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Então, pode-se perceber que o eixo metodológico do Direito Público não gira em 
torno da idéia de poder, mas gira em torno da idéia de dever. 

 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2006)  

 



RESUMO 

 

 

 

 

O campo de atuação do poder discricionário da Administração Pública encontra-se 

bastante delimitado em virtude da adoção dos princípios como fontes de controle 

dessa atuação, além da habitual obediência à legalidade. O administrador público 

deve agir dentro dos limites traçados pelas normas jurídicas, as quais, segundo a 

moderna concepção, abrangem as regras e os princípios. Em sendo a 

discricionariedade fundamental para o equilíbrio entre as prerrogativas públicas e os 

direitos individuais, quanto maior sua extensão, mais riscos correm as liberdades do 

cidadão. Foram desenvolvidos inúmeros instrumentos jurídicos com o objetivo de 

limitar a atuação discricionária do Poder Público, merecendo destaque a teoria do 

desvio de poder, a teoria dos motivos determinantes e os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Inicialmente, o controle dos atos administrativos discricionários 

incidia apenas sobre a competência do sujeito executor e a forma do ato. Todavia, 

esse controle evoluiu de maneira que passaram a ser examinados os fins e, 

posteriormente, os fatos determinantes dos atos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The field of discretionary of the Public Administration well defined because of the 

adoption of principles as sources of control of the administrative performance, in 

addition to the usual obedience to the legality. The public administrator must act 

within the limits set by the rules of laws, which, according to a modern design, covers 

the rules and principles. In the discretionary is crucial to the balance between the 

public prerogatives and individual rights, the greater its extension, plus run the risk of 

the freedom of the citizens. Many legal instruments have been developed with the 

objective of limiting the discretionary activities of the public authorities, deserving 

highlight the theory of swerve of power, the theory of the determinative reasons and 

the principles of reasonably and proportionality. Initially, the control of discretionary 

administrative acts focused only on the character and form of the act. However, this 

control has evolved so now being examined the purposes and then determinative 

facts of the act. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Não é possível a concepção de um Estado Democrático de Direito sem um 

controle incidindo sobre a atividade desempenhada pelo poder estatal. Os atos da 

Administração Pública, levando em consideração a própria natureza desse ente, 

devem sempre visar à satisfação do interesse coletivo, razão pela qual se torna 

necessário um instrumento capaz de controlar sua atuação de forma eficaz. Surge 

daí a necessidade de se atribuir eficácia ao princípio da separação dos poderes, 

para que sejam evitadas arbitrariedades, desvios de poder e ilegalidades. 

 Certo é que a atuação do Poder Público deve estar vinculada e delimitada às 

previsões normativas, em estrita obediência ao princípio da legalidade. Diante dos 

tradicionais entendimentos doutrinários, no âmbito do direito privado, cujo princípio é 

o da autonomia da vontade, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não o veda; 

de outra forma, na alçada do direito público, o administrador só pode agir dentro dos 

limites autorizados por lei. Desse modo, qualquer ato administrativo que não esteja 

dentro dessa esfera de poder, deverá ser banido do ordenamento e declarado nulo. 

 Dentre a classificação dos atos administrativos, quanto ao critério de atuação 

do administrador, destacam-se os vinculados e discricionários. Estes são os atos em 

que a lei abre margem para o agente público optar, dentre todas as opções válidas 

perante a lei, pela melhor forma de executar o ato, preservando sempre o interesse 

público. Isso ocorre por meio da análise, diante do caso concreto, da conveniência e 

oportunidade (mérito administrativo). Já os atos vinculados são aqueles em que a 

própria lei delimita seus elementos constitutivos, restando impossível ao gestor 

qualquer juízo de valor para sua execução.  

 É justamente sobre a aquela primeira forma de atuação do Poder Público que 

o trabalho em tela estará restrito. No que concerne ao controle judicial incidente 

sobre os atos discricionários, resta certa polêmica, tanto na jurisprudência como na 

doutrina, acerca dos limites desse controle, tendo em vista a nova acepção mais 

abrangente do princípio da legalidade. 

 Nesta senda, a problemática que aqui se vislumbra discutir é exatamente 

quais os limites que devem ser adotados quando do controle do Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos discricionários. Não se pode perder de vista que em 



um pólo se encontra o administrador público e a sua esfera de competência e no 

outro lado está a necessidade de se abolirem atos arbitrários ou contrários aos 

anseios da sociedade. 

 Para uma melhor abordagem do tema aqui exposto, primeiramente serão 

analisados os conceitos e fundamentos básicos da Administração Pública. 

Posteriormente, será estudada a atuação do Poder Público, do ato administrativo e 

suas características. 

 Serão analisados os elementos desse ato, bem como elaborada a 

diferenciação entre o ato vinculado e o discricionário e, ainda, a limitação da 

discricionariedade administrativa. Por fim, o controle jurisdicional do ato 

discricionário será avaliado em face da idéia de obediência ao ordenamento jurídico 

como um todo, no intuito de solucionar a polêmica acerca dos limites desse controle. 

 Cumpre lembrar que a proposta que ora se propõe não é esgotar o tema em 

tela, mas apontar esclarecimentos no sentido de evidenciar até que ponto o julgador 

poderá realizar o controle dos atos administrativos discricionários, não perdendo de 

vista a nova concepção do princípio da legalidade, sem permitir a violação do âmbito 

da competência, prezando pelo princípio da separação das funções típicas do 

Estado. 

 O desenvolvimento do trabalho será baseado em pesquisa teórica nos livros 

de Direito Administrativo e Direito Constitucional, bem como em pesquisas 

realizadas em doutrina específica acerca da matéria, com o intuito de firmar 

pensamento crítico e coeso que possibilitará a demonstração da relevância do tema 

nos dias atuais. A pesquisa realizada na esparsa legislação sobre a matéria em foco, 

bem como jurisprudência e Carta Magna será procedida de forma a se analisar o 

entendimento que os tribunais brasileiros têm dispensado em relação ao tema 

abordado. 

 O presente estudo tem como escopo geral a análise da viabilidade do controle 

jurisdicional sobre o poder discricionário da Administração Pública, assim como os 

casos que exigem controle jurisdicional, abordando a importância de utilização dos 

princípios gerais de Direito e dos princípios constitucionais como forma de controle 

dos atos administrativos discricionários. 



 A internet e similares servirão para enriquecer subsidiariamente a pesquisa, 

principalmente no que concerne ao acompanhamento das decisões jurisprudenciais 

mais recentes sobre a problemática em foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

1.1 Noções de Administração Pública 

 

A noção de Administração Pública há de ser exprimida em dois sentidos 

distintos, quais sejam o sentido objetivo e o subjetivo. No intuito de precisar a 

expressão, esta é dividida sob a ótica das atividades e tarefas que compõem o 

objetivo do Estado e de outro lado são apreciados os executores responsáveis 

dessas atividades. 

O verbo administrar remete à idéia de ação de gerir. Já o termo pública indica 

algo ligado ao interesse da coletividade, bem como associado ao Poder Público. 

Dessa forma, tem-se que o sentido objetivo da expressão consiste na 

atividade administrativa desempenhada pelo Estado através de seus agentes e 

órgãos, exercendo, pois, a função administrativa. Esta, por sua vez, é considerada 

como sendo os atos do Estado destinados à realização dos seus fins, prezando 

pelos preceitos legais, restando inafastável a idéia de que a destinatária final da 

gestão é a própria sociedade, mesmo em situações em que o Estado também seja 

beneficiário. 

Para a determinação desta função, transcreve-se a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho1: 

 

Na prática, a função administrativa tem sido considerada de caráter 
residual, sendo, pois, aquela que não representa a formulação da 
regra legal nem a composição de lides in concreto . Mais 
tecnicamente pode dizer-se que a função administrativa é aquela 
exercida pelo Estado ou por seus delegados, subjacentemente à 
ordem constitucional e legal, sob regime de direito público, com vistas 
a alcançar os fins colimados pela ordem jurídica.  

 

Como bem aponta Alexandre de Moraes2, a Administração Pública pode ser 

definida, objetivamente “como a atividade concreta e imediata que o Estado 

                                                 
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15

a 
Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris 

Editora, 2006, p. 3. 

2
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 22

a 
Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299. 

 



desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e, subjetivamente, como o 

exercício da função administrativa do Estado”. 

A expressão possui, também, sentido subjetivo quando é analisada sob o 

conjunto de pessoas jurídicas, agentes e órgãos que executam as tarefas 

administrativas. Assim, esse sentido refere-se ao sujeito que, de fato, desempenha a 

função administrativa. 

