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1. RESUMO 

Este projeto teve como escopo a análise dos atos administrativos, especialmente 

aqueles eivados de ilegalidade, a forma de restauração da ordem jurídica, assim 

como os efeitos da invalidação dos atos administrativos ilegais. Focamos o presente 

trabalho em alvarás de construção concedidos ilegalmente. Para atingir essa 

finalidade, foram analisadas construções doutrinárias e jurisprudenciais, e realizada 

entrevista com representante da Administração para verificar o posicionamento 

desta diante de atos administrativos ilegais. Com a sintetização e exame de todas 

essas informações foi possível constatar que deve haver uma complementação do 

ordenamento jurídico e uma adequada fiscalização do zoneamento da cidade por 

parte da Administração, tendo em vista que há lacunas na legislação que 

proporcionam o crescimento desordenado da cidade e, consequentemente, a 

violação da Carta Magna.   

2. INTRODUÇÃO 

 A recente divulgação da investigação do Ministério Público de São Paulo a 

respeito de uma organização criminosa que atua no setor imobiliário da Cidade de 

São Paulo suscitou algumas questões relevantes sobre as edificações que tiveram 

suas licenças concedidas de forma ilegal.  

  De acordo com reportagem da Istoé I, o Ministério Público de São Paulo vem 

recebendo informações e documentos sobre a existência desta organização há pelo 

menos uma década. De tal modo, muitas construções, possivelmente irregulares, já 

foram finalizadas e alienadas a terceiros de boa-fé.  

  Desta forma, torna-se relevante estudar os efeitos da invalidação dos atos 

administrativos ilegais nesses casos, analisando o interesse social e o direito de 

terceiros de boa-fé.  

  O objeto do estudo não se encontra preestabelecido pelo ordenamento 

jurídico, resta, pois, à doutrina e à jurisprudência preencher as lacunas deixadas 

pela lei nesta matéria.   

  Serão analisados o conceito de ato administrativo e seus pressupostos de 

validade. O princípio da legalidade determinará a necessidade de convalidação, 

invalidação ou estabilização do ato administrado ilegal.  
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  Quanto aos efeitos da invalidação, os atos administrativos serão divididos em 

restritivos e ampliativos da esfera jurídica do administrado. Nestes, será verificada a 

boa-fé do beneficiário e ponderados os princípios da segurança jurídica e da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

 

3. OBJETIVOS 

  Esse estudo tem como objetivo geral a análise dos atos administrativos, 

sobretudo daqueles eivados de ilegalidade, assim como as formas de restauração 

da legalidade do ordenamento jurídico, a partir da convalidação, estabilização ou 

invalidação dos atos administrativos viciados.   

  Objetivamos, especificamente, constatar quais são os efeitos da invalidação 

dos atos administrativos ilegais, levando em consideração os princípios que 

norteiam a matéria, a construção doutrinária e a modulação dos efeitos das decisões 

judiciais.  

  A pesquisa será direcionada aos alvarás de construção concedidos de forma 

ilegal. 

 

4. METODOLOGIA 

  O processo de concretização deste trabalho se dividiu em cinco etapas. A 

primeira foi a apresentação escrita do tema ao orientador, contendo a 

contextualização, o objetivo, a justificativa e o resumo do tema, assim como os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados. Logo, a matéria foi discutida com o 

orientador, que indicou referências bibliográficas para fundamentar e complementar 

os estudos. A terceira etapa consistiu na leitura e sintetização dessas obras.  

  Além do estudo doutrinário foram coletadas jurisprudências e analisadas à luz 

dos princípios da Administração Pública e das construções doutrinárias.  

  Na quarta etapa, foi realizada, sob a supervisão do orientador, entrevista com 

o Dr. Júlio César de Moura Oliveira, secretário executivo da Câmara Técnica de 

Legislação Urbanística (CTLU) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

da Cidade de São Paulo - SMDU. 



