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RESUMO 

 
                                                                                                                                                                         
Ao observar o desenvolvimento social e a complexidade das relações jurídicas deles 
decorrentes, percebe-se a extrema importância de mecanismos, ou tecnicamente,  institutos de 
Direito que garantam a estabilidade em certas situações de mudança normativa no tempo e no 
espaço.  Conhecer e desenvolver tais mecanismos é relevância superior para o Estado 
Democrático de Direito, pois somente através da estabilidade é que se alcança a paz social e o 
desenvolvimento pleno do ser humano e das instituições por eles formadas. É certo que isso 
não altera o fato da existência do conflito, que em última análise é inerente aos grupos 
humanos, por conta da diversidade do pensamento. No entanto, neste sentido, afigura-se assaz 
interessante o instituto jurídico da convalidação dos atos administrativos pelo decurso do 
tempo e da decadência administrativa, compreendido, atualmente, como os catalisadores da 
estabilidade, naquelas relações jurídicas em que são partes, de um lado, o Estado, com seu 
“poder de império” e de outro, o cidadão, detentor de direitos constitucionais inalienáveis, e 
aos quais encontra-se submetido o próprio ente estatal.  Assim, na medida em que se 
cristalizam os institutos jurídicos garantidores da almejada estabilidade social, as instituições 
devem ao mesmo tempo se adequar aos novos posicionamentos e entendimentos, 
transformando sua própria compreensão e interferindo no amadurecimento do ordenamento 
jurídico, sempre com o objetivo de alcançar o fim social das leis enquanto reguladores de 
conduta dos grupos humanos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Ato Administrativo – Convalidação - Tempo 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The object of study of this research if constitutes in the analysis of the question on the 
ratification of null administrative acts, for the continuation of the time. This why the operators 
of the right, for boarding and study of the subject, must necessarily lean over themselves on 
two doctrines crystallized - in the theory of the nullities. Which are the monista doctrine and 
the dualista. Such current doutrinarias, by essentials to our study, will be analyzed of per 
itself. The tow of this difficulty meets it Public Administration, who for its institucional 
nature, as federative being, is subjects the fiscalization of the Courts of Accounts. It is 
inquired, however, which the limit of the institucional prerogatives of the Cuts of Accounts, 
and its influence in the perfectioning of the administrative acts practised by the being federate. 
Possesss the Courts of Accounts the prerogative to declare the unconstitutionality of laws 
administratively? Can the Cuts leave to recognize validity the practised acts have many 
passed years, under the bedding of that the act null and void does not generate rights? Which 
the consequences of such declaration for the Public Administration? E for the Managed ones, 
serving and third that they become related with the being federate. For a current framing of 
the subject, a stroll for the jurisprudence most current of the Supreme Federal, catalytic Court 
of the doctrine and the agreement of the judging agencies in the boarding of the subject also 
becomes necessary. In this direction, limiting the gift opúsculo to the scope of the Cuts of 
Accounts, we pass the question of the ratification of null administrative acts for the 
continuation of the time, of those administrative acts that if they had established in law, 
recognized as later unconstitutional, and its consequences for the Public Administration.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em mostrar a importância do instituto jurídico da 

convalidação dos atos administrativos pelo decurso do tempo com base na decadência 

administrativa, já que se percebe que em muitas circunstâncias o cidadão vê o perecimento de 

um direito que já deveria estar incorporado ao seu patrimônio jurídico. Portanto, a prática 

jurídica precisa aprofundar-se mais nos estudos e pesquisas acerca do destes dois institutos 

para que possa estar fundamentada em propostas e teorias diversas, intervindo 

adequadamente na construção de uma realidade mais estável do ponto de vista do Direito. 

Será explanado no texto que se segue as competências constitucionais das Corte de 

Contas, federal e estadual, incluindo o rol de suas atribuições após a constituição de 1988. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial recentes, este tema 

será discutido desde sua parte teórica, até culminar com os posicionamentos do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro em diversos processos administrativos sob sua 

responsabilidade. 

No primeiro capítulo propõe-se uma reflexão acerca das competências constitucionais 

das Cortes de Contas. Discutir-se-á também a produção doutrinária sobre o tema, bem como 

a produção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 

Sempre se afigurou controversa, jurídica e doutrinariamente, a questão da 

convalidação de atos administrativos nulos.  Isto por que os operadores do direito, para 

abordagem e estudo do assunto, devem necessariamente se debruçar sobre duas doutrinas 

cristalizadas abordadas pela teoria das nulidades.  Quais sejam a doutrina monista e a 

dualista.  Tais correntes doutrinárias, por essenciais ao nosso estudo, serão analisadas de per 

si em tópico próprio.   

VII 



 

 

A reboque dessa dificuldade encontra-se a Administração Pública, que por sua 

natureza institucional, como ente federativo, está sujeita a fiscalização dos Tribunais de 

Contas.  Indaga-se, contudo, qual o limite das prerrogativas institucionais das Cortes de 

Contas, e sua influência no aperfeiçoamento dos atos administrativos praticados pelo ente 

federado. 