Cabe mencionar que, embora seja o Poder Executivo o administrador por 

excelência, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo desempenham 

função administrativa, sendo esta atípica nesses dois últimos Poderes citados. Certo 

é que, quando da análise da Administração Pública sob o ângulo subjetivo, 

necessária se faz a separação da função administrativa em si, e não o Poder que a 

executa. Nesse sentido, todos os agentes ou órgãos que desempenham função 

administrativa, independente do Poder ao qual estão ligados, são membros 

integrantes da Administração Pública. 

Os entes que compõem o sistema federativo brasileiro (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) integram a chamada Administração Pública Direta. De 

outro lado, há a Administração Pública Indireta, composta pelas autarquias, 

sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de Direito 

Público e fundações públicas de Direito Privado. A Administração Direta é 

responsável pela execução das tarefas administrativas centralizadas, enquanto cabe 

à Administração Indireta o exercício das atividades administrativas de forma 

descentralizada. 

Cercando o conceito de Administração Pública como o conjunto de órgãos e 

pessoas destinado ao exercício das atividades estatais, a Constituição Federal do 

Brasil positivou os princípios gerais que iluminam a execução dessas funções. 

No desempenho da atividade administrativa, ao agente público compete 

observar os princípios constitucionais administrativos elencados no artigo 37 da 

Carta Magna, quais sejam: princípio da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência, além da proporcionalidade e 

razoabilidade, item que será melhor abordado adiante. 

 

 



1.2 Princípios constitucionais administrativos 

 

A vigente Constituição Federal brasileira dispendeu um capítulo à 

Administração Pública. Mais precisamente, no caput de seu artigo 37, elencou 

expressamente os princípios norteadores da Administração Pública, devendo os 

agentes públicos agir sempre de acordo com os mesmos. 

Fato é que os princípios administrativos são diretrizes fundamentais que 

ordenam a conduta do Estado, bem como norteiam as atividades administrativas. 

Dessa forma, no Direito Administrativo os princípios possuem função 

destacada, deixando margem ao Poder Judiciário e à Administração Pública para 

delimitar o necessário ponto de equilíbrio entre os direitos dos administrados e as 

prerrogativas da Administração. 

 

1.2.1 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade é reconhecido como diretriz básica da conduta da 

Administração. Toda e qualquer atividade administrativa deve estar estabelecida em 

lei; não o sendo, a atividade é ilícita, devendo ser reconhecida sua invalidade, 

podendo, ainda, o ato viciado ser expurgado do âmbito das relações por via 

administrativa ou judicial. 

Aqui cabe a transcrição do ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho3: 
 

É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que 
diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se 
reflete na conseqüência de que a própria garantia desses direitos 
depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à 
verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma 
conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, 
deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude. 
 

O princípio em tela destaca-se na medida em que é norteador da atuação do 

Poder Público, em que se almeja à vinculação do ato não só ao texto legal que o 

autoriza, mas também ao ordenamento jurídico como um todo, abrangendo os 

outros princípios de Direito e as normas constitucionais. 

                                                 
3
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., p. 16. 

 



Hely Lopes Meireles4, ao citar o artigo 4o da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, concluiu que no âmbito privado os indivíduos são 

regidos pelo princípio da autonomia da vontade, podendo fazer tudo o que a lei não 

veda. Todavia, ao administrador público só é concebível atuação mediante expressa 

autorização da lei: 

 

A liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; 
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
outros limites que os que asseguram aos membros da sociedade o 
gozo desses mesmos direitos. Esses limites somente podem ser 
estabelecidos em lei. 
 

Evidenciando a extrema importância do presente princípio, a Constituição 

Federal prevê remédios específicos contra a ilegalidade administrativa, como 

exemplos a ação popular, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de 

segurança e o mandado de injunção. Cabe lembrar que no artigo 5o, XXXV, a Carta 

Magna observa o referido princípio na medida em que dispõe que a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão, ainda que a mesma 

decorra de ato da Administração. 

O fim principal do princípio da legalidade é, portanto, salvaguardar a 

sociedade contra o desvio ou abuso de finalidade do Poder Público, submetendo as 

autoridades públicas à obediência direta do que está estabelecido em lei, prezando 

sempre pelo interesse da coletividade. 

 

1.2.2 Princípio da impessoalidade 

 

A impessoalidade que reveste o princípio deve ser encarada no sentido de 

que a Administração deve ser impessoal em relação aos administrados, sem tratar 

de forma especial este ou aquele indivíduo. 

Este princípio, que pela primeira vez aparece com esta nomenclatura na 

Constituição Federal, em seu artigo 37, recebe diferentes interpretações.  

                                                 
4
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29

a 
Ed São Paulo: Malheiros, 2004, p. 82. 

 



Segundo entendimento de José Afonso da Silva5, a impessoalidade da 

Administração refere-se aos atos e provimentos administrativos, que devem ser 

imputáveis não ao funcionário que os praticou, mas ao órgão ou entidade 

administrativa ao qual este funcionário está ligado. 

Diversamente expõe José dos Santos Carvalho Filho6. Este, por sua vez, 

assevera que “O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração 

deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica”. 

Nesse sentido, percebe-se a ligação da impessoalidade à isonomia, de forma 

que não cabe à Administração atuar com vistas a privilegiar ou prejudicar 

determinados sujeitos, relacionando a finalidade da conduta administrativa ao fim 

específico estabelecido em lei, qual seja o interesse da coletividade. 

De acordo com determinação constitucional, a lei em si mesma deve respeitar 

a isonomia (artigo. 5o, caput e inciso I), obrigando que a função administrativa 

cumpra essa vertente, sob pena de cometer-se desvio de finalidade, que ocorre 

quando o administrador se afasta do escopo que deve direcionar sua atividade, o 

interesse público. Este tema será melhor abordado em momento posterior. 

Assim, a impessoalidade caracteriza-se pela neutralidade administrativa, 

afastando-se da situação concreta qualquer interesse político ou pessoal do 

administrador, de forma a se vedar qualquer tipo de comportamento estatal de cunho 

partidário. 

 

1.2.3 Princípio da moralidade 

 

A moralidade é requisito fundamental para o exercício da função 

administrativa. A moralidade administrativa é de difícil conceituação em virtude de 

sua subjetividade.  

                                                 
5
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23

a
 Ed.São Paulo: Malheiros, 20, p. 122. 

6
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15

a 
Ed Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 17. 

 



Em resumo de diversos entendimentos doutrinários, verifica-se a noção de 

que a moralidade administrativa atua como princípio que impõe uma atuação 

honesta e condizente com os valores sociais, bons costumes, regras de boa 

administração e princípios de justiça e equidade. 

Para Germana de Moraes7, a moralidade divide-se em três dimensões, quais 

sejam: a boa-fé, a probidade administrativa e a razoabilidade. A primeira estaria 

associada com a confiança nas atitudes do administrador. A probidade impõe o 

dever de lealdade e honestidade. Já a razoabilidade estaria relacionada com o ideal 

de homem médio que age com bom senso e noção dos anseios da sociedade. 

Em se tratando de imoralidade no âmbito administrativo, percebe-se que seus 

efeitos acarretam invalidação do ato que lhe deu origem, podendo a invalidação ser 

decretada de pronto pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário no 

uso de suas atribuições. 

No artigo 5o da Carta Magna, em seu dispositivo que trata da ação popular 

(inciso LXXIII), a apreciação judicial da moralidade é consagrada, in verbis: 

 

Art. 5o. (...)  

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 
 

E conforme dispõe seu artigo 85, V, a improbidade administrativa é 

enquadrada como crime de responsabilidade, senão veja-se: 

 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
República  

(...) 

V - a probidade na administração. 
 

A idéia de probidade é sempre associada ao princípio da moralidade, sendo 

aquela considerada um dever inerente à figura do administrador público. Quando o 
                                                 
7
 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. 2

a 
Ed São Paulo: Dialética, 

2004, p. 126. 

 



administrador age em desacordo a este princípio, sua conduta acaba por configurar 

os chamados atos de improbidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, e 

penalizados com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, restando, ainda, ao Ministério 

Público o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade (Lei no 8.429/92) 

para que o Poder Judiciário exerça o controle jurisdicional sobre lesão ou grave 

ameaça de lesão ao patrimônio público. 

Assim, na medida em que o Poder Judiciário exerce seu controle, não deve 

se restringir somente ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, 

entendendo a legalidade ou legitimidade não só como conformação do ato à lei, mas 

principalmente com a moral administrativa e com o interesse público. 