 

  Por derradeiro, o tema foi examinado em concreto, baseado em todas as 

informações colhidas e discussões realizadas, e discorrido conforme objetivos 

preestabelecidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 OS ATOS ADMINISTRATIVOS E SEUS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE 

  O ato administrativo não é definido pelo sistema jurídico positivo, desta forma, 

doutrinadores o conceituam de acordo com seus elementos e pressupostos. 

Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato administrativo é a “declaração do 

Estado, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências 

jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeita a controle 

de legitimidade por órgão jurisdicional”. II 

  Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta que o "ato administrativo é somente 

aquele praticado no exercício concreto da função administrativa" III, ou seja, nas 

hipóteses de aplicação da lei aos casos concretos. Portanto, os atos normativos do 

Poder Executivo se contrapõem ao conceito dos atos administrativos propriamente 

ditos, pois aqueles são gerais e abstratos, enquanto que estes devem produzir 

efeitos jurídicos imediatos.  

  Os atos administrativos devem atender aos pressupostos de validade, quais 

sejam: a competência do sujeito fixada em lei; o motivo, ou seja, uma situação 

objetiva, de fato ou de direito, que autorize ou exija a prática do ato; os requisitos 

procedimentais; a finalidade do ato prevista em lei; a causa, vale dizer, o nexo lógico 

entre o motivo e a finalidade, que deve atender aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade; e a formalização.  

  Conforme magistério de Celso A. B. de Mello, os atos administrativos se 

sujeitam ao controle de legitimidade por órgão jurisdicional, que tem a função de 

aplicar o Direito ao caso concreto e, também, ao controle pela própria 

Administração, que tem o dever de obediência à legalidade e o poder de autotutela. 
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5.1.1 A invalidade do ato administrativo e as formas de restauração da 

legalidade do ordenamento jurídico  

  O ato será inválido quando praticado em desconformidade com a ordem 

jurídica. Assim, para restaurar a legalidade, será necessária sua invalidação ou 

convalidação. 

  O ato só poderá ser convalidado se suscetível de reprodução válida no 

presente. Deste modo, são inconvalidáveis os atos com vícios relacionados ao 

motivo, ao conteúdo, aos requisitos procedimentais - caso a produção do ato faltante 

venha a desvirtuar a finalidade para a qual o procedimento foi instaurado -, à causa 

e à finalidade.  

  Entretanto, poderá haver a estabilização destes atos inválidos, promovendo o 

saneamento dos mesmos. Na esfera da União, a estabilização aplicar-se-á aos atos 

ampliativos de direito do administrado quando houver boa-fé por parte do 

beneficiário e decorrido o prazo de cinco anos desde a formação da relação viciada, 

conforme o art. 54 da Lei Federal 9.784/1999. Já na esfera municipal de São Paulo, 

o prazo será de dez anos (art. 48-A, Lei Municipal 14.614/2007). Será necessário 

ainda, o amparo de regras ou princípios de Direito que protejam interesses 

hierarquicamente superiores aos da norma violada, de tal sorte que a anulação 

poderia gerar prejuízos maiores do que a manutenção do ato ilegal. De acordo com 

Maria S. Z. Di Pietro, o interesse público é que norteará essa decisão. IV  

  Weida Zancaner ratifica este entendimento quando expõe: “[...] a necessidade 

de completa subsunção da Administração à lei não é um fim em si, mas constitui 

meio para que ela possa cumprir a finalidade à qual se encontra adstrita, qual seja: a 

consecução do interesse público”. V  

  Contudo, a lei não prevê prazo de decadência para os atos ampliativos em 

que se operam a má-fé, mas, em atenção ao princípio da segurança jurídica, aplica-

se por analogia, o disposto no art. 205 do CC, ou seja, o prazo de 10 anos.   

  Já os atos restritivos de direitos, por diminuírem a esfera jurídica do 

destinatário ou por lhe imporem novas obrigações, deveres ou ônus, não possuem 

prazo para serem invalidados pela Administração. 
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5.2  CONVALIDAÇÃO OU INVALIDAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO OU 

COGENTE?  