 Possuem os Tribunais de Contas a prerrogativa de declarar administrativamente a 

inconstitucionalidade de leis?  Podem as Cortes de Contas deixar de reconhecer validade a 

atos praticados há muitos anos passados, sob o fundamento de que o ato nulo não gera 

direitos? 

Quais as conseqüências de tal declaração para a Administração Pública?  E para os 

administrados, servidores e terceiros que se relacionam com o ente federado. 

Para um enquadramento atual do tema, faz-se necessário também um passeio pela 

jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal, catalisador da doutrina e do 

entendimento dos órgãos julgadores na abordagem do tema.      

 Neste sentido, limitando o presente opúsculo ao âmbito das Cortes de Contas, 

passemos a questão da convalidação de atos administrativos nulos pelo decurso do tempo, 

daqueles atos administrativos que se fundaram em lei, posteriormente reconhecida como 

inconstitucional, e suas conseqüências para a Administração Pública. 

 

 

 

 

 

VIII               
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CAPÍTULO I - OS TRIBUNAIS DE CONTAS E SUAS PRERROGATIVAS 

CONSTITUCIONAIS 

 
 
 
 
 
  

 

O primeiro questionamento alçado diz respeito às prerrogativas constitucionais dos 

Tribunais de Contas, relativamente ao seu poder de avaliar a legitimidade de atos 

administrativos praticados pelos entes públicos a ele jurisdicionados, ou seja sob a égide de 

sua atuação fiscalizadora. 

 Analisando o novo mapeamento constitucional e estruturação do Estado brasileiro, 

constata-se que os Tribunais de Contas atuam em campo extremamente relevante na nova 

configuração estatal.  Suas atuais funções, latu sensu, se mesclam com os princípios inerentes 

à cidadania, pois lhes cabem, entre outras atribuições a fiscalização das contas públicas – 

revestindo-se este termo de sua mais ampla acepção. 

 Outra não é a dicção do art. 71, incisos e do art. 75 da Carta Magna de 19881 ao 

delinear o campo de atuação das Cortes de Contas. 

                                                 
1“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 

sessenta dias a contar de seu recebimento;  
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do 
ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, 
nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas 
Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade; 
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 Tal delimitação é de peculiar relevância ao presente estudo, pois o aperfeiçoamento de 

determinados atos administrativos somente se darão após a análise e ratificação por parte dos 

Tribunais Administrativos.  

Precisas são as lições do doutrinador Pinto Ferreira, em sua cátedra quando considera 

ser atribuído aos Tribunais de Contas “... ampla independência e autonomia” além de lhes 

serem outorgadas garantias objetivas, pelo seu caráter institucional e pelo autogoverno, e 

garantias subjetivas, aquelas prerrogativas asseguradas a seus membros” ( p.390, 1992) 

 A Constituição Federal em seu artigo 71 reserva ao Congresso Nacional o controle 

externo, sendo o órgão legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas.  Dentre as prerrogativas 

fixadas para a instituição encontram – se as definidas pelos incisos do referido que definem as 

ações de apreciar, fiscalizar, julgar, inspecionar, sustar atos administrativos praticados pelos 

gestores públicos, no âmbito de sua competência constitucional. 

 Portanto, por decorrência desse entendimento, o aperfeiçoamento de determinados atos 

administrativos encontra estreita vinculação com, ou em decorrência do exercício do controle 

efetuado pelo Tribunal de Contas. 

 Outro não é o entendimento de Ives Gandra, em seus Comentários à Constituição do 

Brasil: 

Semelhante controle, diga-se de passagem, guarda estreita vinculação com a própria 
atividade de fiscalização de contas públicas, evitando-se que órgãos públicos 
outorguem aposentadorias com valores remuneratórios incompatíveis com a legislação 
pertinente ou com violação ao princípio da impessoalidade (p. 30, 2000)  

 

                                                                                                                                                         
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder 

Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo 

anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.” 
“Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de 

Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete 

Conselheiros.” 
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 Nota-se que a Constituição Federal, assegura ao Tribunal de Contas da União a 

prerrogativa de exercer controle de legalidade sobre os atos que enumera, praticados pelos 

diversos órgãos que constituem a Administração Pública. 

 A teor do artigo 75 da Constituição Federal, percebe-se que as competências definidas 

no artigo 71, relativamente ao Tribunal de Contas da União, se aplicam ipsis litteris aos 

Tribunais de contas dos Estados. 

 No que pertine ao questionamento sobre a competência dos Tribunais de Contas de 

apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, trata-se de matéria pacificada, 

ex vi do disposto na súmula nº 347 do Supremo Tribunal Federal, ainda em vigor, transcrita 

em Nelson Nery Júnior, constata-se a prerrogativa dos Tribunais de Contas reconhecerem 

administrativamente a inconstitucionalidade de leis e atos do Poder Público, quando da 

análise sobre o aperfeiçoamento do atos administrativos, esta é dicção da súmula referida: “O 

Tribunal de contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das 

leis e dos atos do Poder Público”  (p. 1086, 2006). 