A moral foi introduzida no direito administrativo através da teoria do desvio de 

poder. A análise da moral deve ocorrer de acordo com os fins objetivados pelo 

sujeito que pratica o ato, como assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro8: 

 
Não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio 
objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de 
determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, 
equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao 
trabalho, à ética das instituições. A moralidade exige 
proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os 
sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos; 
entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e os 
encargos impostos à maioria dos cidadãos. 
 

Tratando sobre o princípio da moralidade, o Supremo Tribunal Federal adotou 

a seguinte posição: 

 

Poder-se-á dizer que apenas agora a Constituição Federal consagrou 
a moralidade como princípio de administração pública (art. 37 da 
Constituição Federal). Isso não é verdade. Os princípios podem estar 
ou não explicitados em normas. Normalmente, sequer constam de 
texto regrado. Deflue no todo do ordenamento jurídico. Encontram-se 
ínsitos, implícitos no sistema, permeando as diversas normas 
regedoras de determinada matéria. O só fato de um princípio não 
figurar no texto constitucional, não significa que nunca teve relevância 
de princípio. A circunstância de, no texto constitucional anterior, não 
figurar o princípio da moralidade não significa que o administrador 
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poderia agir de forma imoral ou mesmo amoral. Como ensina Jesus 
Gonzales Perez “El hecho de su consagración en una norma legal no 
supone que com anterioridad no existiera, ni que pro tal consagración 
legislad haya perdido tal carácter” (El princípio de buena Fe en El 
derecho administrativo. Madri, 1983. P. 15). Os princípios gerais de 
direito existem por força própria, independentemente de figurarem em 
texto legislativo. E o fato de passarem a figurar em texto 
constitucional ou legal não lhes retira o caráter de princípio9.  
 

Cabe ressaltar que a conduta moral não deve existir somente na relação entre 

Administração e administrados em geral, mas também na relação entre a 

Administração e os próprios agentes públicos que a integram. 

 

1.2.4 Princípio da publicidade 

 

A publicidade faz gerar junto ao Estado o dever de fundamentar suas 

decisões. Já para os cidadãos gera o direito à informação, conforme preza o artigo 

5o, XXXIII, da Carta Magna:  

 

Art. 5o (...) 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. 
 

Todavia, não se deve perder de vista que o direito à informação deve se 

coadunar ao limite imposto pelo direito à privacidade, pois nos termos no inciso X do 

mesmo artigo, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. 

O sigilo somente é justificável nos casos em que seja imprescindível à 

segurança do Estado e da sociedade e em outras situações necessárias para a 

manutenção e preservação dos direitos fundamentais. A regra, portanto, é que a 

publicidade poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar, 

prevalecendo este em detrimento do princípio da publicidade. 
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Através da publicidade dos atos administrativos, evitam-se os dissabores 

existentes em processos arbitrariamente sigilosos, permitindo-se a interposição dos 

recursos cabíveis em âmbito administrativo, bem como as ações judiciais próprias. 

 

1.2.5 Princípio da eficiência 

 

O princípio da eficiência no Direito Administrativo é intimamente ligado ao 

conceito de desburocratização, remetendo à idéia de qualidade de serviço prestado, 

assim como à maximização dos fins colimados pela Administração Pública. 

O sujeito que realiza a função administrativa possui o dever de utilizar todos 

os meios legais que dispõe com o intuito de alcançar o fim determinado pela lei, 

obedecendo sempre aos limites desta. 

A Emenda Constitucional no45, do ano de 2004, (denominada de “Reforma do 

Judiciário”), acrescentou o inciso LXXVIII no artigo 5o da Constituição, prevendo: “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. O mandamento 

tem por conteúdo o princípio da eficiência no que toca ao acesso à justiça a todos e 

torna nítida a insatisfação dos cidadãos pela excessiva demora no andamento dos 

processos diante da falta de meios jurídicos para combater a deficiência dos 

serviços prestados pelo Estado. Note-se que o inciso tratou, também, do âmbito 

administrativo. 

Dessa maneira, o princípio da eficiência tem o condão de impor à 

Administração Pública direta e indireta, bem como aos seus agentes, a busca do 

bem comum por meio do exercício de suas funções de forma neutra, transparente, 

eficaz, sem burocracia e sempre prezando pela qualidade do serviço, utilizando-se 

critérios legais e morais necessários para melhor aproveitamento dos recursos 

públicos. 

Para Maria Sylvia Di Pietro10, há duas características distintas deste princípio, 

observa-se: 
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O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode 
ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, 
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao 
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, 
também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados 
na prestação do serviço público. 
 

A corrente de defesa do bem comum enquanto finalidade essencial da 

atuação do Poder Público decorre da própria razão de ser do Estado e está prevista 

em todo o ordenamento jurídico. 

Foi a Emenda Constitucional no 19/98 a responsável por incluir no caput do 

artigo 37 o princípio da eficiência. Com essa inclusão, pretendeu-se que os serviços 

fossem devidamente prestados pela Administração ou seus delegados, 

estabelecendo obrigações efetivas aos prestadores. 

Importante lembrar as distinções existentes entre eficiência, eficácia e 

efetividade. A eficiência transmite a idéia de modo através do qual a atividade 

administrativa é desempenhada, relacionando-se à conduta do agente. 

Diversamente, a eficácia está associada aos meios e instrumentos empregados 

pelos agentes na execução da atividade, bem como no efetivo cumprimento. Por 

outro lado, a efetividade tem relação direta com os resultados obtidos com as tarefas 

administrativas. 

Assim, o princípio da eficiência possui as seguintes características marcantes: 

busca pela qualidade, desburocratização, transparência, viabilização dos serviços 

públicos à população, direcionamento da atividade dos serviços e das atividades 

públicas ao bem comum e eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PODER DISCRICIONÁRIO 

 

2.1 Breve apanhado histórico acerca da discricionar iedade administrativa 

 

 O surgimento do Estado de Direito foi um marco na história da Administração 

Pública, momento em que esta teve sua atuação totalmente subjugada a um quadro 

normativo. O Estado de Direito se contrapôs ao antigo Estado absolutista, que 

adotava como forma de governo a monarquia absoluta, na qual o Estado não se 

encontrava vinculado a qualquer tipo de regramento além da norma emanada do 

próprio monarca. 

 O poder estatal passou a ser justificado a partir da idéia de vontade geral dos 

indivíduos, em outras palavras, a soberania popular e não mais como um direito 

divino. Nesse sentido, o Estado de Direito passou a ter como parâmetros de conduta 

os princípios da igualdade, da legalidade e da separação de poderes. 

 O Estado Liberal de Direito tinha como fim maior a garantia da liberdade dos 

cidadãos e a proteção da propriedade privada, interferindo em menor grau possível 

no âmbito privado. Exatamente por isso, a esfera do Direito Administrativo se 

manteve reduzida, não existindo sequer uma administração pública organizada de 

forma eficaz, posto que tudo girava em torno da vontade do monarca. 

 A Administração Pública se encontrava vinculada de forma negativa, ou seja, 

ela poderia fazer não só o que a lei expressamente permitisse como também aquilo 

que não era proibido pelo ordenamento. Dessa forma, o uso da discricionariedade 

era utilizado em todas as áreas em que a lei deixava espaço, bem como nos setores 

não regulados pela mesma. 

 Após a 2a Guerra Mundial, foi consolidado o Estado Social de Direito em 

reação ao Estado Liberal, tipicamente abstencionista O Estado Social de Direito 

buscava o bem-estar da sociedade e a justiça social, sendo atuante na área social e 

econômica. Paralelamente, o princípio da legalidade apresentou novos contornos, 

restando a atividade estatal adstrita à lei. A antiga vinculação negativa cedeu espaço 

à vinculação positiva, de forma que a Administração só poderia agir de acordo com o 

que estivesse expressamente autorizado em lei. 



 Diante disso, a discricionariedade passou a ser analisada como uma 

prerrogativa limitada pela lei e dela dependente, ou seja, um poder jurídico. O 

silêncio da lei sob determinado aspecto jamais implicaria em um campo livre para a 

atuação estatal. 

 Todavia, em virtude da ineficácia do Estado Social na busca pela justiça 

social, houve o advento do atual Estado Democrático de Direito, que, nas palavras 

de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “(...) abrange dois aspectos: o da participação 

popular (Estado Democrático) e o da justiça material (Estado de Direito).  

 O princípio da legalidade agora se encontra previsto expressamente no texto 

constitucional pátrio de 1988, no caput de seu artigo 37, obrigando, dessa maneira, 

a Administração Pública Direta e Indireta a segui-lo 

 

2.2 Conceito e âmbito de aplicação da discricionari edade 

  

Entendem-se por poderes administrativos as prerrogativas que os agentes 

administrativos possuem para que sejam alcançados os fins aos quais o Estado se 

propõe. São prerrogativas de direito público que o ordenamento jurídico destina à 

Administração Pública frente aos particulares.  