  Quanto à discricionariedade da convalidação ou da invalidação do ato 

administrativo, Weida Zancaner, afirma que, em regra, ou a Administração Pública 

está obrigada a: (a) invalidar o ato quando couber a sua invalidação, tendo em vista 

que, por força do princípio da legalidade, será a única maneira de restaurar a ordem 

jurídica violada; ou (b) deverá convalidá-lo, quando atendidos os requisitos para tal, 

respeitando, desta forma, o mesmo princípio da legalidade e o da segurança 

jurídica.VI   

  Diz-se “em regra”, pois existem também os atos absolutamente insanáveis, 

que como o próprio nome diz, não serão sanados, nem estabilizados, seja por ato da 

Administração, do particular, do decurso do tempo ou qualquer outro fator. São 

aqueles que têm por objeto a pratica de um ato criminoso, portanto, o ordenamento 

jurídico jamais poderá ampará-lo. 

 

5.3 EFEITOS DA INVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

  Com relação aos efeitos da invalidação dos atos administrativos, devemos 

distinguir sua incidência nos atos ampliativos e nos restritivos da esfera jurídica do 

administrado. Os últimos, por onerarem o particular, devem operar ex tunc, 

isentando-o das consequências do ato inválido. Já nos primeiros, se o beneficiário 

for de boa-fé e não concorrer para o vício do ato, não há que se falar em retroação, 

uma vez que a desconstituição dos efeitos afetaria o subprincípio da proteção à 

confiança do administrado. 

  Conforme leciona Rafael Valim, a proteção à confiança do administrado 

decorre dos princípios a serem seguidos pela Administração Pública, parte deles 

enumerados pelo art. 37, caput da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Estes, somados à presunção de legitimidade, 

atributo do ato administrativo, fazem com que o particular confie e deva confiar na 

ação do Estado.   

  Assim, “a confiança legítima ampara a confiança do indivíduo de boa-fé na 
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ação do Estado, a qual pode se traduzir em um direito subjetivo invalidamente 

constituído ou em uma mera expectativa legítima gerada pelo Estado”.VII  

  Todavia, esta regra não será aplicada quando demonstrada a má-fé do 

beneficiário do ato ilegal. 

 

5.3.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público X Princípio da Segurança 

Jurídica 

  Ao invalidar um ato administrativo, deverão ser sopesados os prejuízos da 

retroação ou não dos seus efeitos, guiando-se pelo princípio da supremacia do 

interesse público, estabelecido pelo art. 2o da Lei 9.784/99. Segundo Celso A. B. de 

Mello, o interesse será considerado como público quando em consonância com os 

preceitos normativos, inclusive quanto à forma de efetivar-se. VIII  

  A legislação prevê o instituto da expropriação do direito do particular quando 

houver colisão entre o interesse privado e o público (art. 5º, XXIV, da CF).  

  De acordo com Maria S. Z. Di Pietro “O Direito deixou de ser apenas um 

instrumento de garantia dos direitos do indivíduo e passou a ser visto como meio 

para a consecução da justiça social, do bem comum, do bem-estar coletivo”. IX  

  Esta é a essência do Estado Democrático de Direito, que, baseado na 

soberania popular, deve destinar-se à concretização dos valores fundamentais 

consagrados na Constituição.   

  Também deverão ser consideradas na apreciação dos efeitos da invalidação, 

a boa-fé dos interessados e a segurança jurídica, princípio este fundamental para 

garantir o referido Estado Democrático de Direito. 

