedentes AI 89.344-SP e RE 119.256/SP. 
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PARECER PA 84/2016 

INTERESSADO: Centro de Estudos da PGE/SP 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/12/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Administrativo 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de deliberação do Conselho da Procuradoria Geral do Estado 

que deliberou por aprovar com ressalvas as contas da Chefe do Centro de Estudos. 

Reconheceu-se a invalidade do ato uma vez que após a edição da nova Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado não haveria lei prevendo a ampliação das competências 

através de regulamento, de modo que o dispositivo regulamentar (art.6 do Decreto 

Estadual 22.596/1984) que conferia esta atribuição ao Conselho estaria tacitamente 

revogado. A despeito disso, não se determinou a invalidação por ausência de prejuízo. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

2016 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação” 

6. Observações relevantes 

Reconheceu-se expressamente que a invalidade do ato, entretanto, não se determinou a 

invalidação porque se trata de um vício do qual não decorreu prejuízo.  
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PARECER PA 81/2010 

INTERESSADO: Nelson Cuppari 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

03/09/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de revisão administrativa dos critérios de cálculo da 

complementação de aposentadoria. Concluiu-se que a base de cálculo da 

complementação não pode incluir a sexta-parte indevidamente recebida pelo servidor 

quando em atividade. Destacou-se que o fato de estar prescrita a possibilidade de invalidar 

a concessão da sexta-parte não impede que se revise a forma de cálculo do benefício de 

complementação de aposentadoria, pois a prescrição atinge um ato específico ilicitamente 

produzido no passado (no caso, concessão da sexta-parte) e não os atos futuros (concessão 

da complementação), os quais não podem ser praticados em infringência à norma legal.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

28/02/2003 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“revisão”, “invalidação” 

6. Observações relevantes 
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Neste caso, reconheceu-se a invalidade de um ato de concessão de um benefício 

remuneratório e se avaliou se esta invalidade poderia repercutir na produção de um novo 

ato (concessão de complementação de aposentadoria).   
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PARECER PA 77/2016 

INTERESSADO: IP – Núcleo de Pessoal 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

07/12/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a incorporação do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) ao vencimento 

de servidor público com base na incidência da regra do artigo 133 da CE. Reconheceu-se 

a inexistência de autorização legal, pois a mencionada parcela remuneratória está ligada 

às atribuições do cargo ou função, tendo sido reconhecida a necessidade de acertamento 

da situação funcional mediante a instauração de procedimento de invalidação de atos que 

hajam deferido a incorporação do prêmio de incentivo e a anulação do artigo 21 da 

Resolução SF 30/2014. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Após 01/03/2013 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “invalidação” 

6. Observações relevantes 
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Reconheceu-se que seria inválida a incorporação da Parcela na linha de pareceres 

anteriores (PA-3 nº 124/1992, PA-3 24/1993), entretanto, tais pareceres não trataram 

especificamente sobre a questão.  
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PARECER PA 76/2012 

INTERESSADO: José Jesus de Amorim, Edson Rodrigues dos Santos, Nemias 

Honorato Soares, Mauro de Oliveira Bernardo e Edy Carlos Santana 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

22/01/2013 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade da cessação dos efeitos de adicional de insalubridade a partir 

da homologação de laudo de insalubridade, os efeitos jurídicos decorrentes do pagamento 

da vantagem no período entre a homologação e a efetiva cessação dos efeitos pecuniários 

(determinada por resolução do Procurador Geral do Estado) e a possibilidade de devolver 

parcelas descontadas a título de reposição pela percepção da vantagem no mencionado 

período. Reconheceu-se que não seria devido o valor entre a homologação do laudo e a 

efetiva cessação, entretanto, em virtude da boa-fé dos servidores e de interpretação 

sistemático-teleológica, de efeitos extensivos, do disposto no artigo 93 da Lei nº 

10.261/68, considerou-se possível reconhecer a desnecessidade de reposição ao Erário e 

a consequente devolução dos valores descontados a título de reposição.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

22/12/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Sim 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação” 
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6. Observações relevantes 

Neste caso, foi feita menção a dois Pareceres PA que trataram especificamente sobre a 

questão do termo inicial e final dos efeitos pecuniários do adicional de insalubridade.   
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PARECER PA 64/2010 

INTERESSADO: Administração da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da 

Secretaria de Agricultura 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.2 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

20/05/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia validade de prorrogações de contratos por tempo determinado para 

contratação de servidores públicos responsáveis pelo combate ao cancro cítrico, sem que 

fosse respeitado a regra do concurso público e sem que fosse respeitado o limite de 

contratações temporárias para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público. Recomendou-se o ajuizamento de ação anulatória, se não decorrido o prazo 

prescricional, considerando-se a data em que o contrato de trabalho haja sido prorrogado 

pela segunda vez.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação” 

6. Observações relevantes 
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PARECER PA 63/2016 

INTERESSADO: Procuradoria Seccional de Guarulhos 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

05/12/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de ato de permuta realizada entre Procuradores do Estado 

classificados na Procuradoria Regional da Grande São Paulo e na Procuradoria Fiscal. A 

Procuradora do Estado removida para a PR1 requereu exoneração logo em seguida à 

permuta para assumir cargo na Procuradoria Geral do Munício de São Paulo. 

Reconheceu-se que o ato de deferimento da permuta é discricionário e que não ficou 

demonstrado o vício no motivo, porquanto não havia certeza quanto à data da posse da 

Procuradora do Estado no outro cargo público.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

30/09/2015 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidade”, 

6. Observações relevantes 
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Reconheceu-se que seria inválida a incorporação da Parcela na linha de pareceres 

anteriores (PA-3 nº 124/1992, PA-3 24/1993), entretanto, tais pareceres não trataram 

especificamente sobre a questão.  
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PARECER PA 60/2010 

INTERESSADO: Edson Corral Martins 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

08/07/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia se, em razão da adoção, com consequente rompimento do vínculo 

parental com o genitor biológico, o beneficiário de pensão perde o direito ao benefício. 