Certo é que a atuação dos agentes prepostos do Estado está previamente 

estabelecida em lei, sendo esta atuação limitada expressamente àquilo que a lei 

permite. É nesse prisma que o princípio da legalidade é estritamente observado, 

caracterizando-se como peça fundamental a garantir o equilíbrio entre os poderes da 

Administração Pública e os direitos individuais assegurados pela ordem jurídica. 

A idéia de discricionariedade e legalidade está diretamente ligada. Os limites 

daquela são traçados pelo maior ou menor alcance desta última.  

A importância da Constituição Federal e a positivação dos princípios gerais de 

Direito implicam na gradual substituição do princípio da legalidade pelo princípio da 

juridicidade ou constitucionalidade. A sujeição dos atos administrativos não se 

restringe somente às regras, mas também aos princípios. 



O princípio da juridicidade possui papel integrador do sistema normativo, 

servindo como fundamento para aplicação dos demais princípios de Direito no 

controle da atividade estatal pelo Poder Judiciário. 

Dentre as várias modalidades de poderes administrativos, as que levam em 

consideração o grau de liberdade da Administração Pública para a prática de seus 

atos destacam-se em poder vinculado e poder discricionário. 

Embora todos os poderes sejam estabelecidos em lei, há atividades que são 

submetidas por inteiro ao mandamento legal. A lei alcança todos os elementos do 

ato a ser praticado, especificando minuciosamente, segundo critérios objetivos, 

todos os elementos do ato a ser praticado, ou seja, não cabe à Administração 

Pública a apreciação subjetiva do caso. Assim, não resta ao agente público qualquer 

liberdade de decisão, ficando adstrito ao enunciado da lei. 

O legislador não é capaz de prever todas as situações que o administrador 

enfrentará no exercício de sua função, haja vista a constante dinâmica nas relações 

sociais. Nessa esfera, o poder discricionário se faz importante na medida em que 

torna viável que a Administração Pública acompanhe a intensa mutação do ritmo da 

sociedade. 

O poder discricionário é concedido ao Poder Público, portanto, para que seja 

possível a prática de atos com certa margem de liberdade no que diz respeito à 

conveniência e oportunidade. O Direito permite que, dentre todas as possibilidades 

válidas diante da lei, o agente público escolha àquela opção que melhor se 

enquadre ao caso concreto. 

Importante ressaltar que o legislador concedeu essa liberdade outorgada para 

que a Administração se utilize de uma dentre várias alternativas de conduta, em 

virtude de seu maior contato com a situação concreta, estando em melhor condição 

de adotar a medida razoável a ser tomada. 

Todavia, caso o Poder Público, sob o argumento de exercer o poder que lhe 

foi concedido, ultrapasse os limites traçados pela lei, essa conduta passa a ser 

arbitrária, ou seja, contrária ou excedente aos ditames da lei. A discricionariedade 

tampouco pode ser confundida como negligência do legislador que permitiu a melhor 

análise do caso concreto pelo administrador. 



Em rigor, não há ato administrativo completamente discricionário, pois os 

aspectos competência, finalidade e forma são sempre vinculados aos estritos 

ditames da lei. No que diz respeito aos elementos motivo e objeto do ato 

administrativo, percebe-se o vigor da discricionariedade, haja vista não haver total 

regulamentação da lei, abrindo, então, certa margem de liberdade de escolha dentre 

as várias opções do caso real, todas válidas perante a lei, segundo os critérios de 

conveniência e oportunidade. 

Daí concluirmos que a dicotomia entre atos vinculados e discricionários, que 

remonta ao Direito Administrativo francês do século XIX, melhor é interpretada como 

atos predominantemente vinculados e atos predominantemente discricionários, 

posto que não há vinculação ou discricionariedade absolutas. 

Cabe salientar que há divergências doutrinárias quanto à finalidade do ato 

administrativo. Em sentido amplo, a finalidade que compõe o ato refere-se sempre 

ao interesse público, que por ser conceituado pela lei por meio de noções vagas e 

imprecisas (moral, segurança, ordem pública e bem-estar), não permitiria deduzir 

quando tal fim é alcançado e, por isso, existiria discricionariedade na finalidade do 

ato administrativo. 

A obrigação de alcançar essa finalidade, qual seja, o fiel exercício do 

interesse público, bem como o bom funcionamento do Estado, tem o caráter de um 

dever, uma função da Administração Pública. Nesse papel, o poder discricionário é o 

instrumento para que se cumpra o dever de alcançar a finalidade legal. 

Como mencionado, a margem de liberdade de atuação do agente público é 

delimitada pela lei. E é da própria lei que a discricionariedade retira seu fundamento, 

sendo esta imprescindível para a consecução dos fins públicos. 

Certa é a inviabilidade de o legislador prever toda a seqüência das relações 

sociais. Sendo assim, há situações em que o legislador não descreve o caso de fato, 

ou ao fazê-lo, utiliza-se de conceitos vagos e indeterminados. São exemplos destes: 

situação urgente, ordem pública, notável saber jurídico, doença grave, segurança 

nacional e moralidade pública. 

Existe, ainda, a possibilidade de o legislador, mesmo mencionando a situação 

de fato, segundo critérios objetivos, conferir ao agente público margem de liberdade 



de escolha dentre as opções válidas e cabíveis perante a lei. Essa liberdade de ação 

concedida ao administrador é caracterizada pela faculdade de praticar ou não 

determinada conduta, de escolher o momento ideal de fazê-lo e de optar pela melhor 

forma de realizá-la. 

O agente administrativo só poderá executar aquilo que estiver previamente 

definido em lei. Ele é o detentor da competência para concretizar o ditame legal. 

Quanto à forma, também há vinculação do revestimento exterior do ato à lei, 

devendo ser observadas determinadas exigências estabelecidas em lei para que o 

ato possa ser devidamente exteriorizado. 

A doutrina é unânime no que diz respeito à possibilidade de existência de 

discricionariedade no motivo que reveste o ato, que, conforme José dos Santos 

Carvalho Filho, “(...) é a situação de fato por meio da qual é deflagrada a 

manifestação de vontade da Administração”. A discricionariedade recai sobre o 

motivo do ato administrativo quando não há indicação na lei do pressuposto do fato, 

ficando, dessa forma, a critério da Administração; ou quando o legislador antevê o 

pressuposto de fato utilizando conceitos fluidos e vagos. 

Ademais de haver divergência doutrinária acerca da definição de objeto ou 

conteúdo do ato administrativo, considerou-se o entendimento de José Cretella 

Júnior, segundo o qual o objeto “é o efeito prático que, na órbita administrativa, o 

sujeito pretende alcançar de sua ação direta ou indireta: é a própria substância do 

ato, seu conteúdo”. Nesse sentido, observa-se a discricionariedade no objeto 

quando o fundamento legal confere ao agente faculdade de agir ou quando concede 

mais de uma alternativa de como ele deve proceder diante da situação posta. 

Retomando ao ponto da discricionariedade dentro da finalidade do ato, a 

doutrina relevante divide-se em duas correntes distintas. A primeira entende que a 

finalidade é um elemento vinculado, visto que não é concebido ato administrativo 

sem um fim coletivo ou desviado de sua função específica visada pelo legislador. 

Contrapondo-se, a segunda corrente afirma que é possível a existência de 

certa margem de liberdade na apreciação da finalidade do ato administrativo. Certo é 

que o fim precípuo da atuação do poder público é o de satisfazer ao anseio da 

coletividade. Contudo, esse espaço vago e impreciso, cercado de conceitos vagos e 



abstratos, varia em conformidade com o espaço e tempo em que se situam. Neste 

jaez, preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello11: 

 

A discrição administrativa pode residir na finalidade da norma, pois, 
como ela serve de diretriz para a intelecção dos demais elementos da 
estrutura lógica da norma, se a finalidade é um valor – como deveras 
o é – e se os valores não são unissignificativos, a fluidez da finalidade 
reflui sobre o pressuposto de fato. 
 

 Logo, a discrição é apontada na hipótese da norma, nos casos em que ela 

não descreve o pressuposto fático ou então descreve baseada em conceitos abertos 

e imprecisos; no comando da norma, nas situações em que o legislador oferece ao 

administrador alternativas de conduta e, ainda, na finalidade da própria norma. 

 

2.3 Conceitos jurídicos indeterminados 

 

 O estudo dos conceitos jurídicos indeterminados está intimamente 

relacionado à matéria da discricionariedade administrativa. 