 

5.4 DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA  

  A invalidação dos atos administrativos, por restringir direitos, deve respeitar o 

princípio constitucional do devido processo legal, com seus consectários lógicos, o 
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contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF), conforme preleciona Celso 

A. B. de Mello.X  

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 A ATUAÇÃO EM CONCRETO DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA PERANTE O 

ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL  

 

  Para analisar a ação da Administração defronte aos atos ilegais, 

entrevistamos o Dr. Júlio César de Moura Oliveira, Procurador Municipal da 

Prefeitura de São Paulo e Secretário Executivo da Câmara Técnica de Legislação 

Urbanística (CTLU), órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

  A CTLU é um órgão deliberativo, que tem como função dirimir dúvidas a 

respeito de omissão e contradição da legislação urbanística. Ainda, entre suas 

diversas competências, está a análise de questões de maior complexidade, que 

envolvem impacto ao meio ambiente e à vizinhança.   

  De acordo com o entrevistado, a Administração, em conformidade com o 

princípio da autotutela administrativa, tem o poder-dever de anular os atos 

administrativos ilegais. Desta forma, adotando como exemplo o objeto em estudo 

(alvarás concedidos de forma irregular), diante da ilegalidade comprovada, a 

Administração anulará os atos praticados e cassará os alvarás concedidos.  

  Podemos citar como exemplo desse comportamento da Administração, a 

cassação do alvará de funcionamento em 2012 do Shopping Higienópolis devido a 

irregularidades no seu estacionamento.XI  

  O procurador destaca que há uma tendência à recomposição do status quo, 

ou seja, os efeitos da anulação dos atos pela Administração são em regra 

retroativos, embora exista a possibilidade de formalização do Termo de Ajustamento 

de Conduta - TAC. O art. 15 do Decreto municipal nº 42.833 de 2003 define o TAC 

como:  

[...] um instrumento com força de título executivo extrajudicial, que tem 

como objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado ou o 

condicionamento de situação de risco potencial à integridade ambiental, por 
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meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicas, estabelecidas 

pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente [...] 

   

  Quando atendidas as exigências previstas no TAC, a irregularidade será 

sanada e o ato será preservado. 

6.2 A ATUAÇÃO EM CONCRETO DO PODER JUDICIÁRIO PERANTE O ATO 

ADMINISTRATIVO ILEGAL 

  A súmula 473 do STF indica que os atos administrativos eivados de vícios 

que os tornam ilegais são anuláveis pela própria Administração, pois deles não se 

originam direitos XII. Entretanto, o Poder Judiciário, ao analisar a ilegalidade do ato 

administrativo deverá ponderar o interesse público e a segurança jurídica. Para 

ilustrar, apresentamos duas decisões jurisprudenciais: a primeira (a.)XIII, do TJ/SP, 

pela manutenção do ato, estabelecendo a reparação do dano e o pagamento de 

multa; e a segunda (b.)XIV, do STJ, que determina a restauração ao estado anterior.

  

a. O conjunto foi edificado em área de proteção ambiental, sobre 

maguezal e foram apuradas irregularidades que restaram comprovadas 

através de Laudo Pericial7, como esgoto lançado in natura no canal 

Santo Amaro, a falta de registro imobiliário, a falta aprovação do 

GRAPROHAB e do DEPRN, dentre diversas outras irregularidades 

estruturais. [...] Em verdade, a multa é meramente simbólica, pois o 

prejuízo causado à população e ao meio ambiente é insuscetível de 

completo ressarcimento. [...] A multa quanto aos danos ambientais 

irreversíveis é medida que se impõem. [...] A CDHU, por sua vez foi 

condenada, ainda, a proceder aos reparos necessários no Conjunto 

Habitacional [...] Determinou, também, que promova à remoção gratuita 

dos consumidores para imóveis da mesma natureza, caso necessária a 

desocupação do imóvel. [...] Ao determinar que a CDHU e 

Municipalidade promova a sanação de problema, depois de inquérito 

civil público que apurou sua responsabilidade e constatação dos 

malefícios gerados pelas condutas generalizadas cumpriu o juiz a sua 

missão. 

 

                                                           
XII

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 473. A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 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.  
 