Reconheceu-se como indevidos os pagamentos de pensão realizados aos filhos do 

pensionista a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção (maio de 1992), 

entretanto, em razão da aplicação dos princípios da boa-fé (decorrência do princípio da 

moralidade) e da intangibilidade dos crédito de natureza alimentar (decorrente da 

valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana), reconheceu-se a competência 

do Governador do Estado para dispensar a reposição dos valores.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

06/1992 a 01/08/2007 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Sim 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

Não aplicável 

6. Observações relevantes 

Apesar de não haver menção a um termo específico, os “pagamentos indevidos” 

pressupõem a invalidade dos atos de pagamento, os quais foram realizados sem o 
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preenchimento dos requisitos de validade do ato (os quais deixaram de existir com a perda 

da qualidade de dependente dos pensionistas).  
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PARECER PA 59/2014 

INTERESSADO: Diretoria de Benefícios de Militares – São Paulo Previdência 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/07/2014 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa a validade de contar, para efeito de reforma, o tempo que policial militar 

esteve de licença para tratar de interesse particular e contribuindo para o RGPS. 

Reconheceu-se a impossibilidade da realização do cômputo e se recomendou, caso tenha 

sido aproveitado o tempo, que se proceda à invalidação do ato enunciativo e da eventual 

reforma. Quanto ao ato de reforma, recomendou-se que se avalie se poderá ser mantida, 

caso verificada a possibilidade de aproveitar tempo de serviço suficiente após a 

desaverbação do tempo de licença para tratar de interesse particular.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação” 

 

6. Observações relevantes 
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PARECER PA 058/2011 

INTERESSADO: Concessionária Renovias 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.3 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

28/07/2011 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O Parecer PA avalia requerimento apresentado pela Concessionária Renovias a respeito 

de parecer (PGE CONS nº 146/2010) que opinou contrariamente a pleito de reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão CR/004/98 – firmado em 14 de abril de 

1998. O Parecer PA concluiu que a licitação que deu origem ao contrato estaria viciada 

por resposta equivocada dada a quesito formulado por licitante pré-qualificada. Esta 

resposta teria levado à alteração de ponto relevante do edital (não inclusão da praça de 

pedágio de Mogi Mirim), com influência sobre a formulação das propostas, sem 

republicação do Edital e sem reinício do prazo para novos licitantes participarem do 

procedimento. Além disso, esta alteração não teria sido autorizada por autoridade 

competente. Assim, o parecer reconheceu como nulo o procedimento licitatório e o 

contrato por violação aos dispositivos do Programa Estadual de Desestatização, do Edital 

e da Lei 8.666/98 – artigo 21, §4º, da Lei nº 8666/1993 e artigo 49, §2º. Considerou-se 

que o prazo prescricional para ajuizamento de ação com pretensão de decretação da 

nulidade somente se encerraria em 10 de janeiro de 2013 (art.205 c/c art.2.028 – Código 

Civil) e que não incidiria, para efeitos de invalidação administrativa, o prazo do artigo 

10, I, da Lei 10.177/98, pois o ato ilícito era grave. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

14/04/1998 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 
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3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não  

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 
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5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade absoluta”, “anular”, “inócuo”, “irríto” 

6. Observações relevantes 

O parecer faz referência à inaplicabilidade do artigo 10, I, da Lei Estadual 10.177/98 para 

hipóteses de atos de grande gravidade. A primazia da segurança não poderia afrontar a 

moralidade administrativa. Incidiria o princípio da moralidade para viabilizar a 

decretação da nulidade, sem submissão ao prazo decenal.  
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PARECER PA 52/2016 

INTERESSADO: Cláudia Afonso 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

31/10/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o termo a quo do prazo para invalidação administrativa de atos de 

aposentadoria, tendo como pano de fundo a concessão de aposentadoria publicada em 23 

de junho de 2004 e registrada em 31 de março de 2006 no Tribunal de Contas do Estado. 

Recomendou-se que se contabilize como termo inicial do prazo decadencial para 

declaração da nulidade a data da produção do ato na seara administrativa, orientação 

melhor satisfaria os influxos da Segurança Jurídica.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

23/06/2004 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Sim 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação”, “declaração de sua nulidade”,  

6. Observações relevantes 

O parecer ressalta que a produção do ato administrativo corresponde ao esgotamento de 

todas as fases necessárias à sua formação e que se deve buscar nas normas atinentes ao 
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tema os elementos indispensáveis ao aperfeiçoamento do ato de aposentadoria. No caso 

específico do ato de aposentadoria, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis prevê que 

o ato concessivo passa a produzir todos efeitos a partir da publicação, pois desfaz-se o 

vínculo funcional entre o servidor e a Administração, cessando o dever daquele exercer 

suas funções e a obrigação desta pagar-lhe a remuneração fixada em lei; o cargo até então 

ocupado pelo servidor torna-se vago; tem início o direito à percepção dos proventos. 