 Assim sendo, provada encontra-se mais esta prerrogativa inerente às Cortes de Contas, 

quando da análise e fiscalização de atos administrativos sujeitos a seu controle.   
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CAPÍTULO II - A CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O TEMPO  

 

 

 

 

 

 

 Questão tormentosa na atual realidade jurídica e social se refere à convalidação dos 

atos administrativos pelo transcurso do tempo.  Qual a influencia desse “fator” no processo de 

convalidação de atos nulos, ou praticados sob a égide de leis posteriormente reconhecidas, 

pelos Tribunais de Contas, como inconstitucionais? 

 A resolução de tal questionamento é de vital importância para a Administração 

Pública, tendo em vista os efeitos que poderão advir de tais atos, e suas conseqüências, 

jurídicas e administrativas, internas e externas. 

 Sempre se mostrou de difícil resolução a matéria relativa à convalidação de atos 

administrativos.  Admitir ou não a convalidação implica em adotar como premissa, dentro do 

contexto da teoria das nulidades, duas doutrinas célebres: a monista e a dualista. 

 A primeira não admite a convalidação ao argumento de que somente se reconhece a 

nulidade dos atos.  Encarna o provérbio jurídico “o ato nulo não gera direitos”.  Ao que 

parece, nos ordenamentos jurídicos mais racionais, que vislumbram a complexidade das 

relações sociais e a crescente especialização do trabalho, esta doutrina se afigura um tanto 

quanto ultrapassada e radical. 

 Ao adotar este posicionamento o servidor público, de boa fé, que, sem dar causa, 

recebesse benefícios funcionais, por exemplo, por mais de quinze anos consecutivos deveria a 

qualquer momento, detectado que fosse o erro retornar ao status quo ante, ou estado anterior. 

Para ficarmos somente neste exemplo, percebe-se a agressão aos postulados de justiça 

e segurança jurídica. 
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 A segunda doutrina considera a convalidação legitima em certos casos, para a correção 

de atos anuláveis. 

 A doutrina monista possui adeptos de renome como Regis Fernandes de Oliveira, 

Diógenes Gasparini, Hely Lopes Meirelles, dentre outros.  A teoria dualista é cultuada por 

Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcia Valle Figueiredo, e Seabra Fagundes, somente para 

citar os especialistas célebres na matéria.  

O certo é que em algumas situações fáticas os efeitos dos atos nulos (só é anulável o 

ato que é nulo na origem e se concretizou na prática administrativa) devem ser reconhecidos, 

sob pena de tumulto jurídico, mesmo que os atos não sejam convalidados em face do sempre 

saudável rigor técnico.  Neste sentido, parece mais acertado o posicionamento de Carvalho 

Filho: 

Permitimo-nos perfilhar a doutrina dualista, embora não possamos deixar de assinalar 
um aspecto que nos parece fundamental. É que a regra geral deve ser a da nulidade, 
considerando-se assim graves os vícios que inquinam o ato, e somente por exceção 
pode dar-se a convalidação do ato viciado, tido como anulável. (p.123, 2005) 

 

 

Em verdade o posicionamento ortodoxo de vedação total à convalidação deste tipo de 

ato administrativo acaba vulnerando o interesse público.  Isso significa que o processo de 

invalidação dos atos administrativos se defronta com algumas barreiras que acabam por criar-

lhe óbice, de modo que, obstada a invalidação, a natural conseqüência será mesmo a 

convalidação. 

Zancaner (p. 61, 1996) em sua cátedra, identifica dois óbices à invalidação dos atos 

administrativos, levando-os por conseqüência, a serem convalidados: a consumação fática 

com efeitos consolidados e o fator tempo (grifo nosso). Em relação à primeira, registra a 

doutrinadora que “atos inválidos geram conseqüências jurídicas, pois se não gerassem não 

haveria qualquer razão para nos preocuparmos com eles”, acrescentando que com base nesses 

atos “certas situações terão sido instauradas e na dinâmica da realidade podem converter-se 

em situações merecedoras de proteção” (grifo nosso). 
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No que tange ao fator decurso do tempo, assim consigna a ilustrada professora 

paulista: 

Assim em nome da segurança jurídica, simetricamente ao que referimos quanto à 
convalidação, o decurso do tempo pode ser, por si mesmo, causa bastante para 
estabilizar certas situações, fazendo-as intocáveis.  Isto sucede nos casos em que se 
costuma falar em prescrição, a qual obstará a invalidação do ato viciado.  Esta é, pois, 
uma primeira barreira à invalidação (Ibid). 

 

Resta cristalino o ensinamento.  Levando-se em conta a realidade fática e jurídica, não 

mais se pode admitir, total e inflexivelmente, a nulidade de determinados atos administrativos.   

O princípio da segurança jurídica levanta-se em socorro de certas situações.  Não 

sendo assim, estariam os destinatários dos atos eternamente à mercê de uma contingente 

reforma, fato que repugna ao direito e ao senso de justiça. 