XIII
  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n° 9157695-88.2005/SP. Rel. Renato 

Nalini.  
XIV

 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 403.190/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
DJ de 14/08/2006.  

 



 

b. 1) Loteamento clandestino em região de proteção da Mata Atlântica e 

de mananciais da Represa Billings [...] Alienante com pleno 

conhecimento da ilegalidade do loteamento, quando a alienação da 

área [...] 4) Responsabilidade do Poder Público Municipal, resultante de 

irrecusável inércia ao não coibir indevida devastação ambiental – 

Apelação provida e reforma da sentença – Condenação dos réus à 

restauração da área, ao estado anterior, com completa recomposição 

do complexo ecológico atingido, demolição das edificações realizadas, 

recomposição da superfície do terreno, recobrimento do solo com 

vegetação, desassoreamento dos córregos e demais providências a 

serem indicadas em laudo técnico de reparação dos danos ambientais 

[...] EMENTA [...] 2. Não se trata tão-somente de restauração de matas 

em prejuízo de famílias carentes de recursos financeiros, [...] mas de 

preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um 

número muito maior de pessoas do que as residentes na área de 

preservação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estudarmos os atos administrativos eivados de ilegalidade, verificamos a 

ausência de legislação que defina quais atos deverão ser convalidados ou 

invalidados e quais serão os efeitos desta invalidação. Deste modo, o tema é objeto 

de análise da doutrina e submetido a decisões administrativas e jurisprudenciais.

 Conforme visto, a restauração da ordem jurídica pode ser realizada por dois 

órgãos de controle: o Administrativo (controle interno) e o Judiciário (controle 

externo). A atuação dos mesmos perante a ilegalidade do ato administrativo será 

distinta, uma vez que a Administração deve atender ao princípio da legalidade, 

vinculando-se ao poder-dever de invalidar ou convalidar os atos administrativos 

ilegais, quando presentes os elementos para tal; enquanto que o Poder Judiciário é 

pautado pelo princípio do livre convencimento do juiz. 

Assim, o Poder Judiciário irá ponderar os princípios do interesse público e da 

segurança jurídica em suas decisões.   

  Foi constatado que não existe uma solução universal para os casos de 

ilegalidade dos atos administrativos, tendo em vista que cada ato administrativo 

afetará, concretamente, interesses individuais, coletivos e difusos de maneiras 

diferentes. O juiz adequará suas decisões visando o interesse público “maior”, ou 

seja, aquele que causar danos menores ou que atingirem a maior quantidade de 

pessoas, sem prejuízo de eventuais indenizações.  

  Conclui-se que o sistema legislativo proporciona um ciclo, no qual poderá 

haver a prática de um ato administrativo ilegal, que poderá gerar direito adquirido 



 

e/ou um fato consumado. Ao ser anulado o ato administrativo ilegal, o administrado 

poderá recorrer ao Poder Judiciário, e este, diante do fato consumado e dos direitos 

de terceiros de boa-fé, poderá decidir, por vezes, manter os atos ilegais, mediante a 

reparação de danos, pagamentos de multas e indenizações.   

  Os atos administrativos ilegais concessivos de alvarás de construção 

contribuem para o crescimento urbano desordenado, que se reflete na má qualidade 

de vida dos moradores e infringe a Constituição em seu art. 182, que estabelece a 

diretriz da política de desenvolvimento urbano para ordenar o “pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”. 

Para o adequado atendimento aos preceitos fundamentais, a Administração 

deverá intensificar a fiscalização do zoneamento da cidade e a legislação deverá ser 

complementada, todavia, entendemos que não há possibilidade de previsão 

normativa da totalidade das situações fáticas que podem ocorrer em matéria de 

licenciamento de novas edificações, Portanto, cada caso concreto de concessão 

ilegal de alvarás de construção poderá ensejar soluções diversas à luz dos 

princípios da legalidade, supremacia do interesse público e segurança jurídica.  
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