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“a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura

a espada por meio da qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a

espada a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só

pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma habilidade com que

manipula a balança.”

Von Ihering
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RESUMO

Analisa  os  atos  administrativos  praticados  pela  Administração  Pública,  seus  elementos,

espécies,  atributos  e  formas  de  extinção.  Cuida  do  instituto  da  discricionariedade  e  sua

extensão  na  atividade  administrativa,  revelando os  seus  fundamentos,  escopos  e  natureza

jurídica. Demonstra a vinculação do administrador, enquanto gestor da coisa pública, às leis,

princípios constitucionais da Administração Pública explícitos e implícitos e os princípios

gerais  de  direito.  Trata  da  evolução  do  princípio  da  legalidade  para  o  princípio  da

juridicidade. Evidencia as espécies de jurisdição e a ampliação do controle jurisdicional dos

atos administrativos discricionários em relação ao exame da legalidade estrita e aos princípios

norteadores do ordenamento jurídico vigente.

Palavras-chave: Atos Administrativos. Discricionariedade. Novo Paradigma do Princípio da

Juridicidade. Ampliação do Controle da Atividade Administrativa Discricionária.



ABSTRACT

It  analyzes the  discretionary administrative acts,  your concept,  components,  characteristics

and way of extinction. It treats the institute of the discretionary, its concept, its legal nature,

its purposes and limits. It demonstrates the entailing of the administrator to the law, principles

of  constitutionalist,  like  the  motivation,  reasonability  and  proportionality,  and  to  all  the

principles that  conduct  the  Public  Administration.  It  examines  the  judicial  control  on the

discretionary.  Sense  of  the  discretional  acts  demonstrates  the  insufficiency  of  a  judicial

control limited to the examination of the legality strict.

Keywords: Administrative acts. Discretionary. New concept of the principle of jurisdicity.

Enlargement of the judicial control of the administrative discretionary acts.
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1 INTRODUÇÃO

A partir  de  uma  nova  contextualização  da  Administração  Pública  e  do  Poder

Judiciário, visa-se demonstrar a nova perspectiva do princípio da legalidade e do controle

jurisdicional dos atos administrativos discricionários.

O  Brasil,  como  Estado  Democrático  de  Direito  adotado  constitucionalmente,

submete a Administração Pública e o exercício da função administrativa como um todo ao

manto da lei. Os atos administrativos por ela emanados, para que possuam validade jurídica,

têm de apresentar essa conformação normativa, sendo irrelevante se produzidos a partir do

poder vinculado ou discricionário. 

O  ato  administrativo  vinculado  é  aquele  que  possui  todos  os  seus  elementos

previstos em lei, o que torna mais tranqüilo o controle realizado pelos demais poderes. Já o

ato  administrativo  discricionário,  objeto  do  presente  trabalho,  apresenta  características

peculiares que deixam ao administrador certa margem de liberdade no exercício da atividade

administrativa. O que ocorre, na verdade, é a opção entre algumas alternativas deixadas pelo

legislador, para que, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, o gestor público se

posicione por aquela que mais se coaduna ao caso concreto e que satisfaz da melhor forma o

interesse público.

O controle da atividade administrativa pelos demais poderes é uma conseqüência

do princípio da tripartição dos poderes e do seu sistema de freios e contrapesos ou checks and

balance, onde as funções são divididas para melhor serem desempenhadas, possuindo uma

convivência harmônica e de controle recíprocos entre os demais poderes.

O presente estudo se restringirá ao controle exercido pelo Poder Judiciário aos

atos administrativos discricionários.

A  doutrina  mais  conservadora  entende  pacificamente  ser  possível  o  controle

judicial dos atos administrativos discricionários, contudo apenas aos elementos concernentes

vinculados do ato, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Entretanto, a doutrina

moderna entende ser plenamente possível o controle dos elementos discricionários do ato sem



contudo malferir o referido princípio. Argumentam esse estudiosos que houve a evolução do

princípio  da  legalidade  para  o  princípio  da  juridicidade,  tornando  plenamente  possível  o

controle  jurisdicional  dos  atos  administrativos  discricionários  em  relação  não  apenas  à

legalidade estrita, mas também aos princípios explícitos e implícitos na Constituição e nos

princípios gerais de direito.

A problemática do presente trabalho é exatamente essa, até que ponto pode-se

realizar  o  controle  jurisdicional  dos  atos  administrativos  discricionários  sem adentrar  em

questões  de  mérito  ou  no  malferimento  do  princípio  da  separação  dos  poderes.  Para

fundamentação do estudo utilizaremos  a  doutrina  pátria,  além do entendimento  atual  dos

tribunais.

No  primeiro  capítulo  faremos  uma  abordagem  histórica  e  sociológica  da

Administração Pública, conhecendo a origem, o conceito e a legitimação da Administração

Pública.

Em seguida passaremos  a analisar  os  atos  administrativos,  sua  definição,  seus

atributos, elementos e formas de extinção, ressaltando alguns vícios que podem eivá-lo.

No capítulo seguinte traçaremos o perfil da discricionariedade administrativa, seus

fundamentos, natureza jurídica e limites.

No quarto capítulo trataremos do controle jurisdicional dos atos administrativos

discricionários. Cuidar-se-á das formas de jurisdição e da adotada em solo pátrio, dos limites,

do  novo  paradigma  do  princípio  da  legalidade  e,  por  fim,  do  controle  principiológico,

mormente de alguns princípio constitucionais e de princípios gerais de direito.