Assim, se é verdade que os vícios devem conduzir, como regra, à invalidação dos atos, 

algumas situações há que outro não pode ser o efeito senão o da convalidação de atos 

inquinados de vícios. 

A convalidação de atos administrativos por força da consolidação de seus efeitos tem 

sido reconhecida pelos Tribunais.  O TRF da 5ª Região, já decidiu neste sentido no MAS 694-

RN, em 19.4.1991. 

O óbice concernente ao fator decurso do tempo  incide em duas situações:   

a) na hipótese de pretensão de terceiro em relação a ato administrativo favorável ao 

destinatário;  

b) na hipótese de autotutela administrativa, vale dizer, do poder da administração de 

anular seus próprios atos. 

A limite da autotulela corretiva de atos inválidos em função do decurso do tempo, já 

reconhecida anteriormente em várias decisões judiciais, em nome do princípio da segurança 

jurídica, a despeito da súmula 346, do STF, que sedimentara genericamente a autotutela, foi 

positivada em nosso ordenamento jurídico através da Lei nº 9.784, de 20.01.1999.   
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Esta é a dicção do dispositivo normativo “Art. 54. O direito da Administração de 

anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai 

em cinco anos, contados da data em que forma praticados, salvo comprovada má-fé” 

O texto legal parece não deixar margem a qualquer dúvida.  Transposto o qüinqüênio, 

ocorre a decadência do direito da Administração a autotutela, ficando conseqüentemente 

convalidado o ato que produziu efeitos benéficos ao destinatário. 

A indicar este entendimento Carvalho Filho (p.257, 2005) conclui: 

 
“Não há dúvida de que o dispositivo ostenta nítida carga de densidade no que toca a 
seu objetivo, o de proporcionar segurança às relações jurídicas que acabam por 
sedimentar-se em virtude do fator tempo. Se o ato, a despeito de seu vício, veio 
produzindo efeitos favoráveis ao beneficiário durante todo qüinqüênio, sem que tenha 
havido iniciativa da administração para anula-lo, deve ser alvo de convalidação, 
impedindo-se, então, seja exercida a autotutela, ou seja, o direito de o Poder Público 
proceder a anulação”.  

 
Para contextualizar o dispositivo cita-se a Lei Estadual nº 3.870, de 24 de junho de 

2002, que reconhecendo o mesmo postulado de justiça adotou sentido idêntico no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro, através de seu artigo 2º.   

Significando que atos administrativos eventualmente maculados, mas que produzam 

efeitos favoráveis ao administrado, restam consolidados, ou convalidados, para os mais 

técnicos, pela decadência, se a Administração não os invalidar (ou não os tiver invalidado) no 

prazo de cinco anos. 

Conclui-se ser indiscutível que o fator “tempo”, em algumas situações possui 

inexorável influência no processo de invalidação e convalidação de atos administrativos.  É 

sempre necessário se analisar a questão da convalidação dos atos administrativos nulos sob o 

prisma não só da legalidade estrita, mas de forma global, por conta das conseqüências 

jurídicas e administrativas futuras, que poderão advir para a Administração Pública. 
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CAPÍTULO III - DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Serão tratados de per si os fundamentos emanados primeiro do Supremo Tribunal 

Federal, retirados do site oficial do STF (2007), e após, em tópico específico, os do próprio 

TCE-RJ, sobre a convalidação de atos, em certas situações em que o exige a ordem pública. 

Passemos sem delongas ao cerne dos fundamentos jurídicos da Corte Constitucional 

Pátria. 

Se manifestando no Recurso Extraordinário nº 442.683-8, o Ministro Carlos Velloso 

(Relator), em seu voto, decidindo sobre a questão da ascensão funcional, espécie de 

provimento derivado vertical, deixa claro que as situações atacadas no feito referido se deram 

sob o pálio de artigos de lei que as albergavam.  Sendo certo que o reconhecimento de 

eventuais irregularidades, via de regra, se dão, com efeito, ex nunc. Deve-se considerar, 

portanto, o interesse público que resguarda a situação fática envolvida.   Transcreve-se neste 

momento uma parte do voto: 

 

Atualmente, é certo que não restam dúvidas de que a Constituição de 1988 instituiu o 
concurso público como forma universal de acesso aos cargos públicos. Todavia, não é 
menos certo que, à época dos fatos, esse não era um entendimento pacífico, inclusive 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que, entre outros destacados autores, 
sustentavam a permanência do concurso interno CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 
MELLO, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, DIÓGENES GASPARINI, 
HELY LOPES MEIRELLES e ADILSON ABREU DALLARI. Praticamente todos os 
Tribunais, inclusive esta Corte e o próprio STF, fizeram concursos internos depois de 
1988. Apenas em 1993, depois das designações aqui contestadas, é que o STF 
suspendeu a eficácia do art. 8º, III e do art. 10, X, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, 
passando a prevalecer o entendimento de que o concurso interno não poderia mais ser 
realizado. Não se pode, portanto, aplicar mecanicamente a norma constitucional 
agitada na peça vestibular. 