Reiterou-se o entendimento firmado no Parecer PA nº 273/2004. Neste caso, parece 

relevante destacar que foi feita uma análise aprofundada dos julgados do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando-se a inconsistência dos 

julgadores. Parte interessante: “Não se ignora que a classificação de um dado ato pode 

admitir inúmeras variáveis e que, se tomássemos, por exemplo, as lições de Themístocles 

Brandão Cavalcante ou Seabra Fagundes, poderíamos admitir que o registro integraria o 

ato de aposentadoria ao conferir-lhe “perfeição”, “validade definitiva” e “existência 

plena” ou “executoriedade, em caráter definitivo”. Contudo, parece-me difícil esposar 

entendimento extraído de doutrina produzida em passado distante, descolada da realidade 

e do quadro normativo atual, quando em jogo se coloca a possibilidade de impingir forte 

vulneração à segurança jurídica, à proteção da confiança dos administrados, valor tão caro 

a nosso Estado Democrático do Direito.”. Faz-se uma consideração relevante sobre o 

instituto da decadência: “a decadência administrativa, instituto posto a serviço da 

segurança jurídica, intenta assegurar exatamente a legítima confiança dos administrados 

diante dos atos da Administração. Se, no caso das aposentadorias, essa confiança surge 

da publicação do ato concessivo, é deste momento que deve ser contado o prazo 

decadencial para eventual invalidação”.  
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PARECER PA 052/2012 

INTERESSADO: Consultoria Jurídica da São Paulo Previdência 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.4 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

06/05/2013 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de invalidar ato de concessão de pensão em favor de ex-

cônjuge de servidor. Reconheceu-se a invalidade do ato que fixou a cota-parte da 

pensionista no percentual de 15%, a despeito de haver sentença judicial fixando o 

montante de 30% a título de pensão alimentícia, proporção esta que deveria ter sido 

respeitada para a pensão por morte devida a ex-cônjuge. A despeito da invalidade, 

verificou-se o transcurso do prazo decadencial, de modo que a Administração Pública 

está proibida de proceder à correção, porquanto incide o artigo 10, I, da Lei Estadual 

10.177/1998.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

03/12/1999 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anular” , “anulação”, “invalidar”, “invalidação” 

6. Observações relevantes 

O parecer reconhece que mesmo em favor do Administrado se aplica o prazo de 

decadência para invalidação dos próprios atos.  
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PARECER PA 51/2010 

INTERESSADO: Rosemeire Perez 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

07/05/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade do indeferimento de pedido de reversão de cota-parte de 

benefício de pensão de filho de militar em favor de sua companheira. O pedido da 

companheira do de cujus fora negado em virtude de interpretação restritiva constante em 

portaria da CBPM que impedia que a cota-parte do enteado fosse revertida à companheira 

do instituidor da pensão. Recomendou-se, assim, a revisão do ato que indeferiu a reversão 

com base na nova interpretação adotada para o §5º, do artigo 9º, da Lei Complementar 

Estadual nº 452/1974, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

02/2009 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“revisão” 

6. Observações relevantes 

Caso em que a nova interpretação aprovada no Parecer PA se contrapôs ao que fora 

firmado em interpretação constante em portaria que se teve como ilegal.  
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PARECER PA 50/2012 

INTERESSADO: Unidade Central de Recursos Humanos 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

04/01/2013 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer reafirma posicionamento anterior, firmado nos Pareceres PA 70/1993, 05/2006 

e 274/2006, de que o tempo de licença-saúde somente pode ser considerado como tempo 

de contribuição para fins de aposentadoria, não devendo ser contado como tempo de 

efetivo exercício nas hipóteses em que o legislador constitucional exige esse requisito. 

Reconhece-se que as aposentadorias voluntárias concedidas sem respeito a esta diretriz 

são inválidas, entretanto, opina-se por sua manutenção em razão da existência de norma 

geral e abstrata, constante em Comunicado (Comunicado UCRH-GT nº 1, de 16/05/2008, 

DOE 17 de maio de 2008) que teria orientado os órgãos de recursos humanos. Assim, por 

força do princípio da segurança jurídica, recomenda-se a não invalidação.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Sim 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidar”, “anular” 
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6. Observações relevantes 

Este caso é interessante pois existia entendimento contrário aprovado pela Procuradoria 

Administrativa que não fora divulgado à UCRH. Sem ter conhecimento da orientação da 

PA, a UCRH emitiu um Comunicado (fruto de um GT com a própria PGE) em que 

reconhecia a possibilidade de contar como de efetivo exercício o tempo de licença-saúde. 

Diante desta situação, o parecer recomenda a manutenção dos atos de aposentadoria, pois 

havia uma orientação geral (constante no comunicado) que orientou os órgãos 

administrativos e gerou expectativas legítimas nos servidores, de modo que violaria a 

segurança jurídica proceder à invalidação dos atos praticados. Adotou-se prática idêntica 

àquela prevista nas novas disposições da LINDB.  
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PARECER PA 48/2015 

INTERESSADO: Sidney Maccariello 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

31/08/2015 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa se o tempo prestado na função de menor colaborador eventual no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve ser computado como tempo de serviço 

em Certidão de Tempo de Contribuição-CTC e se este documento pode respaldar 

compensação financeira requerida pelo INSS à SPPREV. Reconhece-se no parecer que a 

Administração Pública sempre contabilizou o tempo de menor colaborador eventual 

como tempo de serviço e que a Procuradoria Administrativa somente deu orientação 

diversa e uniformizadora no Parecer PA 103/2011 (aprovado em 13 de fevereiro de 2012). 