Ressalta-se  que  o  desenvolvimento  do  estudo  vertente  não  tem  por  fim  o

esgotamento do tema, haja vista a amplitude da matéria e a natureza do trabalho apresentado -

monografia de conclusão de curso -, mas, sobretudo, destacar o crescente posicionamento de

se aferir a licitude e legitimidade dos atos administrativos praticados pelos administradores,

enquanto gestores da coisa pública, pelo Poder Judiciário.

15



2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.1 A Legitimação do Poder Estatal e a Administração Pública

O conceito de Estado tal como hoje é concebido, como uma estrutura permanente

e  politicamente  organizada,  surgiu  originariamente  na  obra  “O  Príncipe”,  de  Nicolau

Maquiavel.  Nessa  época,  no  início  do século  XVI,  a  Itália  era  formada  por  uma grande

quantidade  de  cidades-Estado,  com  cortes  e  governantes  próprios,  mas  com  intensa

participação  em  conflitos,  o  que  a  tornava  instável  e  debilitada.  Maquiavel,  em  seu

mencionado trabalho literário, “O Príncipe”, almejava a construção de um Estado unitário.

Com a evolução da formação estrutural do Estado, a partir da idéia originária de

Maquiavel, verificou-se que a legitimação do Poder foi enquadrada pelos estudiosos a partir

de várias vertentes, principalmente no que concerne aos meios coercitivos e de violência que

possuem o Estado para a consecução de seus fins.

Inicialmente,  com  a  centralização  do  poder  pelo  Estado  houve  também  a

monopolização da coação física, utilizada como instrumento de imposição da soberania em

âmbito  interno  e  externo.  Com  a  utilização  da  violência  em  grandes  proporções  para  a

submissão da vontade dos indivíduos a do Estado ocasionou a equivocada idéia de que a

legitimação  do  Estado,  e  consequentemente  de  sua  Administração,  eram provenientes  do

aparato coercitivo estatal.

Ora, é certo que nenhum Estado pode legitimar-se ou firmar-se por largo período

unicamente em razão da violência. O poder que lhe é inerente é legitimado sempre por um

grupo de pessoas que assim decidem proceder, utilizando-se do aparato coercitivo o Estado

apenas como um instrumento para a realização de suas atividades. Quando a legitimação do

poder não é proveniente de um grupo politicamente organizado a formação estatal que se

constrói  certamente  terá  por  sua  característica  a  brevidade,  haja  vista  nenhum  poder  se

sustentar apenas com desmandos injustificados do poder central.
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Ressalte-se  que  possui  o  Estado,  em  sua  força  coercitiva,  meio  hábil  para  a

consecução dos fins públicos, o que se afasta é a existência desse instrumento como único

meio de legitimar sua atuação e fundamentar sua existência sendo indicada a sua utilização

apenas quando outro menos invasivo não exista no ordenamento jurídico para se alcançar os

mesmos objetivos.

Segundo entendimento de Max Weber a legitimação do Poder pode ser dividida

em religiosa, carismática e racional, conforme a seguir se apresenta.

A legitimidade religiosa seria aquela em que o governante era uma divindade ou

escolhido pessoalmente por ela. Era a partir desse fundamento metafísico que ele acumulava

funções políticas e religiosas sem deixar margem para qualquer oposição por parte dos demais

indivíduos, haja vista sua característica díspar e superior em relação aos demais.

A legitimação carismática seria aquela em que o governante era representado pela

figura de um líder que apresenta um projeto de mudanças substanciais na conotação fática do

momento.  Os  indivíduos  apresentam uma íntima  identificação com esse  planejamento  de

grandes realizações e passam a compor uma massa quase uníssona em apoio ao novo mártir.

Por fim, a legitimação racional se fundamenta na existência de um aparato legal e

administrativo  que  institucionalmente  despersonaliza  o  poder  político  e  o  aloca  em

instituições que se submetem a normas gerais e abstratas, não mais cumprindo determinações

de líderes ou de divindades, mas de todo um conjunto de órgãos criados exatamente com essa

finalidade.

O referido delineamento das espécies de legitimação assemelha-se ao processo

evolutivo desse instituto. Contudo vale salientar que os Estados não obedecem rigorosamente

a  esta  gradação,  havendo  deles  que  ainda  nos  dias  atuais  encontram sua  legitimação  na

divindade de seus líderes. Os que encontram sua legitimação na racionalidade possuem uma

aprovação popular baseada numa análise lógica de governo, com a existência de instituições e

órgãos que submetem sua atividade ao controle legal, atingindo um fundamento democrático

em sua existência.

A  existência  e  legitimação  da  Administração  Pública,  com  a  autonomia  e  o

exaustivo rol de atribuições hodiernos, seguiu caminho paralelo ao percorrido pelo Estado,

haja vista figurar há tempos idos como uma espécie escondida no Poder Executivo, tendo por

17



função  apenas  o  fiel  cumprimento  de  leis  editadas  pelo  parlamento,  conforme  ressalta

Giuliano  Amato  e  Augusto  Barbera,  quando  diz  que  “a  administração  era  o  agir  da

autoridade governamental no âmbito da lei e tinha por função essencial, segundo a típica

concepção do Estado do século XIX, assegurar a ordem pública estabelecida pelas leis”.1

A  organização  administrativa  da  época,  que  atuava  minimamente  com  órgão

centralizados e monocráticos, passa para um segundo momento,  de crescente assunção de

novos papéis à medida que suas funções eram aumentadas, atingindo dimensões vultosas a

ponto de se fazer imprescindível sua contribuição à coletividade em geral.

Dessa forma, a atividade administrativa acompanhou toda a evolução do Estado,

tal como uma função que lhe é inerente, passando pelos mesmos estágios autoritários e com o

uso da força para a observância de suas finalidades. A partir do momento em que o Estado se

curvou  aos  limites  impostos  em lei,  adquiriu  legitimação  democrática,  tendo  a  atividade

administrativa de adequar o seu exercício aos estreitos limites previstos em lei, sob pena de

curvar-se, à posteriori, ao controle estatal.