No tocante à declaração judicial de ineficácia dos atos administrativos 
nascidos de forma irregular, em texto trazido pelos apelantes (fl. 730), MIGUEL 
SEABRA FAGUNDES já advertia: ‘pode acontecer que a situação resultante do ato, 
embora nascida irregularmente, torne útil àquele mesmo interesse (público)’, de modo 
tal que‘ também as numerosas situações pessoais alcançadas e beneficiadas pelo ato 
vicioso podem aconselhar a subsistência de seus efeitos’. 

Assim, no julgamento do caso, deve-se considerar tanto o interesse público 
quanto as situações individuais envolvidas. (fls. 906-907) 
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 Constata-se que determinadas situações fáticas envolvem não só o direito da 

Administração Pública, como também o direito de indivíduos que com ela se relacionam.  

Assim, anular atos administrativos não é tarefa das mais simples. 

 A própria Administração Pública pode sofrer conseqüências internas danosas, a título 

de tumulto funcional, e em nível de rotinas do serviço.  Além do fato de que terceiros que 

tiveram seu patrimônio jurídico atingido esboçarão reação contrária à invalidação de atos 

favoráveis a si.  Muitos casos somente se resolverão através de perdas e danos em face da 

Administração.    

 Por vezes o interesse público exige a manutenção de atos nulos, e o reconhecimento de 

seus efeitos (Ibid):    

     
Primeiro, o interesse público foi manifestado pelo próprio réu, a União 

Federal, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que informa que 
seus serviços seriam amplamente prejudicados pela interrupção do exercício dos 
servidores ascendidos há mais de uma década. Como estes funcionários teriam que 
retornar a seus cargos anteriores, também não teria o Tribunal como contornar a 
situação daqueles outros servidores que foram convocados, via concurso público, para 
preencher tais cargos. A situação seria de verdadeiro tumulto administrativo, se não 
de atingimento da esfera individual de terceiros não presentes no feito. 

Segundo, quando as situações individuais, seria injusto fazer retornar aos 
cargos anteriores funcionários que, pelo longo tempo transcorrido, atingiram elevado 
grau de especialização nas novas funções e estruturaram suas vidas, pessoais e 
familiares, a partir dos novos patamares remuneratórios. 

Os servidores, de boa-fé, foram convocados pela Administração, que também 
agiu de boa-fé, a participarem de concurso interno, nos mesmos moldes de concurso 
público, com igual grau de dificuldade, para preencher certo número de vagas 
reservadas com essa finalidade, de acordo com a Lei nº 8.112/90, a Lei nº 5.645/79 e o 
Decreto nº 85.654/81. 

Logo, entendo ser inadequado, mais de uma década depois, simplesmente 
negar validade a tais atos, construídos, naquele momento, dentro de uma aparente 
legalidade e em estrito cumprimento de norma legal que se tinha por vigente, 
desconsiderando os efeitos concretos que advieram. 

No caso, os prejuízos que adviriam para a Administração, além dos 
servidores, seriam maiores do que eventuais vantagens do desfazimento destes atos. 
Deve prevalecer, pois, o princípio da segurança jurídica e da boa-fé, como tem 
entendido a jurisprudência. (...). (fls. 906-907) 

 

 

Citando o Ministro Leitão de Abreu, em julgado anterior (RE 79.343/BA), o Ministro 

Carlos Velloso se manifesta pelo acolhimento dos atos praticados com base em diploma legal 

ainda não reconhecido ou declarado inconstitucional, in verbis: 
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Acertado se me afigura, também, o entendimento de que não deve ter como nulo ab 
initio ato legislativo, que entrou no mundo jurídico munido de presunção de validade, 
impondo-se, em razão disso, enquanto não declarado inconstitucional, à obediência 
pelos destinatários dos seus comandos. Razoável é a inteligência, a meu ver, de que se 
cuida, em verdade, de ato anulável, possuindo caráter constitutivo a decisão que 
decreta a nulidade. Como, entretanto, em princípio, os efeitos dessa decisão operam 
retroativamente, não se resolve, com isso, de modo pleno, a questão de saber se é 
mister haver como delitos do orbe jurídico atos ou fatos verificados em conformidade 
com a norma que haja sido pronunciada como inconsistente com a ordem 
constitucional. Tenho que procede a tese, consagrada pela corrente discrepante, a que 
se refere o Corpus Juris Secundum, de que a lei inconstitucional é um fato eficaz, ao 
menos antes da determinação da inconstitucionalidade, podendo ter conseqüências que 
não é lícito ignorar. A tutela da boa fé exige que, em determinados circunstâncias, 
notadamente quando, sob a lei ainda não declarada inconstitucional, se estabeleceram 
relações entre o particular e o poder público, se apure, prudencialmente, até que ponto 
a retroatividade da decisão, que decreta a inconstitucionalidade, pode atingir, 
prejudicando-o, o agente que teve por legítimo o ato e, fundado nele, operou na 
presunção de que estava procedendo sob o amparo do direito objetivo.  