Assim, tendo sido a certidão homologada em 01 de setembro de 2010, não seria razoável 

retroagir o entendimento jurídico para anular ou revisar a CTC, sob pena de violação ao 

princípio da segurança jurídica.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

01/09/2010 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Sim 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “invalidação”,  

6. Observações relevantes 
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O parecer faz menção a uma orientação que vem se consolidando em pareceres anteriores 

(PA 75/2012, PA 50/2012 e 37/2014) de que se deve avaliar a “gravidade” da ilegalidade 

e se a interpretação era “razoável” ou não, o que justificaria a não anulação dos atos. Faz-

se menção aos princípios da segurança jurídica e do interesse público, os quais norteariam 

a aplicação retroativa ou não da nova interpretação. Ademais, fez-se uma distinção entre 

atos que restringem ou que ampliam a esfera de direitos, bem como se mencionou as 

consequências que adviriam dessa anulação (anulação da aposentadoria com retorno ao 

trabalho dos servidores aposentados, por exemplo). De alguma forma, essa análise 

“pragmática” norteou a decisão.  
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PARECER PA 46/2012 

INTERESSADO: Unidade Central de Recursos Humanos 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

19/09/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de atos (portarias) que concederam a incorporação, na forma 

do artigo 133 da CE/SP, a jetons pagos a policiais militares em razão de aulas ministradas 

em cursos da Corporação. Reconheceu-se a invalidade dos atos e se recomendou que se 

proceda à invalidação administrativa de todos os atos de concessão de incorporação com 

base em semelhante fundamento, uma vez que realizados em descompasso com os artigos 

8º da Lei Complementar Estadual nº 546/88 e 9º da Lei Complementar nº 731/93. 

Ademais, sugeriu-se a possibilidade de invalidação judicial para os casos em que não se 

possa proceder à invalidação administrativa porque passados mais de dez anos da 

produção do ato.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

30/06/2011 e 17/07/2011 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidade”, “anular”, “anulação”, “invalidação” 
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6. Observações relevantes 

Mencionou-se entendimento consolidado pela Procuradoria Administrativa nos Pareceres 

PA-3 nº 169/97, 170/97 e 285/93 os quais não permitiriam a incorporação de verbas que 

não digam respeito a cargos ou funções. Não menciono como precedentes pois não tratam 

especificamente do caso dos jetons da Polícia Militar, entretanto, há uma evidente 

orientação de que o atos praticados seria irregulares, dada a interpretação restritiva que a 

PGE e que o próprio STF (em recurso extraordinário) deram ao artigo 133 da CE.  
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PARECER PA 42/2010 

INTERESSADO: Claudete Alves da Silva 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

22/06/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer aborda a validade de incorporação de gratificação (Gratificação pelo 

Desempenho de Atividades no Poupatempo) na remuneração de servidora pública. 

Reconheceu-se que a servidora, por ter dois dias de falta médica no período de um ano, 

não adquiriu o direito a incorporar um décimo da gratificação. Assim, recomendou-se a 

invalidação do ato de incorporação relativo ao período de 16 de setembro de 2002 a 15 

de setembro de 2003. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

15/09/2003 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação” 

6. Observações relevantes 

Determinou-se a aplicação do Parecer PA nº 041/2010, o qual estabeleceu que o fato 

gerador do direito à incorporação de um décimo da GDAP é a percepção desta por um 
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ano, sendo vedada a contagem do período de falta médica. Assim, uma interpretação 

posterior operou efeitos retroativos e motivará a invalidação do ato.  
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PARECER PA 41/2016 

INTERESSADO: DBM GIM – Gerência de Inatividade de Militar 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

16/09/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa a validade de ato de reforma concedido com base na averbação de tempo 

de serviço rural não indenizado ao INSS pelo militar. Reconheceu-se a “nulidade 

superveniente” do ato praticado uma vez que a certidão primeiramente emitida pelo INSS, 

por força de ordem judicial, veio a ser desconstituída por acórdão posterior proferido em 

ação rescisória ajuizada pela autarquia. A certidão emitida independentemente do 

recolhimento de contribuições não poderia, assim, ser utilizada para contagem recíproca 

nos regimes próprios, o que implicaria o reconhecimento dessa hipótese de nulidade 

gerada após o acórdão proferido na ação rescisória. Ademais, passados mais de dez anos 

do ato da autoridade que concedeu a reforma, a única solução viável seria o ajuizamento 

de ação anulatória, cujo prazo de prescrição se iniciaria a partir do trânsito em julgado do 

acórdão da rescisória.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

30/12/1998 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade superveniente” 
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6. Observações relevantes 

O parecer enfrentou uma situação diferenciada: um acórdão desconstituiu os efeitos de 

decisão que assegurar a emissão de certidão de forma ilegal. Diante dessa alteração, 

defendeu-se uma nulidade superveniente. Mais interessante é o fato de se ter reconhecido 

a decadência para invalidar o ato administrativamente por não se aceitar a jurisprudência 

do STF sobre contagem do tempo para invalidação de atos complexos.   
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PARECER PA 39/2010 

INTERESSADO: Copy Service Indústria Gráfica LTDA. 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

14/06/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Administrativo 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de o Estado invalidar administrativa e judicialmente 

decisão do Tribunal de Impostos e Taxas que julgou, em última instância, insubsistente 

autuação fiscal. Reconheceu-se que a possibilidade de revisão administrativa quanto 

aspectos relacionados à invalidade do ato e a possibilidade de revisão judicial via ação 

declaratória de nulidade. Para anto, aplicou-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil 

que estabelece o prazo de 10 anos para ajuizamento da ação anulatória.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

23/10/2003 e 05/08/2004 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade”, “anulação”, “desfazimento”, “insubsistência” 
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6. Observações relevantes 

Em nota de rodapé, o parecerista distingue “ação anulatória” de “ação declaratória de 

nulidade”. A seu ver, a expressar “anular” é utilizada no nosso sistema para referir-se a 