2.2 A Teoria da Separação dos Poderes

A partir da imperiosa necessidade de conter a intervenção absolutista do Monarca,

onde o Estado passava a se estruturar de forma mais complexa, reclamando um arcabouço

mais elaborado de garantias individuais, Montesquieu, em L'Éspirit des lois criou a idéia da

Tripartição  dos  Poderes  com  a  utilização  do  sistema  de  freios  e  contrapesos,  no  intuito

exatamente  de  restringir  o  ímpeto  desses  governantes,  denotando  uma  clara  idéia  de

organização e controle do poder político.

O Poder,  que embora tenha como legitimado o povo,  é  exercido pelo Estado,

tendo natureza una e indivisível. Havendo sua concentração nas mãos de apenas um indivíduo

acarretaria  uma  atividade  preponderantemente  autoritária  e  tirânica,  como tantas  vezes  já

serviu  de  exemplos  a  história.  Foi  exatamente  nesse  contexto  que  surgiu  a  Teoria  da

Separação dos Poderes que tem por base a criação de funções estatais diversas que recaiam,

sobretudo,  em  agentes  também  diversos,  evitando,  desta  feita,  o  acúmulo  de  funções  e

1 GIULIANO AMATO E AUGUSTO BARBERA 1986 apud MEDAUAR, Odete, 2003, p. 124
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consequentemente  de  poder  nas  mãos  de  um  só  governante,  como  bem  salientou

Montesquieu:

[...] é uma experiência eterna a de que todo homem que tem poder tende a abusar
dele;  ele  vai  até  onde  encontra  limites.  Quem  o  diria!  a  própria  virtude  tem
necessidade de limites. Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela
disposição das coisas, o poder detenha o poder. [...] Quando na mesma pessoa ou no
mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo,
não há liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado
façam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não há liberdade se o poder de
julgar  não  está  separado  do  poder  legislativo  e  do  executivo.  Se  ele  tivesse
confundido com o poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos
seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se ele estiver confundido com o poder
executivo,  o  juiz  poderá  ter  a  força  de um opressor.  Tudo  estaria  perdido  se  o
mesmo homem ou o mesmo corpo de principais, nobres ou povo, exercessem estes
três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar as
questões dos particulares.2

Essa posição,  largamente difundida,  representa  um dos alicerces  do Estado de

Direito, que harmonicamente constrói uma estrutura dividida por funções, onde são exercidas

preponderantemente  com  tipicidade,  sem,  em  momento  algum,  haver  qualquer  tipo  de

sobreposição  entre  elas.  Essas  funções  foram  doutrinariamente  divididas  em  executiva,

legislativa e judiciária.

Por oportuno, frise-se que foi Aristóteles, em sua obra “A Política”, que trouxe a

lume as bases ideológicas formuladas por Montesquieu, do que seria a tripartição de funções,

segundo a qual o governo dividia-se em três partes: a que deliberava acerca dos negócios do

Estado;  a  que  exercia  a  magistratura  e  os  poderes  constituídos  –  atividades  do  Poder

Executivo realizadas por magistrados políticos - e a que tinha por cerne a função jurisdicional.

Foi a partir desse contexto histórico que começou a se desenvolver o conceito de

Estado de Direito, passando a estruturar-se sobre os princípios da legalidade e da separação

dos  poderes,  representando a  submissão  do Estado às  leis  e  a  efetiva  criação de  normas

garantidoras da liberdade individual dos governados. Contemporaneamente ao surgimento do

Estado  Liberal  como  um  Estado  de  Direito,  surge  a  Administração  Pública  nos  moldes

hodiernamente concebidos e como uma função autônoma,  desarraigada do Direito Civil  e

composta por um conjunto de órgãos de atividade especializada e natureza independente e

legalista.

Saliente-se que a Administração Pública, inserida na seara Executiva, principal

exercente da função administrativa,  não o faz, contudo, com exclusividade, sobejando aos

2 MONTESQUIEU apud BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, 2002, p. 22
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demais Poderes – Legislativo e Judiciário, embora em caráter mínimo e atípico, também o seu

exercício, com o mesmo intuito de realizar a vontade da lei e atingir o interesse público.

2.3 Função Administrativa

Segundo a doutrina majoritária, existe uma grande dificuldade em se conceituar

função administrativa em virtude de ter esta se originado não de construções empíricas ou

materiais, mas de um longo processo histórico. O obstáculo se encontra principalmente em

virtude de ser a função administrativa uma espécie de função de execução do ordenamento

jurídico, assim como a jurisdicional, que concretiza a vontade expressa em lei com vastas

possibilidades de concretização teórica.

Essa  celeuma  doutrinária  se  baseia  especialmente  na  grande  extensão  e

heterogeneidade do conceito, pois a função administrativa empreende atividades materiais –

como o fornecimento de água -, imateriais – como a expedição de decretos – e na decisão de

litígios – realização de procedimentos administrativos -, ocupando espaços, praticamente, em

todas as espécies de “Poder”.