 É rotineiro no campo jurídico o problema que os operadores do Direito têm 

com a interpretação de certos conceitos contidos nas leis. A linguagem jurídica 

utiliza-se de certas expressões comuns, por isso o texto legal acaba sendo 

preenchido com certas imprecisões de significados das palavras nele empregadas. 

 A problemática atinente aos conceitos jurídicos indeterminados refere-se a 

expressões vocabulares utilizadas no ordenamento jurídico que não possuem um 

significado objetivo e preciso. Esses conceitos contrapõem-se aqueles 

determinados, que possuem significado inequívoco. Dessa forma, a diferença entre 

ambos os conceitos está no grau de precisão com que os mesmos descrevem o 

significado da palavra utilizada em relação à realidade. 

 A doutrina relevante elenca os conceitos indeterminados em dois tipos: 

conceitos de experiência e conceitos normativos. 

 Os conceitos de experiência, chamados também de conceitos empíricos ou 

descritivos, são aqueles observados pelos sentidos, ou seja, detectados de qualquer 
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forma, uma vez que se encontram relacionados a situações da vida real. Embora 

haja conceitos indeterminados dentro das hipóteses de conceitos de experiência, na 

maioria dos casos estes são determinados. Exemplos de conceitos de experiência 

são as expressões: projeto econômico, doença incurável e produto poluente. 

 Os conceitos normativos abrangem tanto os conceitos normativos em estrito 

senso quanto os conceitos de valor. Já os conceitos normativos em estrito senso, 

por sua vez, não são percebidos pelos sentidos ou objetos reais. Para compreendê-

los, necessária se faz uma conexão ao mundo jurídico.  

 De outra forma, os conceitos de valor, além de guardarem uma conexão com 

o mundo das normas, exigem um juízo de valor para a percepção de seu significado. 

Só através de valoração da situação fática posta perante o gestor público é possível 

preencher a significação do conceito de valor. 

Existem certos conceitos indeterminados que, quando confrontados com o 

caso concreto, perdem a sua característica de imprecisão. Por isso, é 

imprescindível, para a delimitação da significação judicial em sua aplicação, o 

enquadramento dos conceitos indeterminados (valorativos, normativos ou empíricos) 

em vinculados ou não vinculados. 

Segundo distinção elaborada por Germana de Moraes12, os conceitos 

indeterminados distinguem-se em duas espécies: os conceitos vinculados e os não 

vinculados.  

Os conceitos vinculados geram somente uma única solução juridicamente 

possível. Diante do caso concreto, a indeterminação do conceito acaba por desfazer-

se, não se admitindo outro significado que não o resultante do confronto do conceito 

vago com a realidade factual. 

Já os conceitos indeterminados não vinculados, aqueles cuja aplicação nos 

remete a mais de uma solução, todas válidas e aplicáveis no mundo jurídico, 

subdividem-se em discricionário e não discricionário. 

Será discricionário quando, além da complementação do tipo aberto, o 

conceito ensejar o que Germana Moraes13 chamou de “um conflito axiológico, uma 
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ponderação valorativa dos interesses concorrentes, à luz do interesse público 

privilegiado pela norma jurídica”. De outra forma, não será discricionário quando não 

houver tal conflito de interesses a serem sopesados para aplicação do conceito. 

Os conceitos vinculados não discricionários referem-se aos os conceitos de 

prognose, também conhecidos como conceitos-tipo ou conceitos verdadeiramente 

indeterminados. Para o entendimento de seu sentido é necessária uma avaliação 

baseada em um juízo de probabilidade sobre um evento futuro, na qual se analisa 

elementos do passado e do presente para determinar a possível caracterização de 

uma situação no futuro. 

A aplicação de normas jurídicas com conceitos indeterminados pode 

conduzir tanto a uma única solução plausível quando da incidência da norma no 

caso concreto, como gerar incertezas em relação à adequação da hipótese 

normativa abstrata ao fato real. 

Todavia, nem sempre os conceitos indeterminados alcançam a um único 

sentido perante o fato concreto. Existem situações em que, mesmo diante de uma 

situação fática, sobram incertezas sobre a aplicação do conceito. De outro modo, há 

casos em que nítida é a constatação de que resta somente uma medida cabível no 

momento da aplicação da lei; outras vezes, não. Em inúmeras situações, mais de 

uma solução seria razoavelmente admissível. 

Nesse contexto, quando o intérprete tem uma noção clara do conceito e o 

administrador tem certeza de sua incidência no caso concreto, tem-se a chamada 

zona de certeza positiva, em que não restam dúvidas acerca da utilização da palavra 

que caracterizam. Em contrapartida, quando surgem dúvidas sobre a caracterização 

desse conceito, em que o operador está certo de que não cabe aplicá-lo ao caso, 

aponta-se a zona de certeza negativa. As dúvidas localizam-se nos espaços entre 

essas duas zonas. 
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2.4 Mérito administrativo 

 

 A análise do mérito do ato administrativo, que se desenvolveu 

primordialmente no direito italiano, foi relacionada ao instituto da discricionariedade, 

influenciando notadamente os estudiosos brasileiros. No direito francês e alemão, 

não há menção ao mérito do ato administrativo, mas há referências quanto aos 

princípios da oportunidade e da conveniência.  

 As noções de mérito e discricionariedade não se confundem, apesar de a 

discricionariedade ser apontada como pressuposto do mérito. Este, por sua vez, é a 

máxima expressão da autonomia administrativa, não é passível de controle 

jurisdicional. 

Sobre os elementos vinculados do ato administrativo incidem um controle de 

legalidade, ou seja, a determinação de conformidade dos atos com as normas 

legais. Os elementos discricionários do ato administrativo passam pelo controle da 

juridicidade em sentido estrito, devendo adequação aos princípios. 

 O mérito, portanto, reside na averiguação do motivo e do objeto do ato 

administrativo em função das regras de boa administração para a consecução do fim 

almejado, ou seja, o interesse público. Assim, o mérito trata da valoração feita pela 

autoridade administrativa dos motivos e do conteúdo de um ato não especificados 

em lei, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 

Sobre o que viria a constituir o mérito administrativo, relevante é a citação 

feita por Celso Antônio Bandeira de Mello14: 

 

Mérito é o campo de liberdade suposto na lei e que, efetivamente, 
venha a remanescer no caso concreto, para que o administrador, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, se decida entre 
duas ou mais soluções admissíveis perante ele, tendo em vista o 
exato atendimento da finalidade legal, dada a impossibilidade de ser 
objetivamente reconhecida qual delas seria a única adequada. 
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Em função de a norma ter como fim a perfeita solução para cada caso, cabe 

à autoridade administrativa a opção da hipótese que melhor se encaixa no mundo 

real, não podendo escolher qualquer das hipóteses abstratamente oferecidas pela 

lei.  

 

2.5 Limites à discricionariedade administrativa 

 

2.5.1 Teoria do desvio de poder 

 

A teoria do desvio de poder foi iniciada na França na segunda metade do 

século XIX, quando da tentativa do Conselho de Estado francês pôr fim aos abusos 

existentes e cometidos pelos agentes públicos e pelos próprios governantes. 

José Cretella Júnior15 define sabiamente o desvio de poder como “o uso 

indevido, que a autoridade administrativa faz do poder que lhe é conferido, para 

atingir finalidade pública ou privada, diversa daquela que a lei preceituara.”  

A atividade administrativa tem a obrigação de seguir plenamente o 

regramento estabelecido em lei, sendo fiel aos princípios do Estado de Direito e ao 

texto constitucional brasileiro. 

Dentre outros casos, quando uma autoridade administrativa exerce sua 

função com o intuito de atingir finalidade diversa da que fora estipulada em lei, 

verifica-se vício na formação do ato, ou seja, a legalidade do mesmo foi 

desobedecida. Nesse sentido, o desvio de poder é um abuso de direito existente no 

âmbito público, mais precisamente quando do exercício do poder discricionário pelo 

agente público. 

 O administrador utiliza-se de suas prerrogativas de modo a atingir algo 

diverso do qual o legislador conferiu-lhe competência. É um comportamento que se 

afasta do fim legal prescrito, transgredindo a lei, e, por isso, deve ser anulado.  

O controle exercido pelo Poder Judiciário diante desses casos nítidos de 

desvio de poder é o chamado controle de legalidade. Não há que se falar que esse 
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tipo de controle fere a margem de liberdade da Administração Pública, uma vez que 

os poderes administrativos, nas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomás-

Ramon Fernández16, “não são abstratos, utilizáveis para qualquer finalidade; são 

poderes funcionais, outorgados pelo ordenamento em vista de um fim específico, 

com o qual afastar-se do mesmo obstrui a fonte de sua legitimidade.” 