“desfazer o ato anulável” e “declarar inválido ato nulo”. Em todos os casos se alude à 

desconstituição do ato inválido, entretanto, a seu ver, a desconstituição propriamente dita 

somente existe na hipótese de desfazimento de ato anulável e não na de reconhecimento 

da insubsistência de ato nulo. Destaque-se que se recomendou o ajuizamento da ação para 

perquirir a validade da decisão, apesar do reconhecimento da possibilidade de utilizar-se 

do procedimento revisional administrativo. Como foi recomendado o uso da ação judicial, 

respondeu-se não à subcategoria da recomendação da decretação administrativa da 

invalidade.  
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PARECER PA 37/2015 

INTERESSADO: Consultoria Jurídica – Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual (IAMSPE) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

09/09/2015 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade da Portaria IAMSPE nº 37, de 14 de dezembro de 2010, a 

qual reduziu a jornada de trabalho de servidores públicos sujeitos à Jornada Completa de 

Trabalho constante em leis complementares estaduais. Reconheceu-se a invalidade do ato 

em virtude de ilegalidade, tendo sido reconhecida a possibilidade de retorno dos 

servidores à jornada inicialmente contratada, na forma da OJ 308 da Seção de Dissídios 

Individuais I, do TST.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

14/12/2010 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulo”, “invalidar”,  
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6. Observações relevantes 

Além da invalidação do ato administrativo ex officio, determinou-se a apuração da 

responsabilidade da autoridade que emitiu o ato, o qual, segundo consta no parecer, é uma 

prática de décadas.   
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PARECER PA 35/2016 

INTERESSADO: Fernando Antônio de Campos Oliveira 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

07/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia em tese a acumulação ilícita de cargos por médico. Reconhece-se que a 

acumulação ilícita não enseja a invalidade do vínculo, configurando-se como infração 

disciplinar punida com demissão. Por ser uma infração permanente, não corre o prazo 

prescricional ou decadencial. Assim, reconhece-se a validade do vínculo formado, 

entretanto, deve ser punido o servidor.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Sim 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 
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Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidade” 

6. Observações relevantes 

Situação em que o vínculo funcional não foi considerado inválido e, em tese, firmou-se 

orientação de que a investidura do servidor que acumula cargo não deve ser invalidada, 

sendo a acumulação ilícita infração.  
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PARECER PA 35/2010 

INTERESSADO: Diretoria de Ensino – Região de Barretos 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/06/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a aplicabilidade do artigo 9º, III, da Lei Federal 8.666/93 às hipóteses 

em que servidor público integra cooperativa de mão de obra. Entendeu-se que a norma 

que proíbe a participação na licitação ou execução do contrato de servidor ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação se aplica às cooperativas, 

ensejando, a depender do caso, nulidade do certame ou rescisão do contrato por 

inadimplemento (se a participação for posterior à licitação). No caso, ao manifestar-se 

sobre aditamento de contrato, verificou a Consultoria Jurídica que duas associadas 

manteriam vínculo funcional com o Estado.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

01/10/2009 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade”, “anulação”, “declaração de nulidade”,  
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6. Observações relevantes 

O parecer assenta, em termos de prática jurídica, a necessidade de que orientações gerais 

vinculantes dadas pela PGE (art.99, II, da CE/SP) sejam feitam com base em elementos 

concretos. Em relação ao mérito, o parecer distingue bem o que seja nulidade e o que 

enseja a rescisão por um fator superveniente. Um ponto que chamou a atenção é que se 

deu uma interpretação extensiva ao um preceito restritivo com base no que se chamou de 

“vontade do legislador”. O parecer também faz referência a diversas decisões do TJSP, 

do TCU e a pareceres anteriores que trataram sobre a questão das cooperativas para 

demonstrar as dificuldades interpretativas do preceito.  
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PARECER PA 28/2012 

INTERESSADO: Secretaria da Educação 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

28/03/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade da manutenção, por portaria, de complemento salarial a 

empregados públicos vinculados a fundação pública por meio de regra de transição. À 

vista das informações constantes nos autos, não se reconheceu a ilegalidade da portaria, 

a qual, em tese, poderia ter violado o artigo 4º do Decreto nº 40.085/95, o qual previa que 

a concessão de vantagens de qualquer natureza seriam previamente analisados pelo 

Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, respeitados os critérios 

estabelecidos pela Comissão de Política Salarial. Reconheceu-se que se for comprovado 

que não houve autorização do CODEC, a portaria seria inválida bem como os benefícios 

concedidos com base nela, pois não se estaria diante de hipótese de direito adquirido ou 

de irredutibilidade de salários, pois atos nulos não originam direitos. Entretanto, 

registrou-se que para aqueles que se beneficiem da complementação há mais de uma 

década haveria transcorrido o prazo decadencial para a invalidação administrativa, sendo 

viável, eventualmente, o ajuizamento de ação anulatória na forma do artigo 205 c/c 2.028 

do CC.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Antes de 26/02/2003 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Sim 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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“invalidade”, “nulo”,  

 

6. Observações relevantes 

Apesar de o parecer não reconhecer a invalidade, ele estabelece soluções para a eventual 

invalidação, como o reconhecimento da decadência e a sugestão de que se teria de propor 

eventual ação anulatória perante a Justiça do Trabalho. 
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PARECER PA 25/2011 

INTERESSADO: Delegacia Geral de Polícia 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

23/03/2011 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade da forma de cálculo da gratificação RETP paga aos Policiais 

Civis e Militares. Reconheceu-se a invalidade da forma de cálculo adotada pela Policia 

Militar, uma vez que se adotou parâmetro distinto do estabelecido no artigo 3º, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 731/1993. Reconheceu-se que a reposição somente ocorrerá 

caso não reste demonstrado boa-fé do servidor favorecido.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 
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Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“rever”  