Diogo  de  Figueiredo  Moreira  Neto  formula  um  conceito  negativo  de  função

administrativa como sendo:

[...] uma atividade estatal remanescente, definida por exclusão da normativa e da
jurisdicional, de modo que, como se pode antever, se estende sobre um vasto campo
de competências, tão amplo e elástico conforme a doutrina política adotada confira
ao Estado maior ou menor gama de atribuições administrativas.3

Já Marçal Justen Filho define de forma mais específica a função administrativa,

entendendo como:

[...] o conjunto de poderes jurídicos destinados a promover a satisfação de interesses
essenciais,  relacionados  com  a  promoção  de  direitos  fundamentais,  cujo
desempenho exige uma organização estável e permanente e que se faz sob regime
jurídico infralegal e submetido ao controle jurisdicional.4

Conforme  salientado  alhures  a  Teoria  da  Separação  dos  Poderes,  embora

convenientemente divida as funções do Estado, é certo que não tratou do tema de maneira

3Moreira Neto, 2003 apud JUSTEN FILHO, Marçal, 2006, p. 29 
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2ª Ed.São Paulo. Saraiva, 2006. p. 30.
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absoluta, por certo que, se se tratasse de poderes “blindados” em relação aos demais, teria os

mesmos efeitos de sua forma unitária, o autoritarismo e a concentração do poder. Diante desse

raciocínio  surgiu  a  idéia  primordial  de  checks  and  balance,  ou  "sistema  de  freios  e

contrapesos"  em que um poder  tem ingerência  fiscalizatória  em relação aos  demais  sem,

contudo, ficar também imune ao controle dos demais poderes sobre ele mesmo.

Apesar de haver a separação de funções do Estado, esta não se dá em caráter

rígido, podendo os demais poderes praticar atos que difiram de suas atividades tipicamente

consideradas. O Poder Executivo, além de realizar sua função típica administrativa também

executa funções legislativas – compreendido no poder regulamentar da Administração Pública

– e  jurisdicional  –  quando julga litígios  em âmbito  administrativo.  Por  sua vez,  o  Poder

Judiciário tipicamente julga,  mas também licita,  contrata servidores, concede licenças, em

conformidade  com  a  função  administrativa,  e  elabora  seus  regimentos  internos,  em

observância  à  função legiferante.  Por  fim,  o  Poder  Legislativo,  que  além de  realizar  sua

função tipicamente legiferante, julga crimes de responsabilidade de alguns agentes públicos,

em exercício de sua função atípica jurisdicional, e nomeia servidores, em atenção à realização

da função administrativa.

José Cretela Júnior revela que o exercício das funções administrativa, executiva e

jurisdicional, bem como a espécie de controle que poderá ser realizado à posteriori, pode ser

auferido  a  partir  da  classificação  dos  atos  emanados  pelo  Poder  Público  em materiais  e

formais. Formais seriam aqueles que fossem compreendidos como legislativo, jurisdicional ou

administrativo se emanados dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, respectivamente.

Materiais, por sua vez, seriam aqueles em que é realizada “a abstração da fonte produtora do

ato, considerando a medida em si e por si, em relação ao seu conteúdo intrínseco, quando

por  sua  natureza,  caráter,  substância  ou  índole  peculiar  se  revela  com  os  traços

característicos de lei, de sentença ou de ato administrativo.”5

A atividade  jurisdicional,  com o  amadurecimento  da  atuação  estatal  no  plexo

social,  observou ainda  uma  substancial  ampliação  no  conteúdo da  função  administrativa,

ocorrendo  o  fenômeno  denominado  de  administrativização  do  Estado.  Comprova-se  tal

assertiva a partir  do fato de que,  nos  tempos de sua criação,  a  função administrativa era

desempenhada com exclusividade pelo Estado, diferentemente da atual conjuntura que conta

5 CRETELA JÚNIOR, José. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo. 2ª Ed.Rio de Janeiro, 1992. p. 25.
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com diversos organismos de atuação paralela àquele para realizar atividades que dada sua

crescente complexidade ultrapassam as possibilidades estatais.

São as entidades não governamentais, também chamadas de organizações sociais,

compostas pela sociedade civil em geral que, de forma relativamente independente, auxiliam

os serviços mal ou não prestados pelo Estado com compromisso social em face da dignidade

da pessoa humana. Saliente-se que essas entidades são apenas parcialmente independentes do

governo central em virtude de não poderem esquivar-se à observância do controle jurídico

positivado, além de se submeterem à fiscalização contábil e finalística externa, haja vista que

em grande parte recebem para o seu sustento recursos provenientes dos cofres públicos.

Recondicionando,  desta  forma,  a  função  administrativa,  percebe-se  que  suas

dimensões extravasaram o corpo Estatal  e  a  idéia  de tripartição dos poderes,  atingindo a

sociedade civil como um todo para a promoção uma e permanente da satisfação dos interesses

coletivos e dos direitos individuais.

2.4 Conceito da expressão Administração Pública

O conceito do vocábulo administração pública é matéria não regulada em nosso

ordenamento jurídico, mas é, contudo, detentor de consenso doutrinário quanto à vasta gama

de possibilidades de sentidos que nela podem incorrer, seja pelas inúmeras possibilidades de

atividades públicas a serem exercidas, seja pela amplitude subjetiva de seu quadro funcional.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, é sempre árdua e controversa a criação

de conceitos jurídicos quando a lei se omite no cumprimento desse mister, surgindo então

para os doutrinadores a tarefa sistematizar um conjunto de elementos para sua elaboração, de

forma relativamente livre com alguns pontos de referência convencionais. Ressalta ainda o

autor  que  essa  construção  conceitual,  embora  venha  a  ser  pacificada  doutrinária  e

jurisprudencialmente  não  atinge  o  status  de  verdade  jurídica,  haja  vista  ter  havido

“simplesmente a imposição ou a difusão maior dele em face do prestígio de quem o propôs

ou, afinal, por qualquer outra razão que haja contribuído para a adoção daquele “padrão”,
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daquele modelo representativo de um conjunto de elementos arrecadados nas indicações do

direito positivo.”6

Seguindo  esse  raciocínio  criador,  Hely  Lopes  Meirelles  alude  administração

pública aos:

[...] instrumentos de governo, como à gestão mesma dos interesses da coletividade.
(...) Subjetivamente a Administração Pública é o conjunto de órgãos a serviço do
Estado agindo in concreto para satisfação de seus fins de conservação, de bem-estar
individual dos cidadãos e de progresso social. 7

Nesse ínterim, entende o referido autor que administrar em sentido amplo é ge-

renciar interesses e bens almejando sempre a o fiel cumprimento das leis e a probidade no seu

desempenho. No que concerne à Administração Pública, os bens e os interesses geridos per-

tencem à coletividade e devem sempre atender à satisfação do fim público.