O vício que caracteriza o desvio de poder é relacionado com uma autoridade 

competente para prover determinado ato que feriu a finalidade pública. De outra 

forma, caso o agente publico, mesmo que abstratamente, não possua competência 

para expedir determinado ato, incorreria em outro tipo de vício, qual seja o da 

incompetência formal. 

O Estado de Direito garante aos cidadãos que a Administração Pública não 

buscará somente às finalidades estabelecidas por lei, como também, ficará restrita à 

utilização dos meios previstos no Direito como adequados para tanto. Assim, os 

administrados têm de gozar da segurança de que tanto os fins públicos quanto as 

vias para o seu alcance estão prescritos em lei, em atendimento aos princípios da 

segurança jurídica e boa-fé. 

Geralmente, o vício de desvio de poder é observado de duas formas. Na 

primeira, a autoridade pública utiliza-se de sua competência para atingir uma 

finalidade completamente desagregada de qualquer interesse público, visando, 

portanto, a algum interesse particular. Na segunda hipótese, o agente administrativo 

faz uso de sua competência com o intuito de alcançar um interesse público, mas não 

o interesse para o qual foi designada sua competência, que estava estabelecido pela 

lei. 

Nesta última conduta, quer o administrador tenha agido de má fé ou não, ele 

incorrerá em qualquer circunstância do desvio de poder. Pode ser que o 

administrador incida em erro de Direito ao supor que a competência utilizada fosse a 

adequada para alcançar o fim pretendido. Pode, ainda, ocorrer que o agente 

administrativo não busque interesses pessoais, mas faça uso de seus poderes 

administrativos para alcançar interesse público diverso daquele especificado na lei, 
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que lhe atribuiu competência, com o objetivo de desembaraçar-se de entraves 

legais, como tornar mais célere a ação administrativa. Agindo assim, o administrador 

conscientemente escolhe adotar providência que, embora lícita, não é a prescrita 

pelo legislador. 

No modelo de desvio de poder em que o agente pratica atos completamente 

desvinculados do interesse público, o agente administrativo busca objetivos 

inconfessáveis. Por mascarar seus motivos torpes sob uma capa de legalidade, é 

difícil o reconhecimento dos casos em que o administrador incide no vício de desvio 

de poder. Cabe ao juiz averiguar a fundo as intenções do agente para decidir sobre 

a ocorrência do desvio de poder ou não. 

Em virtude da dificuldade diante da tarefa de comprovar a conduta de desvio 

de poder, a exigência probatória para esses casos não pode ser demasiadamente 

rígida, uma vez que impossibilitaria o controle jurisdicional desse vício. 

Para provar a ocorrência do desvio de poder, relevante é a verificação das 

circunstâncias que caracterizam o ato viciado, como a conduta pregressa do agente, 

o posicionamento habitual da Administração em casos similares e inexatidão dos 

motivos alegados. 

Certo é que o Poder Judiciário não pode se deixar enfraquecer diante dos 

obstáculos presentes para a comprovação do desvio de poder e do receio de invadir 

a esfera do mérito do ato administrativo. Caso contrário, os cidadãos administrados 

ficarão sujeitos às violações do Direito cometidas por agentes administrativos 

ímprobos. 

 

2.5.2 Teoria dos motivos determinantes 

 

 A presente teoria estabelece que, desde o momento em que os atos 

administrativos tiverem exteriorizada sua motivação, passam a ser vinculados aos 

motivos que foram expostos naquela. Em virtude de a prática do ato possuir motivos 

para justificá-la, estes devem refletir exatamente a realidade, sob pena de arbítrio. 

Até mesmo quando o legislador não indicar os motivos, hipótese de ato 

discricionário, a realização do ato ficará a eles vinculada, desde que expressamente 



declarados pela Administração Pública. Se houver divergência entre os motivos 

determinantes e a realidade, o ato será inválido. 

 Desse modo, o controle realizado pelo Poder Judiciário é possível de incidir 

tanto nas hipóteses em que a lei define os motivos determinantes da prática do ato 

(ato vinculado) quanto nas hipóteses em que a lei não se pronuncia acerca dos 

motivos (ato discricionário), mas o agente administrativo os declara, vinculando os 

mesmo à realidade. 

 Para que os atos administrativos sejam considerados válidos é necessário 

que eles preencham certos requisitos, dentre eles, destaca-se a necessidade de que 

a conduta administrativa esteja em compasso com os pressupostos fáticos que a lei 

estabeleceu para o surgimento do ato. Se os motivos expostos na lei não se 

concretizarem, o administrador não poderá fazer uso de suas prerrogativas de 

função para expedir o ato, impossibilitando o alcance da finalidade legal. Nota-se, 

pois, a estreita relação que liga o motivo à finalidade. 

 Motivo é a situação de fato ou de direito que enseja a prática do ato. O 

motivo de fato é a própria situação real que determina a prática do fato, enquanto 

motivo de direito é a previsão abstrata da situação fática expressa na norma jurídica. 

Para que o ato administrativo tenha validade, o motivo de fato deve corresponder 

perfeitamente ao motivo legal.  

Os motivos precedem à edição do ato, criando as condições para a sua 

realização. A existência material dos fatos ocorridos não se confunde com a 

valoração ou ponderação dos motivos. A inexistência do motivo ou a má 

compreensão dele por parte do administrador implicará na nulidade do ato. Dessa 

forma, a perícia dos fatos torna-se extremamente relevante, pois o motivo do ato 

administrativo fornecerá, posteriormente, os elementos para a apreciação da decisão 

tomada. 

Não se confundem os motivos do ato administrativo com os móveis do 

agente. Os motivos são as circunstâncias objetivas de fato e de direito que 

determinam a elaboração do ato administrativo, em outras palavras, são a razão de 

ser do ato. Já os móveis do agente são a intenção da autoridade, o dado subjetivo 

que impulsiona a sua atuação. 



Quando da edição de um ato administrativo, pertinente é a verificação dos 

motivos fixados na lei ou alegados pelo agente administrador, com o intuito de 

confirmar se os fatos impulsionadores existiram no plano real. Há que ser completa a 

subsunção dos motivos de fato aos motivos de direito, ou seja, os fatos ocorridos no 

caso concreto precisam corresponder fielmente aos fatos estipulados por lei. Apenas 

dessa forma seria garantida a legalidade do ato. O controle jurisdicional dos atos 

administrativos alcança, por conseguinte, o exame dos motivos expostos. 

Esse controle é simples e objetivo na medida em que o legislador utiliza 

conceitos determinados e objetivos para caracterizar o motivo. Há casos, contudo, 

em que a lei procede a essa caracterização através de conceitos indeterminados, 

dificultando o exame da correspondência entre a previsão legal e a situação fática. 

Nesses casos, o controle jurisdicional será baseado na qualificação dos fatos. 

Conforme entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello17, caberá ao Poder 

Judiciário:  

 

Verificar se a intelecção administrativa se manteve ou não 

dentro dos limites do razoável perante o caso concreto e 

fulminá-la sempre que se vislumbre ter havido uma imprópria 

qualificação dos motivos à face da lei, uma abusiva dilatação 

do sentido da norma, uma desproporcional extensão do sentido 

extraível do conceito legal ante os fatos a que se quer aplicá-lo. 

 

As expressões vagas e imprecisas possuem um campo significativo sobre o 

qual não paira nenhuma dúvida a respeito da aplicação da palavra, a zona de 

certeza positiva, e outro campo em que fica clara a exclusão de sua aplicação, a 

zona de certeza negativa. Assim, em inúmeros casos será óbvio que uma situação é 

urgente ou que seguramente não é. Haverá, porém, uma zona intermediária em que 

as dúvidas não se resolverão. É justamente nesse campo, dentro do qual são 

admissíveis intelecções diferentes, mas igualmente razoáveis, que se encontra a 

discricionariedade. A perquirição acerca do cabimento ou não de mais de uma 

intelecção adéqua-se perfeitamente ao exame de legalidade.  
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Até mesmo nos casos em que a lei não expuser de forma expressa os 

motivos, o reconhecimento destes será possível através da avaliação da finalidade a 

que visa a lei e do caráter da competência estipulada. Não se pode conceber que a 

Administração Pública pratique um ato sem motivo algum. 

Motivo e motivação são institutos distintos. Aquele é o pressuposto de fato 

ou de direito que determina a prática do ato; motivação é a exposição formal do 

motivo. A principal função da motivação é permitir o controle da regularidade do ato. 