 
  

 Ora, um fato é incontestável do ponto de vista jurídico, se a lei entrou em vigor 

produziu efeitos no mundo do Direito. Até que seja declarada inconsticional seus efeitos 

constituem direitos, estabelecem relações jurídicas válidas em um primeiro momento. 

 No mesmo julgado (Ibid) os Ministros declaram “Em diversos recursos extraordinários 

oriundos do Estado do Amazonas, sustentei, com o apoio dos meus eminentes Colegas da 2ª 

Turma, que “a lei inconstitucional nasce morta. Em certos casos, entretanto, os seus efeitos 

devem ser mantidos, em obséquio, sobretudo, ao princípio da boa-fé” (RE 328.232-AgR/AM, 

“DJ” de 02.9.2005)”. 

 De modo curioso Carlos Veloso esclarece que não está declarando a 

constitucionalidade superveniente da norma, mas garantindo o reconhecimento dos efeitos 

produzidos pela mesma enquanto vigeu, a teor do reconhecido princípio da segurança 

jurídica, o qual mais uma vez se levanta como fator de estabilização das relações tuteladas 

pelo Direito (Ibid): 

 

A decisão é de ser mantida. Conforme nela acentuado, não se está reconhecendo a 
constitucionalidade superveniente. O que se reconhece, no caso, é que os efeitos do 
ato da administração do Estado do Amazonas devem ser mantidos, em obséquio, 
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sobretudo, ao princípio da boa-fé, certo que esses efeitos, na hipótese sob julgamento, 
viram-se convalidados pela Constituição de 1988. 
 O tema traz ao debate o princípio da segurança jurídica, que foi versado de 
forma superior pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento, pelo Plenário, do MS 
22.357/DF (Plenário, 27.5.2004, ‘DJ’ de 05.11.2004). Invocou o Ministro Gilmar 
Mendes o clássico estudo de Almiro do Couto e Silva sobre a aplicação do princípio 
da segurança jurídica em direito comparado (Revista da Procuradoria Geral do Estado, 
v. 18, nº 46, 1988, ps. 11-29) e lição de Miguel Reale (‘Revogação e anulamento do 
ato administrativo’, Forense, 2ª ed., 1980, ps. 70-71) para concluir que ‘considera-se, 
hodiernamente, que o tema tem, entre nós, assento constitucional (princípio do Estado 
de Direito) e está disciplinado, parcialmente, no plano federal, na Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 (v.g. art. 2º)’. 

O princípio da segurança jurídica assenta-se, sobretudo, na boa-fé e na 
necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. No caso, não 
custa repetir, o ato administrativo embasa-se no princípio da boa-fé, tanto do órgão 
administrativo que deferiu a vantagem, como, e principalmente, do servidor público, o 
que recomenda a manutenção dos efeitos do ato, efeitos esses que, de resto, conforme 
linhas atrás foi dito, se viram convalidados pela Constituição de 1988. (...).” 

  

Nota-se que o STF, temperando a aplicação da súmula nº 347, reconhece que em 

certas situações oriundas da prática de atos administrativos, onde, sob o império da lei não 

declarada judicialmente inconstitucional se constituíram relações jurídicas no âmbito da 

Administração Pública, pelo decurso do tempo, devem ser reconhecidos os seus efeitos.  

A norma, que nasceu com a presunção de legitimidade, e sob este jaez constituiu 

situações jurídicas funcionais – que já se encontram há muito cristalizadas no mundo jurídico 

– necessitam ter seu efeito reconhecido sob pena de tumulto administrativo. 

Ao se reconhecer a inconstitucionalidade superveniente das normas editadas, ou dos 

atos praticados sob suas égides, a princípio legitimamente, abre-se a perigosa porta de 

reconhecimento, em tempo futuro de se declarar nulos atos que já surtiram efeitos e 

aperfeiçoaram relações jurídicas, causando imensurável prejuízo à Administração Pública, 

como já esclarecido, reconhecido e pacificado nas transcrições da Suprema Corte de Justiça 

do pais, suso mencionadas. 

O Ministro Gilmar Mendes, votando no processo inicialmente referido (RE nº 

442.683-8), sobrelevando o princípio da segurança jurídica, das relações estabelecidas há 

muitos anos passados, coteja, em contraponto, com o princípio da nulidade da lei 

inconstitucional. 
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Nesse confronto chega á conclusão depor vezes é necessária a justificação da 

subsistência de determinados atos, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da norma 

em que se achavam amparados (Ibid):  

 

Tal como pontuou o eminente Relator, no caso temos a necessidade de fazer a 
ponderação entre o princípio da nulidade da lei inconstitucional – o qual, conforme 
assumimos entre nós, tem hierarquia constitucional - e o princípio da segurança 
jurídica, que, muitas vezes, justifica a subsistência de atos concretos a despeito da 
declaração de inconstitucionalidade e, até mesmo, a pronúncia de uma declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos estritos ou mitigados. O art. 27 da Lei nº 9.868, bem 
apontado pelo eminente Ministro-Relator, na verdade apenas explicita, estrutura e 
declara o que o Tribunal pode fazer a partir do próprio Texto constitucional. 