Alude  ainda  o  doutrinador  a  um  conceito  que  aglutina  critérios  objetivos  e

subjetivos,  diferentemente  da  maioria  dos  doutrinadores  que  os  conceitua  em  separado,

compreendendo a Administração Pública não só como as pessoas e os órgãos que a compõem,

mas também como as atividades por eles desempenhadas.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, entende a expressão Administração

Pública basicamente em dois sentidos: um subjetivo, formal ou orgânico e outro em objetivo,

material ou funcional.

No  primeiro  caso,  considera  a  autora  Administração  Pública  como  sendo  os

indivíduos  que,  independentemente  do  ente  a  que  façam  parte,  exerçam  a  atividade

administrativa, fundamentado em atribuição concedida por lei.

Ressalte-se que, apesar da adoção do Princípio da Separação dos Poderes e de sua

natureza independente e harmônica, não existe atribuição absoluta de competências, cabendo

a função administrativa ser exercida em cada um dos Poderes, seja em caráter típico – Poder

Executivo – ou atípico – Poderes Legislativo e Judiciário, sempre no uso das prerrogativas

estatais e na busca do fim público. Não se pode olvidar, ainda, dos sujeitos que exercem

função administrativa e não fazem parte do corpo primário do Estado (Administração Direta)

e sim de entidades com personalidades jurídicas próprias e que são criadas ou autorizadas a

6  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 352.
7MEIRELLES, Hely Lopes.Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed.São Paulo. Malheiros, 2008.
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sua criação pelo Estado (Administração Indireta), bem como as que atuam como particulares

com função delegada pelo Poder Público, rematando a autora com a definição subjetiva de

Administração Pública como sendo “o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a

lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.”8

Essa é a formação prevista pela Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967,

com a redação dada pela Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, que embora seja de observância

obrigatória  apenas  pela  União  teve  também  seu  conteúdo  incorporado  aos  Estados  e

Municípios, que determina:

Art. 4° A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura ad-
ministrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade jurídica própria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundações públicas.9

Quando trata a doutrinadora do sentido objetivo da denominação Administração

Pública considera abranger “as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes

incumbidos  de  atender  concretamente  às  necessidades  coletivas;  corresponde  à  função

administrativa, atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo10”

A partir de uma análise acurada dos conceitos supramencionados, percebe-se que

a doutrina moderna considera o vocábulo Administração Pública sob duas perspectivas distin-

tas, uma formal e outra material, designando tanto os órgãos como os agentes públicos que

dela fazem parte, haja vista a difícil tarefa de concentrar sua definição com tão amplo plexo

de relações numa única unidade conceitual.

3. ATO ADMINISTRATIVO

8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª Ed.São Paulo. Atlas, 2007. p. 52.
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0200.htm
10 Id., 2007, p. 50.
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3.1 Definição

A noção de ato administrativo está diretamente ligada a de Direito Administrativo

como  um  todo,  haja  vista,  que  em  decorrência  de  sua  relevância,  ser  o  meio  hábil

preponderante por meio do qual a Administração Pública comunica-se interna e externamente

em  uma  quantidade  e  velocidade  imensuráveis.  É  a  partir  dessa  declaração  de  vontade,

expressa ou tácita, por parte do agente público, que há a projeção do ato administrativo apto a

produzir efeitos no mundo jurídico.

Apesar de a divisão funcional do Estado dar-se doutrinariamente apenas a partir

da obra de Montesquieu, a função administrativa o acompanhou desde os primórdios de sua

existência, e, com ela, a constante edição de atos administrativos de natureza rudimentar, seja

pelo próprio chefe de governo ou por agentes públicos incumbidos dessa função. No entanto,

apenas  em 1812,  na  quarta  edição do  Repertório  de  Guyot,  a  cargo  de  Merlin,  surgiu  a

expressão ato administrativo, tal como a terminologia jurídica hodiernamente concebida, em

substituição de expressões utilizadas à época, como atos do fisco, atos do rei e atos da coroa.

Na época de seu surgimento, o vocábulo tinha conotação deveras genérica, como de uma

mera  operação  administrativa.  Foi  na  doutrina  francesa  que  a  idéia  foi  aos  poucos  se

concretizando e concebendo as diretrizes resultantes da teoria da separação dos poderes.

Na construção de uma definição do termo ato administrativo muitos pensadores se

perfilharam a seu respeito. Criaram os mais diversos conceitos, retratando-o de forma ampla,

restrita, formal, material, objetiva e subjetiva. Zanobini, em uma definição que data da década

de  50  e  ainda  bastante  basilar,  afirma  que  “entende  por  ato  administrativo  qualquer

desenvolvimento de atividade por parte da administração pública.”11

José  Cretella  Júnior,  em conceito  mais  abrangente  e  completo  em relação  ao

acima mencionado define ato administrativo como:

[...]a  manifestação  da  vontade  do  Estado,  por  seus  representantes,  no  exercício
regular de suas funções, ou por qualquer pessoa que detenha, nas mãos, fração do
poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer,