A Administração Pública pode se omitir em motivar os atos administrativos quando 

não houver norma legal expressa nesse sentido, no entanto, a expedição de atos 

sem motivação não se harmoniza com os princípios e fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. 

A motivação do ato é imprescindível exatamente nos casos em que o agente 

administrativo dispõe de certa discricionariedade, pois é de senso comum a 

falibilidade humana. Só é possível a averiguação da conformidade do ato com a 

finalidade pública prevista na lei em atos administrativos motivados, daí a sua função 

garantidora dos direitos dos cidadãos administrados. 

 

2.5.3 A proporcionalidade e a razoabilidade 

 

 É fora de contexto imaginar um tipo de conduta prescrita pelo Direito que não 

seja justa, racional, sensata, razoável e proporcional. Do conceito da razoabilidade e 

da proporcionalidade, extraíram-se os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade como formas de proteger os cidadãos contra os arbítrios 

cometidos pela Administração Pública. 

 Apesar de os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade possuírem 

raízes distintas, ambos remetem a significados semelhantes. Essa semelhança é 

apreciada quando do exame de que ambos estabelecem parâmetro de valoração 

dos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, de forma a averiguar se eles 

são justos. 

 Na doutrina brasileira existem diversas correntes acerca da singularidade ou 

não desses dois princípios. Primeiro, identifica-se aqueles que os separam de forma 

clara, entendendo os dois como duas coisas distintas; há também os que 



compreendem o princípio da proporcionalidade como uma faceta do princípio da 

razoabilidade; restam, ainda, os que interpretam o princípio da razoabilidade como 

uma parte constituinte do princípio da proporcionalidade. 

 Todavia, a maior parte da doutrina, bem como a jurisprudência dominante, 

tendem a empregar o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade como 

sinônimos. Elucidando tal questão, Maria Sylvia Zanella Di Pietro18 aponta que os 

dois princípios seguem juntos para o mesmo objetivo: 

 

Ver-se-á que, embora a linha de raciocínio possa ser um pouco 
diversa, o resultado final é o mesmo, pois o que se quer é que haja 
compatibilidade, relação, proporção entre as medidas impostas pelo 
legislativo ou Executivo e os fins objetivados, de forma implícita ou 
explícita, pela Constituição ou pela lei. 
 

 O princípio da proporcionalidade teve sua origem no Direito alemão, a partir 

de construções doutrinárias e jurisprudenciais, migrando do Direito Administrativo 

para o Direito Constitucional. Apesar de possuir dimensão de um princípio 

constitucional, foi a jurisprudência dos países europeus a principal fonte do princípio 

da proporcionalidade, já que poucos foram os ordenamentos jurídicos que o 

positivaram. A doutrina alemã aponta a existência de três elementos indispensáveis 

para a caracterização da proporcionalidade: adequação, exigibilidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

 Também denominado de “proibição de excesso”, o princípio da 

proporcionalidade, dirigido não só ao administrador, mas também ao legislador, tem 

a intenção de coibir o uso arbitrário das competências das autoridades, de modo a 

assegurar os direitos fundamentais dos membros de uma sociedade. Nessa lógica, 

cabe mencionar que este princípio visa a equilibrar o conflito existente entre o direito 

dos cidadãos à liberdade e o interesse público, que muitas vezes importa em 

limitações à liberdade dos indivíduos.  

Com exatidão, Paulo Bonavides19 encara o princípio da proporcionalidade 

como o fundamento de um novo Estado de Direito, tendo como fator conseqüente a 
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decadência do antigo Estado de Direito, o qual se guiava pelo princípio da 

legalidade. Em suas palavras:  

 

O princípio da proporcionalidade, enquanto princípio constitucional, 
somente se compreende em seu conteúdo e alcance se 
considerarmos o advento histórico de duas concepções de Estado de 
Direito: uma, em declínio, ou de todo ultrapassada, que se vincula 
doutrinariamente ao princípio da legalidade, com apogeu no direito 
positivo da Constituição de Weimar; outra, em ascensão, atada ao 
princípio da constitucionalidade, que deslocou para o respeito dos 
direitos fundamentais o centro de gravidade da ordem jurídica. 
 

 De forma contrária, o princípio da razoabilidade teve sua origem estudada na 

esfera anglo-saxônica. A sua procedência e evolução estão ligadas ao princípio do 

devido processo legal. Como o devido processo legal remonta à cláusula law of the 

land da Magna Carta de 1215 do rei inglês João “Sem Terra”, esse é também o 

ponto de origem do princípio da razoabilidade. Em seu artigo 39, a Magna Carta 

instituía que nenhum homem poderia ser preso, detido em prisão, privado de suas 

terras, posto fora da lei, banido ou de qualquer forma molestado, senão por 

julgamento legítimo de seus pares segundo a lei da terra. 

  Nos Estados Unidos da América, o princípio do devido processo legal, que 

inicialmente relacionava-se apenas à matéria processual, assumiu um cunho 

substantivo, vinculado ao princípio da igualdade. Dessa forma, o princípio do devido 

processo legal passou a ser utilizado como instrumento de controle judicial dos atos 

normativos expedidos tanto pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Legislativo. O 

exame da razoabilidade dos atos administrativos frente à lei e da lei em face da 

Constituição tornou-se uma garantia de preservação dos direitos dos cidadãos, não 

sendo mais suficiente apenas a expedição de um ato formalmente perfeito. 

Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter adotado expressamente em 

alguns acórdãos a expressão princípio da razoabilidade e tenha uniformizado 

jurisprudência impedindo o exercício do poder de sanção de forma irrazoável, 

mesmo que fundado em lei, no âmbito brasileiro este princípio não alcançou a 

mesma evolução que a verificada no direito estrangeiro. Os magistrados brasileiros, 

no entanto, geralmente optam por utilizar a teoria francesa do desvio de poder na 

ausência de positivação expressa do princípio da razoabilidade na Constituição 

brasileira. 



O princípio da razoabilidade tem dupla acepção, que é estudada por 

Germana Moraes de Oliveira20: 

 

Ora significando a referência à tomada em consideração, pela 
autoridade decisória, de elementos impertinentes, ou ao 
esquecimento de outros elementos pertinentes, ora compreendendo a 
proibição de conduta que contrarie de forma manifesta, o senso 
comum. 
 

Embora a Constituição Federal brasileira de 1988 não faça menção explícita 

ao princípio da razoabilidade, o mesmo fora incluído no projeto da Constituição entre 

os princípios que resultaram em seu artigo 37. Na legislação infraconstitucional, a 

Lei Federal nº 9.784 também faz referência implícita ao princípio da razoabilidade 

em seu artigo 2º, o qual trata do processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública federal. 

O Poder Judiciário recorre ao princípio da razoabilidade quando realiza o 

controle de certos atos administrativos, bem como de leis para declarar sua 

invalidade. Dessa maneira, este princípio surge como um limitador tanto à 

discricionariedade do administrador quanto à do legislador.  

Cabe à Administração Pública obediência aos padrões de conduta aceitáveis 

perante a sociedade, devendo agir conforme o senso habitual de pessoas honestas 

e equilibradas, sempre respeitando o fim público que ensejou a outorga da 

competência e exercendo validamente a prerrogativa conferida pela lei. 
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3 CONTROLE JURISDICIONAL INCIDENTE SOBRE O ATO DISC RICIONÁRIO 

 

 A forma de análise da legitimidade das leis reside nas conseqüências que a 

mesma faz gerar e não na formalidade em si em que o ato é criado. Nesse sentido, 

os atos administrativos do Poder Público, sempre fundamentados em lei, necessitam 

satisfazer aos anseios da sociedade. 

 Cabe uma transcrição que remete bem ao tema abordado no presente tópico, 

que com brilhantismo leciona Cármen Lúcia21: 

 

As leis não mais são justas por serem leis, antes são justas para 
serem leis. A legitimidade não se faz mais pela forma, mas pela 
matéria da lei, o modo como seu conteúdo é concebido, cuidado e 
posto, formalmente, à produção de efeitos. Este conteúdo tem que 
encontrar ressonância social no sentido de Justiça pensada e 
desejada pelo povo. 
 

 Dessa forma, com o intuito de garantir a legitimidade das leis, existe o 

controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, cujos limites 

serão traçados a seguir. 

 Com a evolução para o “Direito por princípios” e a entrada do princípio da 

juridicidade como norteador da atividade administrativa, houve uma ampliação da 

área em que é concebível o controle dos atos discricionários. 