Outro ponto já ressaltado na manifestação eloqüente e belíssima do eminente 
Ministro Carlos Velloso diz respeito a essa separação de planos. Uma coisa é a 
declaração de nulidade da lei; outra é se essa nulidade repercute sobre os atos 
concretos. Bem soube fazer essa distinção o Supremo Tribunal Federal ao aceitar, sim, 
a ADI contra a norma constante da Lei nº 8.112, mas dando-lhe eficácia ex nunc, a 
sinalizar que não queria tumultuar, em razão da segurança jurídica, os certames 
concursivos eventualmente verificados. 

 

 

 Mais uma vez o princípio da segurança jurídica ganha contornos relevantes.  Aqueles 

atos “velhos” do ponto de vista legal, ou seja aqueles que possuem mais de cinco anos 

surtindo efeitos no mundo jurídico, mesmo sendo detectadas eventuais falhas na sua 

constituição não poderiam ser anulados, e seus efeitos devem ser respeitados e absorvidos 

pela Administração. 

 O Ministro continua a sua linha de pensamento neste sentido (Ibid): 

 

Temos tido não só no Plenário, mas também na Turma, oportunidade de salientar a 
importância do princípio da segurança jurídica, que imanta toda essa discussão. 
Portanto, é fundamental destacarmos essa separação de planos. Convivemos com essa 
realidade em razão, até mesmo, das fórmulas de preclusão; muitas vezes ela ocorre 
nos sistemas tributário e administrativo. 

Hoje, felizmente, temos, de forma clara, essa questão colocada na Lei nº 
9.784, a Lei de Procedimento Administrativo. Essa Lei diz que a eventual declaração 
de nulidade administrativa não poderá se fazer sobre atos já velhos, de mais de cinco 
anos. Portanto estabeleceu, também aqui, uma fórmula de preclusão ou aquilo que a 
doutrina chama de uma decadência administrativa. 

Nessa oportunidade, quero ressaltar – esta é uma questão recentemente 
assumida por esta Corte, afora os casos mencionados e de relevância histórica – a 
importância que, nesses casos, assume a doutrina brasileira, especialmente aquela 
defendida por Miguel Reale e pelo notável Professor gaúcho Dr. Almiro do Couto e 
Silva, este com estudos pioneiros sobre o princípio da segurança jurídica. 

Com essas considerações, invocando os subsídios que trouxe em outros casos 
e louvando o belíssimo voto do Ministro Carlos Velloso, acompanho o voto de Sua 
Excelência. 
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Analisando a questão sob o prisma invocado neste momento, nota-se que não se trata 

de convalidar um ato irregular.  Fato que contraria a missão constitucional das Cortes de 

Contas.  Mas reconhecer efeitos àqueles atos que no mundo fático já se cristalizaram e 

incorporaram no patrimônio jurídico de terceiros, inclusive da Administração Pública.   

O reconhecimento tardio de eventual inconstitucionalidade afetará negativamente 

interna e externamente os entes sujeitos à fiscalização dos Tribunais de Contas, além de 

causar o caos administrativo na estrutura dos entes sujeitos a fiscalização.  

Complementando o voto do Ministro Carlos Velloso, que de certo modo reflete o atual 

entendimento da Corte Constitucional do País, o Ministro Gilmar Mendes invoca ainda o 

instituto da decadência administrativa, mencionada no início deste trabalho, como fator 

imantador do reconhecimento dos efeitos daqueles atos eventualmente praticados sob a égide 

da norma com desvio de enquadramento constitucional, que atinjam a Administração Pública 

de modo global em sua relação com os administrados, interna e externamente. 

Somente a título de ilustração, para não se fiar nos entendimentos esposados, 

transcreve-se o número de outros arestos da Corte Constitucional decididos reiteradamente 

no mesmo sentido: RE 466546/RJ; RE-AgR 341732/AM, dentre outros existentes em 

profusão. 
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CAPÍTULO IV - DAS RECENTES DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a vertente jurisprudencial superior mais atual, percebe-se que a Corte de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro em julgados recentes adota os princípios constitucionais 

esposados até o momento.   

Outro não é o posicionamento do Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, ao 

relatar e julgar os procedimentos de número 114.868-9/03, 114.634-6/03, e 107.010-9/01. 

O relatório de inspeção, nos autos do procedimento nº 114.868-9/03, suscita entre 

outros aspectos a longevidade de atos administrativos praticados; o enorme percentual de 

servidores a serem atingidos pelas transformações determinadas nos reenquadramentos e 

transposições; a grande quantidade de servidores que já estavam aposentados na época, sendo 

que seus processos de aposentadoria já haviam sido registrados e arquivados pelo TCE sem 

qualquer reparo; nenhuma das leis mencionadas nos procedimentos sofreram argüição de 

inconstitucionalidade, entre outros argumentos que se amoldam ao entendimento mais 

moderno sobre a convalidação de atos administrativos. 