6. Observações relevantes 

O parecer reconhece a invalidade da metodologia de cálculo de gratificação, portanto, a 

declaração de invalidade da metodologia acaba por refletir na validade de todos os atos 

de pagamento realizados em desconformidade com a interpretação adotada no Parecer 

PA.  
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PARECER PA 24/2017 

INTERESSADO: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

19/05/2017 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia o termo inicial da produção de efeitos da aplicação de sanção de 

impedimento licitar e contratar com a Administração Pública, se a partir da divulgação 

no portal e-Sanções ou se a partir da publicação no Diário Oficial. Reconheceu-se a 

produção de efeitos a partir da publicação no Diário Oficial e que a sanção torna inválido 

os contratos celebrados após sua aplicação, por ausência de uma das condições de 

habilitação.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

Não aplicável 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“nulidade” 

6. Observações relevantes 

Não se avaliou um caso específico, entretanto, reconheceu-se que eventuais contratos 

firmados após a publicação da sanção de impedimento de licitar e contratar seriam nulos.  
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PARECER PA 19/2014 

INTERESSADO: Diretoria de Benefícios Militares 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

21/07/2014 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de invalidação de ato de reforma e promoção do militar 

Valdenei José Ferras, uma vez que concedido o benefício a partir da contagem, como 

tempo de contribuição, de período laborado em atividade rural não indenizada ao INSS. 

Reconheceu-se que o ato seria inválido por impropriedade do motivo de fato ou de direito, 

já que o INSS certificara expressamente que o mencionado tempo não poderia usado para 

fins de compensação financeira entre os regimes, por não haver sido recolhida 

indenização por parte do segurado.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

2010 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “revogação”,  

6. Observações relevantes 

Reconhece-se que o controle do ato externo não exclui o exercício de controle interno 

pela Administração, de ofício ou por provocação da parte interessada.  
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PARECER PA 15/2012 

INTERESSADO: Leonardo dos Santos Coutinho 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

25/06/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a validade de ato administrativo que reincluiu beneficiária de pensão por 

morte maior de 21 anos, com base na existência de previsão de lei estadual que garantiria 

o pagamento de pensão por morte a filho universitário maior de 21 anos e menor de 25 

anos. Reconheceu-se que desde a edição da Lei Federal 9.717/98 há norma geral que 

proíbe a concessão de benefícios previdenciários, no âmbito do RPPS, distintos daqueles 

previstos no RGPS. Como esta norma geral suspende a eficácia da legislação estadual 

que lhe contrapõe, não haveria fundamento jurídico para a reinclusão da beneficiária. 

Recomendou-se, assim, a invalidação administrativa do benefício.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

07/07/2008 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Sim 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“inválida”, “anulada”,  

6. Observações relevantes 

Fez-se menção a entendimentos do STJ, do STF e do TJSP, dando a entender que existiria 

uma orientação judicial no sentido da invalidade.  
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PARECER PA 11/2019 

INTERESSADO: Paulo Rafael Minetto Maceta 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

26/07/2019 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa os efeitos decorrentes da invalidade da Portaria PREVCOM nº 13/2017 

que restringiu a base de cálculo de contribuição devida pelo Estado e pelos participantes 

da SP-PREVCOM. A Portaria afastou a incidência de contribuições sobre a Participação 

nos Resultados – PR  percebida pelos Agentes Fiscais de Rendas vinculados à Fundação 

de Previdência Complementar. Reconheceu-se que a invalidação da portaria opera efeitos 

retroativos, de modo que tanto o patrocinador quanto os participantes ficariam obrigados 

a recolher os valores, dependendo, no caso dos participantes, de autorização expressa e 

prévio processo administrativos, ressalvada a possibilidade de execução judicial.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

28/02/2013 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidade” 

6. Observações relevantes 

Neste caso, o Parecer reafirma invalidade de portaria que já fora reconhecida como 

inválida no Parecer PA 32/2017. A manifestação trata sobre os efeitos da invalidação, 

estabelecendo as consequências decorrentes deste ato. Estabelece, assim, que os efeitos 

são retroativos.  
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PARECER PA 10/2019 

INTERESSADO: André Luis Reis 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

28/05/2019 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de invalidação da posse de funcionário público no cargo 

de Oficial Operacional da Secretaria da Administração Penitenciária em virtude do não 

adimplemento do requisito de boa conduta, previsto no artigo 47, V, do Estatuto dos 

Servidores Público. O interessado foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, 

ocorrido em 29 de setembro de 1996, e expulso da Polícia Militar. Reconheceu-se a 

impossibilidade de invalidação da posse uma vez que a anterior cominação da pena de 

expulsão da Corporação não pode servir de fundamento para a invalidação da nova 

investidura do interessado, porquanto decorrido período superior ao prazo decenal 

estabelecido na lei (Parecer PA nº 114/2011). De outro turno, a anterior condenação 

criminal e cumprimento da pena privativa de liberdade pela prática de crime hediondo e 

a omissão dessa informação, por si só, não são suficientes a amparar o ato de invalidação 

da nomeação e posse do interessado pela ausência do requisito da boa conduta, até porque 

extinta a pena. 