11 Zanobini, 1950 apud CRETELLA JÚNIOR, Josél, 1977, p. 08.
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modificar,  resguardar  ou  extinguir  situações  jurídicas  subjetivas,  em  matéria
administrativa.12

Por  sua  vez,  José  dos  Santos  Carvalho  Filho  considera  como fundamentais  à

definição  de  ato  administrativo  as  perspectivas:  da  vontade  emanada  por  agente  da

Administração  Pública  ou  de  indivíduo revestido  de  suas  prerrogativas,  do  conteúdo que

corresponda a um fim público e a da regência dessa espécie de ato pelo Direito Público,

determinando  seu  conceito  como  sendo  “a  exteriorização  da  vontade  de  agentes  da

Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito

público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público”.13

Ressalta  ainda  o  autor  que  os  responsáveis  pela  exteriorização  da  vontade

administrativa podem compor os quadros dos órgãos administrativos das pessoas federativas

(União, Estados e Municípios) de quaisquer Poderes, das pessoas da Administração Indireta

(autarquias,  fundações públicas,  sociedades de economia mista e  empresas públicas),  bem

como aquelas que receberam a incumbência de exercer atividade administrativa por delegação

do Poder Público. Quanto ao regime jurídico público, convém salientar que em muitos casos

há observância de algumas nuances do regime privado, mas sempre em caráter supletivo, haja

vista ser o regime jurídico público o fundamental à prática de atos administrativos de qualquer

natureza e por todos os seus legitimados.

Dessa  forma,  pode-se  perceber  que,  conforme  a  maioria  dos  conceitos  dos

institutos administrativos, não existe uma definição do vocábulo ato administrativo que venha

delineado por lei ou que assuma um caráter doutrinário geral de ampla difusão. O que se

constata é a sua evolução ao longo do tempo de acordo com a exigência da realidade social e

da ingerência estatal de cada época, passando a ter características peculiares sem as quais

desnaturariam sua essência e finalidade.

3.2 Fato Administrativo e Ato da Administração

Segundo parte da doutrina, a noção de fato administrativo não possui nenhuma

correlação direta com a idéia de fato jurídico abordado pelo Direito Privado. Tal assertiva é

proferida em virtude de neste último levar-se em consideração,  principalmente,  os efeitos

12 CRETELLA JÚNIOR, José. Do Ato Administrativo. 2ª Ed. São Paulo. Bushatsky, 1977, p. 19.
13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16ª Ed. Rio de Janeiro. Lúmen
Júris, 2006, p. 88.
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jurídicos provenientes da ocorrência do fato, enquanto naquele interessa primordialmente a

atividade material ocasionada, que geram efeitos concretos à Administração, além de possuir

maior abrangência do que o segundo, pois comporta além de efeitos meramente jurídicos,

efeitos que não repercutem na esfera de direitos, denotando um evento substancial ocorrido na

Administração.

Para  Hely  Lopes  Meirelles  o  fato  administrativo  é  resultante  de  algum  ato

administrativo que o determina, podendo ocorrer excepcionalmente em ordem inversa, com a

ocorrência  primeiro  do  fato  administrativo  para,  em  seguida,  ser  produzido  o  ato

administrativo, como ocorre nos casos de apreensão de mercadorias para depois ser lavrado o

auto de infração.  Afirma que pode também ocorrer fato administrativo quando uma mera

conduta administrativa produza efeitos materiais, como a mudança de local de uma repartição

pública.  Por  fim,  acrescenta  que  pode  haver  a  ocorrência  de  um fato  administrativo  em

decorrência de um fenômeno natural, como é o caso de uma árvore que cai sobre a quadra

esportiva de uma escola pública.

Já no que tange à definição de ato da administração a doutrina costuma enunciá-lo

de forma bastante abrangente, compreendendo inclusive os atos administrativos propriamente

ditos, conforme salientado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o tem como "todo ato

praticado no exercício da função administrativa"14, incluindo-se aí os atos de direito privado,

os atos materiais da Administração, os atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor, os atos

políticos, os contratos, os atos normativos e os atos administrativos propriamente ditos.

Celso Antônio Bandeira de Mello ao tratar do tema enumera apenas como atos da

administração  os  atos políticos,  os  atos materiais  e  os  atos regidos  pelo  direito  privado.

Ressalta ainda que o conceitos de ato administrativo e administração pública não possuem

relação direta, haja vista que “nem todo ato da Administração é ato administrativo e, de outro

lado, nem todo ato administrativo provém da Administração Pública”.15

3.3 Atributos do Ato Administrativo

14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª Ed.São Paulo. Atlas, 2007. p. 175.
15 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 352.
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Dando  seguimento  aos  estudos  sobre  ato  administrativo  discorreremos

sucintamente sobre o que os juristas denominam atributos ou características do ato, o que sem

os quais esvaziariam por completo o instituto, colocando na mesma linha de diversas outras

manifestações de vontade por parte do Poder Público ou Privado. 

As prerrogativas a que faz jus a Administração Pública no cumprimento de seu

múnus públicos não lhes são conferidas em virtude de ser um órgão do Poder. Não se pode

conceber que em um Estado de Direito privilégios sejam atribuídos à força governante pelo

simples fato de ser governo. Pelo contrário, essas vantagens que revestem as manifestações

administrativas  somente  são  admitidas  em  virtude  do  fim  último  colimado,  o  interesse

público, à medida que intentem sua satisfação. 

Ressalte-se  que  os  poderes  de  que  goza  a  Administração  Pública,  enquanto

prestadora de serviços de natureza coletiva, atende a certos limites impostos pelo sistema

normativo pátrio,  denotando sua natureza não absoluta,  mas de importância  ímpar  para o

atendimento razoável dos interesses públicos.

