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Eduardo Stevanato Pereira de Souza 
mestre em direito administrativo pela Pontifícia uni
versidade Católica de São Paulo (PuCSP). Especia lista 
em direito tributário pela universidade Presbiteriana 
mackenzie (2004). Professor titular da rede de Ensino 
luiz Flávio Gomes (lFG) e professor convidado do 
instituto direito administrativo Paulista (idaP). membro 
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infraestrutura (iBEJi). membro da asociación argentina 
de derecho administrativo. advogado de negócios da 
Construtora oaS ltda.

o livro buscou demonstrar a problemática 
exis tente na restauração da ordem jurídica ferida 
pelos atos administrativos inválidos, sobretudo, 
quando ela ocorre pela via da invalidação. nesta 
via, em virtude da ausência de uma sistematização 
das nulidades nas leis administrativas, bem como 
pelo entendimento doutrinário de que o ato de 
inva lidação deve retroagir para extinguir todos 
os efeitos do ato inválido, não se tem reconhecido 
im portantes direitos derivados dos atos ilegais, 
cujos efeitos, ora devem ser mantidos e ora 
devem ser preservados até a data da invalidação. 
Para uma solução jurídica adequada, foi preciso 
separar os atos administrativos ampliativos e 
os restritivos de direitos dos administrados e, a 
partir disso, montar uma nova classificação dos 
atos administrativos invá lidos e distinguir seus 
diferentes regimes jurídicos.
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