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

16/01/2015 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Sim 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação” 

6. Observações relevantes 
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PARECER PA 10/2010 

INTERESSADO: Copy Service Indústria Gráfica Ltds. 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

14/06/2010 

1.3 Área do Direito:  

Administrativo 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade de proceder-se à invalidação de decisões administrativas 

desfavoráveis à Fazenda proferidas pelo TIT. Defende-se que o Estado de São Paulo não 

pode ajuizar ação anulatória, por não ter interesse de agir, com o escopo de invalidar as 

decisões do TIT. Reconhece-se, entretanto, a possibilidade de invalidação administrativa, 

aplicando-se as normas gerais da Lei Estadual 10.177/98. Sobre este ponto, afirma-se que 

a definitividade do decisório deve considerada uma espécie de irrevogabilidade, não 

impedindo a invalidação em uma espécie de processo administrativo revisional. Afirma-

se que, em tese, as decisões poderiam ser invalidadas por inexistência ou impropriedade 

do motivo de fato ou de direito, já que, por perícia contábil, teria sido reconhecido que o 

percentual de produção de livros e outros produtos se revelara consideravelmente abaixo 

do que aquele previsto na legislação que fixou a isenção de ICMS. A aprovação parcial 

se deu em virtude da discordância do Procurador Geral do Estado em relação à 

possibilidade de ajuizamento da ação judicial.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

23/10/2003 e 05/08/2004 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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“invalidação”, “nulidade dos atos” 

 

6. Observações relevantes 

O parecer é relevante pois reconhece um limite ao poder de suscitar a invalidação judicial 

de decisões proferidas por órgãos administrativos e por reconhecer a possibilidade de 

invalidação administrativa. A não aprovação parcial, com adoção do entendimento do 

Parecer PA 34/2010, o qual adota uma linha divergente quanto à possibilidade jurídica de 

ajuizamento de ação anulatória demonstra a posição institucional de aceitar o uso judicial 

para desconstituir decisões administrativas. De alguma forma, isso demonstra uma 

postura que não prestigia a autocontenção em matéria de invalidação.   
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PARECER PA 07/2012 

INTERESSADO: Concessionária Ecovias Imigrantes S/A 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

03/02/2012 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Contratos 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a possibilidade jurídica de invalidar-se administrativamente ou pela via 

judicial termo de prorrogação de contrato de concessão de rodovia. Reconhece-se que o 

regime jurídico de direito público que concorre para a produção, exigibilidade e 

desfazimento de atos administrativos também se aplica aos contratos administrativos. 

Assim, o poder de autotutela da Administração confere à Administração o poder de anular 

unilateralmente o ajuste bilateral por defeito de legalidade, havendo uma diferença entre 

anulação e rescisão (resolução ou resilição), porquanto esta se refere a uma causa 

extintiva superveniente à formação do contrato, ao passo que a anulação está ligada a 

causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato. Aplica-se para a anulação 

o artigo 59 da Lei 8.666/93. Sobre o prazo para invalidação, aplica-se o de dez anos, 

consoante previsão do artigo 57 da Lei Estadual 10.177/98, não existindo proibição de 

uso da via judicial para obter a decretação da nulidade, porquanto nem lei e nem 

interpretação pode ensejar a proibição de acesso ao Poder Judiciário, consoante o disposto 

no artigo 5º, XXXV, da Constituição da República.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

21/12/2006 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 
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“anulação”, “invalidade”,  

 

6. Observações relevantes 

Este parecer não avalia a validade ou invalidade do termo de prorrogação, entretanto, 

reconhece a possibilidade de invalidação unilateral, por força da autotutela, e a 

possibilidade de utilizar-se a via judicial (ação declaratória de nulidade). Trata-se de 

importante parecer, pois equipara o “contrato administrativo” ao “ato administrativo” 

enquanto espécies de “fato jurídico” (em sentido amplo) que podem ser invalidados. 

Reconhece a existência de um regime jurídico de direito público que permeia os contratos 

públicos e que, em nome do interesse público, permite sua invalidação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

 

PARECER PA 05/2012 

INTERESSADO: Escola de Engenharia de Lorena 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

10/08/2012 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer possui duas partes principais: uma em que avalia a invalidade da prorrogação 

por tempo indeterminado de dez contratos firmados para admissão de professores e outra 

em que se discorre sobre o procedimento administrativo para proceder às anulações. A 

aprovação somente se deu em relação ao procedimento, porquanto a matéria relativa à 

invalidade não foi formalmente submetida à Procuradoria Administrativa. Reconheceu-

se que a invalidação opera efeitos retroativos e que, quanto ao procedimento, devem ser 

seguidas as disposições da Lei 10.177/98, viabilizando eventual dispensa de reposição, 

após a decretação da invalidade, se comprovada boa-fé dos servidores.   

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

2006 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Não 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Não 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“invalidação”, “anulação” 
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6. Observações relevantes 

O parecer toma como premissa a invalidade dos atos de contratação de professores e 

aponta a possibilidade de dispensar a reposição, desde que haja boa-fé. Apesar de ter sido 

aprovado parcialmente (já que o parecer procedeu a uma análise que não deveria ter 

procedido), acabou por sinalizar a postura da Administração de reconhecer a invalidade 

de contratos celebrados em desconformidade com os artigos 59 do Decreto 39702/1994 

e com o artigo 3 da Resolução FAENQUIL nº 004/99.  
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PARECER PA 04/2010 

INTERESSADO: Maria Antônia de Freitas Alves (Gustavo Sebastião de Oliveira) 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

26/07/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer discute se pessoa casada anteriormente e não separada judicialmente do 

cônjuge, mas apenas de fato, pode ter direito a receber pensão em virtude daquele com 

quem veio a conviver em seguida à separação de fato. Declarou-se a invalidade do 

conceito de união estável constante no Decreto 52.859/08, o qual não se harmonizaria 

com o conceito da legislação civil e da legislação previdenciária estadual. Determinou-

se, assim, a alteração do decreto e a posterior revisão do despacho que indeferira o 

benefício de pensão à interessada.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

30/09/2009 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Sim 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  