Os  doutrinadores  destoam  quanto  às  características  específicas  do  ato

administrativo. Abordaremos neste trabalho aquelas mais relevantes e de classificação mais

usual nos volumes jurídicos, quais sejam, a imperatividade, a presunção de legitimidade, a

executoriedade e a exigibilidade. 

Imperatividade  ou  coercibilidade  significa  que  os  atos  administrativos  são

cogentes à quaisquer indivíduos, independentemente de sua concordância, que se encontrem

no seu  raio  de  incidência,  apesar  de  seu  único  fim almejado  ser  o  público.  Em relação

legitimação  dessa  prerrogativa,  a  doutrina  de  Renato  Alessi  denomina  Poder  Extroverso,

aquele que “permite ao Poder Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do

sujeito emitente,  ou seja, interferem na esfera jurídica de outras pessoas,  constituindo-as

unilateralmente em obrigações”.16

Presunção  de  legitimidade,  por  seu  turno,  é  a  qualidade  que  apresenta  o  ato

administrativo  de  ter  sobre  si  a  presunção  juris  tantum de  que  fora  praticado  em  fiel

observância a todos os ditames jurídicos. Ou seja, até prova em contrário presume-se o ato

16 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 383.
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praticado sob o rigor da lei, não podendo o administrado se esquivar de seu cumprimento

alegando ilegalidade, salvo prova judicial em contrário.

A  executoriedade  representa  a  possibilidade  de  coação  material  por  parte  da

Administração Pública para a garantia de execução do ato, com a utilização dos meios de

força compreendidos em seu aparato, sem necessidade de se recorrer previamente às vias

judiciais.

Por fim, a exigibilidade é a prerrogativa estatal que autoriza o Poder Público, no

exercício da função administrativa, exigir dos administrados o cumprimento de obrigações

por  ela  impostas,  sem  necessidade  de  se  recorrer  ao  Poder  Judiciário.  Difere  da

imperatividade, pois não apenas impõe uma obrigação, mas tem a possibilidade de exigir seu

cumprimento através dos meios de induzimento indireto de cumprimento.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro enuncia ainda a tipicidade como outro atributo do

ato administrativo, proveniente do princípio da legalidade. Segundo a autora, para cada ato há

uma finalidade específica a ser perseguida pela Administração Pública.

3.4 Elementos do Ato Administrativo

Nesse tema, o que pode se perceber é a divergência doutrinária, assim como em

quase todas as matérias que tratam de tema pertinente ao Direito Administrativo, quanto à

escolha dos elementos e da terminologia empregada que estruturam o ato administrativo.

Os  autores  que  tratam  do  tema  denominam  esse  conjunto  de  elementos  que

estruturam o ato administrativo e constituem seus requisitos de validade de diversas maneiras.

Humberto Fragola o enxerga como a anatomia do ato administrativo e os seus vícios uma

patologia.  Outros  autores  definem  como  requisitos,  aspectos  ou  pressupostos  do  ato

administrativo.

A discussão terminológica do tema se apresenta deveras irrelevante, haja vista a

importância se concentrar no estudo da matéria em si, que trata da possibilidade de identificar
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os elementos pertinentes ao ato administrativo para que os vícios porventura nele contidos

possam ser identificados e expurgados da esfera dos administrados.

A posição clássica de Hely Lopes Meirelles revela como requisitos necessários à

sua formação a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Já Celso Antônio

Bandeira de Melo afirma ser elementos do ato apenas o conteúdo e a forma, sendo o objeto e

a função administrativa os  pressupostos de existência e  o sujeito,  o motivo,  os  requisitos

procedimentais, a finalidade, a causa e a formalização os pressupostos de validade. Marçal

Justen Filho, por sua vez, enumera os aspectos do ato como sujeito, conteúdo, forma, motivo

e finalidade.

Com o advento da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965 (Lei da ação popular), a

controvérsia se tornou menos intensa, haja vista em seu art. 2° cuidar da nulidade dos atos e

dos vícios que lhe são pertinentes, senão vejamos:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Dessa forma, apesar de os doutrinadores não apresentarem consenso em relação

ao tema, a partir da legislação pátria compreende-se a competência, a finalidade, a forma, o

motivo e o objeto como os principais elementos constituidores do ato administrativo.

3.4.1 Competência

A competência é instituto que se justifica pela necessidade de divisão do trabalho

em todo o corpo estatal. Essa fragmentação de tarefas é estudada nas funções administrativa,

legislativa e judiciária e visa à organização básica dos atributos estatais nas mãos dos agentes
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públicos. Para o estudo que ora se tece há quem a denomine de competência administrativa,

diferenciando das existentes nos demais Poderes.

O elemento  competência  possui  a idéia paralela  à  de capacidade constante  no

direito privado, como todo aquele indivíduo que possui a faculdade de ser titular de relações

jurídicas. Na noção de competência, além da capacidade jurídica titularizada pelo Estado, tem

o sujeito manifestador da vontade de atuar dentro dos limites traçados por lei. José Cretella

Júnior ressalta algumas diferenças substanciais entre a competência do direito público e a

capacidade do direito privado, sendo a primeira sempre condicionada a texto expresso em lei,

de exercício obrigatório, fragmentada em diversos órgãos e caracterizada pela inviabilidade

de  ser  renunciada  ou  de  ser  objeto  de  pactos  que  lhe  comprometam seu  exercício.  Já  a

capacidade  privada  distingue-se  por  ser  a  regra  e  a  incapacidade  a  exceção,  por  ser  de

exercício de arbítrio do particular e por ser possível a realização de restrições ao exercício de

suas atividades em virtude de previsão contratual.