O relatório referido no feito administrativo (Ibid) enfatiza que se os atos fossem 

anulados, como originariamente pretendia o Tribunal de Contas doEstado, em relatório 

anterior no mesmo processo, várias situações jurídicas ficariam sem solução como, por 

exemplo, a inviabilidade das transposições e reenquadramentos pelo falecimento de 

servidores; extinção de órgãos na Administração Estadual; prejuízo financeiro para o Estado 

com compensação das contribuições previdenciárias e recolhimento de FGTS para um 
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número incalculável de servidores; possibilidade de reforma das decisões do TCE/RJ 

judicialmente; possibilidade de acionamento do Estado judicialmente; possibilidade de 

decisões judiciais determinando o retorno dos servidores ao status quo ante, causando 

inegável tumulto administrativo ao ente público. 

Dessa forma, a Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em posição de vanguarda 

no enquadramento jurídico da matéria, através do referido Conselheiro, acolhendo o 

posicionamento do Corpo Técnico e do Ministério Público, absorveu a tese da decadência 

administrativa, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, mantendo os efeitos 

daquelas situações já concretizadas há muito tempo. 

Sem falar no fato de que nos autos do feito administrativo nº 260.128-8/01, oriundo do 

TCE/RJ, às fls. 107/109, existe posicionamento no sentido da convalidação de atos de 

aposentadoria que se amoldam na espécie de atos anuláveis, o qual contou com relatório 

favorável, da lavra do Técnico Glauston Araújo da Silva, pugnando pelo registro dos atos de 

aposentadoria de ex-servidor do Município de São Pedro da Aldeia, embasado nos 

fundamentos jurídicos decantados pelo Supremo Tribunal Federal, mencionados 

anteriormente. 

Neste sentido, se afigura razoável o entendimento de que a literalidade legal não pode 

suplantar a razoabilidade e o espírito da lei, no sentido de se exigir, em atenção ao princípio 

da legalidade, a subversão dos fatos reais já acontecidos e fisicamente imutáveis. 

Principalmente quando a alteração jurídica de realidade coloca em cheque direitos 

incorporados ao patrimônio de terceiros que se relacionam com a Administração Pública, e 

por vezes põe em cheque a própria racionalidade dos procedimentos e rotinas administrativas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Destarte, em resposta aos questionamentos apresentados inicialmente, forçoso 

reconhecer as prerrogativas constitucionais inerentes aos Tribunais de Contas, de apreciar a 

correta formalização de atos administrativos diversos. 

Nascendo de sua competência institucional, inclusive, o aperfeiçoamento de alguns 

deles somente depois de chancelados, registrados e arquivados, como no caso de 

aposentadorias e atos de admissão de pessoal, entre outros. 

Possui inclusive, mesmo que atualmente de forma mitigada pelo STF, a prerrogativa 

de apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, quando no desempenho de 

seu mister fiscalizador. 

Nota-se dos julgados do STF o amadurecimento jurisprudencial da Corte 

Constitucional, no que tange à compreensão e aplicação do princípio da segurança jurídica, 

nos casos de reconhecimento de nulidades em atos administrativos já cristalizados pelo 

decurso do tempo.  

Conclui-se que a doutrina e jurisprudência mais atuais vêm reconhecendo a 

possibilidade de, em algumas situações onde a ordem pública o exigir, convalidar-se atos 

praticados sob a égide de leis posteriormente declaradas pela justiça, ou reconhecidas pelos 

Tribunais de Contas em nível administrativo, como inconstitucionais. 
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Tal possibilidade objetiva resguardar o interesse público, pois em algumas situações 

jurídicas a invalidação do ato administrativo acarretaria enorme prejuízo interna e 

externamente a Administração Pública. 

Neste ponto homenageia-se o instituto da decadência administrativa positivado em 

nosso ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999.  E no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 3.870, de 24 de junho de 2002.   

Conclui-se, dos julgados administrativos referidos, emanados do TCE-RJ, que a linha 

doutrinária e jurisprudencial superior, naqueles feitos, vem sendo uma constante em termos de 

processo decisório da instituição.  Privilegiando-se o instituto da segurança jurídica, com base 

no reconhecimento da decadência do direito de alterar situações fáticas há muito cristalizadas 

no mundo jurídico. 

Percebe-se o avanço na interpretação e aplicação das normas constitucionais, pela 

Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que regem sua atuação institucional.  

Certamente tais avanços contribuirão para o amadurecimento dos órgãos públicos sujeitos da 

ação fiscalizatória daquele Tribunal. 

Também é certo que um longo caminho ainda precisa ser trilhado de modo que o fim 

social da lei seja observado em sua plenitude.  Descartando-se paulatinamente a visão da 

punição repressora.  Substituindo-se tal conduta pela consciência necessária de transformação 

das instituições através do compromisso de seus agentes com a coisa pública, fato que só 

nasce a partir da educação dos gestores para administração correta dos bens coletivos.     
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