Não 
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3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“revisão” 
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6. Observações relevantes 

O parecer propôs que a revisão administrativa do ato que indeferiu a pensão somente 

ocorresse após a alteração do Decreto 52.859/08, o qual estabelecia uma norma jurídica 

tida como nula. Interessante o trecho do parecer em que se reconheceu que as normas do 

decreto são regras jurídicas imperativas que produzem efeitos: “20 - Creio, pelas razões 

apontadas, que a decisão juridicamente correta devia ser o deferimento do pedido 

exordial. Ainda assim, no entanto, cabe afirmar que não se mostra nem prudente nem 

cabível, tecnicamente, uma revisão do despacho de fls. 56/57 antes que tenha sido 

alterado o Decreto regulamentar no ponto que importa à matéria. Ainda que 

parcialmente nulo, o artigo 18, Par. 5° do Decreto 52.859/2008 continua a produzir seus 

efeitos regularmente, o que toma suas regras de obediência obrigatória, vinculando, 

inclusive, a própria autoridade governamental que o editou.” 
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PARECER PA 02/2010 

INTERESSADO: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

17/02/2010 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Previdenciário 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer avalia a situação jurídica dos contribuintes facultativos da Caixa Beneficente 

da Polícia Militar do Estado – CBPM em face da revogação do artigo 7º da Lei 

Complementar Estadual nº 452/1974 pela Lei Complementar Estadual nº 1.013/07. 

Reconheceu-se que a revogação tácita do mencionado dispositivo ocorrera com o advento 

da Emenda Constitucional nº 20/98 e se determinou, por consequência, a revisão das 

pensões concedidas após a entrada em vigor da emenda e a devolução das contribuições 

indevidamente recolhidas, com base nos princípios da boa fé e da vedação ao 

enriquecimento sem causa, os quais seria conexos ao princípio da moralidade 

administrativa.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

A partir de 15/12/1998  

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Sim 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Sim 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Sim 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “revisão”,  
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6. Observações relevantes 

Fez-se menção ao Parecer PA 85/2009 que seguiu linha interpretativa semelhante. De 

acordo com o que consta no parecer, somente 4 benefícios teriam sido concedidos após 

15 de dezembro de 1998.  
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PARECER PA 01/2016 

INTERESSADO: Sonia Regina Portela Vilella da Silva 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CASO 

1.1 Aprovado pelo Procurador Geral do Estado em:  

20/01/2016 

1.2 Aprovado parcialmente pelo Procurador Geral do Estado em:  

Não aplicável 

1.3 Área do Direito:  

Pessoal 

PARTE II – RESUMO DO CASO 

2.1 Resumo 

O parecer analisa a validade do ato de concessão de licença-adoção a servidora que veio 

a não adotar menor em virtude do arrependimento manifestado pela genitora e a 

possibilidade de concessão de férias no mesmo exercício em que fruída a licença. 

Reconheceu-se a validade do ato pois a não efetivação da adoção não leva, 

necessariamente, à anulação ou invalidação do ato concessivo de licença, pois, ocorrendo 

a devolução do menor sob guarda, a norma prevê que a fruição da licença cessará. Assim, 

não se recomenda a invalidação pois, à luz das regras aplicáveis ao ato concessivo, não 

havia qualquer irregularidade. Dessa forma, opinou-se para que o pleito de fruição das 

férias regulamentares do exercício de 2012 não gozadas em razão do exercício da licença-

adoção seja deferido.  

2.2 Data da produção do ato ou do contrato revisado: 

04/09/2012 

PARTE III – COMO FOI REVISADA A VALIDADE DOS ATOS OU 

CONTRATOS? 

3.1 O ato ou o contrato foi declarado inválido no Parecer PA? 

Não 

3.2 Houve referência à existência de orientação geral da esfera administrativa prévia 

à produção do ato ou contrato?  

Não 

3.3 Houve referência à existência de orientação geral da esfera controladora prévia 

à produção do ato ou do contrato?  

Não 

3.4 Houve referência à existência de orientação geral da esfera judicial prévia à 

produção do ato ou do contrato?  
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Não 

3.5 A orientação geral aprovada no Parecer PA estabeleceu interpretação nova para 

a Administração Pública? 

Sim 

3.6 Recomendou-se a aplicação da interpretação nova ao ato ou contrato revisado? 

Sim 

PARTE IV – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA 

REVISÃO  

4.1 Foi expressamente recomendada a decretação da invalidade administrativa do 

ato ou do contrato em razão da orientação geral adotada no Parecer PA? 

Não 

4.2 Foi expressamente recomendado o ajuizamento de ação judicial para obter a 

decretação da invalidade do ato ou contrato público em razão da orientação geral 

adotada no Parecer PA? 

Não 

4.3 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

da existência de orientação geral da esfera administrativa ao tempo da produção do 

ato ou do contrato? 

Não 

4.4 Foi expressamente recomendada a manutenção do ato ou do contrato em razão 

do transcurso do prazo decadencial ou prescricional? 

Não 

4.5 Foi expressamente recomendada a dispensa de reposição ao Erário? 

Não 

4.6 Foi recomenda atribuição de efeito retroativo à invalidação administrativa? 

Não 

4.7 Foi recomendada atribuição de efeito prospectivo à invalidação administrativa? 

Não 

PARTE V – REPERTÓRIO UTILIZADO E OBSERVAÇÕES 

5. Que termos foram utilizados para reconhecer a retirada de validade dos atos ou 

contratos públicos? 

“anulação”, “invalidação” 
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6. Observações relevantes 

Reconheceu-se que a análise da validade deve ser feita à luz das regras aplicáveis no ato 

concessivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