 Além disso, foi delimitado o campo das áreas insindicáveis, ou seja, áreas em 

que resta uma margem de liberdade para o administrador escolher dentre as opções 

válidas perante o ordenamento jurídico 

 Nesta senda, cabe agora averiguar os possíveis efeitos das decisões judiciais 

de revisão de ato administrativo discricionário, quais sejam, a invalidação ou a 

substituição por outro ato ou provimento. 

 Certo é que a regra geral será a invalidação do ato, por meio de avaliação da 

sua compatibilidade com os princípios de Direito e em conformidade com o tipo de 

conceito indeterminado. Logo, caberia ao Poder Judiciário somente anular o ato para 
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que a Administração Pública concebesse um novo comando, que também seria 

passível de anulação caso fosse desviado de seu fim precípuo. 

 Em caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que ocorreu o 

mencionado acima, restando demonstrado que a finalidade da norma discricionária 

foi desrespeitada, conforme se infere do acórdão que segue transcrito: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
SINDICATO – LIBERDADE SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO 
VOLUNTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A 
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA 
DE PAGAMENTO -DESVIO DE FINALIDADE - ATO ABUSIVO - 
CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO -DIREITO LÍQUIDO E CERTO 
- INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, 
FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL. 

1. Ainda que a lei estadual dê ampla margem discricionária à 
autoridade administrativa para retirar a consignação em folha de 
pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados do 
Sindicato, impossível assim proceder por revidação estritamente 
política. 

2. Ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o agente 
serve-se de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato 
utilizado. 

3. Nenhum ato é totalmente discricionário, pois será sempre vinculado, 
ao menos no que diz respeito, ao fim e à competência. 

4. Ato abusivo que vai de encontro ao princípio da moralidade, 
impessoalidade e liberdade sindical, vistos nos arts. 37 e 8º, inciso I, 
da Constituição Federal, bem como art. 2º, item I, da Convenção 98 da 
OIT, ex vi do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 

   5. Direito líquido e certo configurado. 
Recurso ordinário conhecido e provido, para anular o ato coator22. 
 

 Há casos, porém, em que a invalidação não será cabível em virtude do 

requisito da urgência. Nesses casos, a decisão judicial poderá determinar a 

substituição do ato por outro, “em função das circunstâncias peculiares de cada caso 

concreto e do maior ou menor alcance de incidência dos princípios jurídicos sobre a 

situação vertente23. 

 Tal substituição do ato administrativo partindo do Judiciário é alvo de 

críticas por alguns estudiosos, haja vista os mesmos entenderem que tal conduta 
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acabaria por violar o princípio da separação dos poderes, já que reside na 

autonomia e independência da Administração. 

 Todavia, esse posicionamento não deve prevalecer, posto que o Judiciário 

tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade difuso, ou seja, 

analisar caso a caso a compatibilidade do ato normativo com os preceitos 

constitucionais, dentre eles os princípios, sendo perfeitamente cabível aos atos do 

Poder Público. 

 A análise sobre a possibilidade de substituição de um ato administrativo 

recai sobre o estudo prático do direito tutelado e no alcance dos princípios no caso 

concreto, o que faz gerar uma delimitação da discricionariedade. 

 Em alguns casos, a pretensão do autor só será satisfeita se o Poder 

Judiciário ordenar que a Administração Pública adote conduta diversa da anterior, 

seja esta conduta omissa ou comissiva. Vale lembrar que esses casos de 

substituição são excepcionais, visto que para tanto há que se observar o requisito da 

urgência da prestação jurisdicional. 

 Além da margem de liberdade advinda do texto aberto das normas que 

revestem discricionariedade, há a liberdade oriunda das noções vagas dos conceitos 

indeterminados. O que também exige uma faixa de limitação do controle que poderá 

ser exercido pelo Poder Judiciário. 

 A utilização desses termos vagos e imprecisos, em virtude de poderem ser 

adotados como forma de mascarar ou forçar a caracterização de determinada 

situação diante de sua imprecisão, são passíveis de controle jurisdicional. Este 

controle, por sua vez, deverá estar inserido em acordo com o tipo de conceito e em 

função das peculiaridades do caso concreto. 

 Com efeito, quando se tratar de conceitos descritivos ou normativos em 

sentido ou vinculados, o controle jurisdicional será pleno. Isto porque a imprecisão 

desses conceitos é resultado somente de uma imprecisão de linguagem dirimida por 

recursos objetivos, o que impõe uma única solução cabível. 

 Já quando se trata de conceitos de valor ou não vinculados, os quais 

constituem os conceitos verdadeiramente indeterminados, que exigem valoração de 

situação real, caberá ao Judiciário o poder de controle parcial. 



 Dessa forma, só será possível efetuar a invalidação de um ato que restou 

caracterizado determinado conceito quando, analisado através dos princípios da 

Administração Pública e demais princípios gerais de Direito, como a 

proporcionalidade e a razoabilidade, restar demonstrado que o caso concreto gerou 

uma valoração do conceito na zona de certeza negativa e vice-versa. 

 Como exemplo fático do que fora exposto, transcreve-se abaixo o acórdão 

em que se avalia uma decisão administrativa sobre a promoção de policial militar por 

ato de bravura: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS. EFEITO INFRINGENTE EXCEPCIONALIDADE. 
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO 
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER 
DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, 
quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo 
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente 
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação dos ora 
embargantes com o deslinde da controvérsia. 

II - Inviável, em sede de embargos declaratórios, a concessão do 
excepcional efeito infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-
se a repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos. 

III - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à 
discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo 
submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da 
autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de 
bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. 
Precedentes. 

IV - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder 
Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim 
de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de 
eventual transgressão de diploma legal. 

V - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de 
autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento 
anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. 
Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos." 

VI - O julgador não está obrigado a responder a todos os 
questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, 
indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, 
observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, 



não havendo qualquer omissão do aresto quanto às teses 
constitucionais, que restaram efetivamente analisadas. 

   VII- Embargos de declaração rejeitados24. 
 
 Nesse sentido, a expressão “ato de bravura” constitui um conceito que por 

si só exige valoração diante da experiência fática. Nesta senda, somente no caso de 

a situação em tela evidenciar com objetividade e clareza que o ato policial em 

comento foi bravo, poderia então o Poder Judiciário anular uma decisão que 

negasse a promoção em tela.  

 Dessa forma, aponta-se que o controle jurisdicional a ser exercido sobre o 

ato será parcial, uma vez que se faz necessária uma averiguação de caso a caso em 

particular acerca da menor ou maior objetividade observada na situação real. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A evolução do conceito de Estado de Direito é seguida de transformações na 

abrangência do princípio da legalidade e na própria discricionariedade 

administrativa.  

O conteúdo do princípio da legalidade se expandiu, visto que ele engloba todo 

o Direito, dentro do qual estão inseridos os princípios e as regras jurídicas. 

A discricionariedade administrativa também recebeu alterações, uma vez que 

ela não é mais a margem de liberdade de atuação limitada pela lei, mas sim a 

liberdade de atuação delimitada pelo Direito. Dessa forma, o agente público ao 

exercer sua prerrogativa discricionária, está sujeito não só aos ditames da lei, como 

também aos limites impostos pelos princípios constitucionais administrativos e os 

princípios gerais de Direito. 

A clássica distinção entre atos administrativos vinculados e discricionários 

restou ultrapassada na medida em que a idéia concebida atualmente é a de que não 

existem atos completamente discricionários. Classificam-se como discricionários 

somente certos elementos do ato administrativo. Alguns desses elementos são 

imunes ao controle jurisdicional, visto que o Direito não fornece parâmetros de 

atuação administrativa, daí a impossibilidade de controle do Poder Judiciário sobre o 

mérito administrativo do ato. 

O Direito positivo brasileiro considerou algumas teorias como forma de limite 

à discricionariedade administrativa, destacando-se: a teoria do desvio do poder, 

teoria dos motivos determinantes e os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

Diante desse novo prisma, a lei passou a ser apenas um dos meios de se 

efetuar o controle sobre a Administração Pública. Não se pode esquecer dos 

princípios, em destaque o da proporcionalidade e da razoabilidade, como elementos 

que servem de parâmetros de avaliação da atividade administrativa, bem como do 

princípio da juridicidade, uma vez que eles possuem lugar de superioridade e 

hegemonia na pirâmide normativa. 



Com base nas considerações feitas neste trabalho, observa-se que houve 

uma extensão do controle jurisdicional sobre os atos discricionários do Poder 

Público. O resultado prático dessa ampliação é a possibilidade de o Poder Judiciário 

anular atos antes intocáveis e até substituí-los, com o intuito de se evitar decisões 

arbitrárias da Administração e resguardar os direitos do cidadão, sempre em busca 

da finalidade máxima que é o interesse público. 
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