Para a realização do interesse público a competência é definida segundo aspectos

que viabilizem sua consecução, decorrentes de critérios em razão da matéria, da hierarquia, do

lugar e do tempo. Em relação à matéria, para sua melhor execução especifica-se seu âmbito,

com a distribuição de competência entre vários Ministérios de acordo com o assunto que o é

pertinente: saúde, educação, transportes. No que pertine ao grau hierárquico, a distribuição de

competência é geralmente feita em razão de funções mais complexas ou com maior grau de

responsabilidade de acordo com os postos ocupados por agentes hierarquicamente superiores.

No que tange ao lugar, funda-se na descentralização territorial das funções administrativas,

como nas  funções exercidas  por  delegado de  polícia  a  depender  da  localidade  do delito,

otimizando a prestação de serviços à coletividade. Por fim, a competência é distribuída em

razão  do  tempo  quando  as  necessidades  do  momento  assim  exigirem,  como  no  caso  da

duração de um mandato ou de um estado de calamidade pública.

Apresentam  como  características  desse  elemento  a  inderrogabilidade  e  a

improrrogabilidade. A primeira significa que a competência é prevista expressamente em lei e

não pode ser transferida a outrem que não o seu legitimado por acordo de vontade.  Já a

segunda característica prevê que quem não possui competência não poderá vir a tê-la senão

por alteração na lei definidora.
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A  legislação  pátria  prevê  ainda  duas  hipóteses  em  que  há  a  modificação  da

competência, a delegação e a avocação. A delegação consiste na transferência de um agente a

outro,  geralmente  hierarquicamente  inferior,  de  funções  que  lhe  eram  originariamente

atribuídas.  Essa  possibilidade  tem de  ser  prevista  em lei,  de  forma que  existem algumas

hipóteses em que não se admite delegação, como quando se tratar da edição de conteúdo

normativo, de decisão de recurso administrativo ou de matérias que são exclusivas do órgão

ou autoridade Ressalte-se que a autoridade delegante continua competente cumulativamente

para a função que delegou. A avocação, por sua vez, também decorrente da hierarquia, ocorre

com  a  transferência  temporária  para  superior  hierárquico  de  competência  atribuída

originariamente a subordinado, devidamente fundamentada na necessidade. Da mesma forma

que  ocorre  com  a  delegação,  não  poderá  haver  avocação  caso  se  trate  de  competência

exclusiva do subordinado. 

Os vícios na competência são tratados com maestria por Maria Sylvia Zanella Di

Pietro ao enumerá-los entre a usurpação de função, o excesso de poder e a função de “fato”.

Este último é crime definido no Código Penal, em seu art. 328, como “usurpar o exercício da

função pública”, quando indivíduo que não estando investido do múnus público age como se

assim estivesse. O excesso de poder ocorre quando o agente público age extrapolando os

limites legais de sua competência, podendo configurar crime de abuso de autoridade. Já a

função de fato se verifica quando o indivíduo está irregularmente investido em alguma função

pública, mas a exerce com total aparência de legalidade.

3.4.2 Objeto

Os doutrinadores geralmente adotam objeto, substância e conteúdo do ato como

sinônimos. José Cretella Júnior define como “o efeito prático que, na órbita administrativa, o

sujeito  pretende  alcançar  através  de  sua ação direta  ou  indireta”.17.  Já  José  dos  Santos

Carvalho Filho, define como “o objetivo imediato da vontade exteriorizada pelo ato”.18

17 CRETELLA JÚNIOR, José. Do Ato Administrativo. 2ª Ed. São Paulo. Bushatsky, 1977, p. 32.
18  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16ª Ed. Rio de Janeiro. Lúmen
Júris, 2006, p. 96.
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O  objeto  deve  ser  lícito,  possível  e  determinado  ou  determinável  ou  certo.

Licitude é o traço que é responsável por não contrariar a norma legal. A possibilidade decorre

de conveniência lógica, de ser realizável fisicamente. E certeza, representa que “a vontade

manifestada tem de visar efeitos jurídicos precisos quanto à natureza dos efeitos, às pessoas,

às  coisas,  às  próprias  circunstâncias  do  tempo  e  lugar  –  isto,  é,  quanto  ao  objeto

propriamente  dito  e  aos  pressupostos  que  estejam  ligados”.19 Saliente-se  que  parte  da

doutrina acrescenta ainda a moral como um dos atributos do objeto tratando dos princípios

éticos e das regras de conduta que norteadoras da Administração Pública.

Por  fim,  frise-se  que  a  vontade  do agente  exteriorizada  no  ato  administrativo

através do objeto tanto pode ser vinculada à previsão legal, como pode ser fruto de atividade

discricionária  por  parte  do  administrador,  em  que  incorrerá  na  avaliação  desse  critério

administrativo e persecução da finalidade pública.

3.4.3 Forma

A forma é o meio pelo qual o agente público exterioriza sua vontade, saindo da

esfera  psíquica  para  o  mundo  dos  fatos,  podendo  seguir  estrita  prescrição  legal  ou  ser

formalizada em quaisquer espécies em direito admitidas. A regra é que a forma seja a escrita,

mas em nada obsta revestir-se o ato administrativo da forma oral, a partir de mímicas ou por

sinais convencionais, desde que possua forma, posto que não existe ato sem forma.

Juridicamente falando a forma do ato vai além da concepção material, alcançando

a  necessidade  de  adoção  de  uma  forma  válida,  que  apresente  fiel  cumprimento  à  forma

prescrita em lei, não bastando apenas a exteriorização da vontade do agente público, mas a

sua realização nos termos estabelecidos em lei. Essa validade das formas também integra os

procedimentos  administrativos  em  geral,  haja  vista  que  a  série  de  atos  praticados  no

desenvolvimento do processo tem de ocorrer de maneira fidedigna ao estipulado em lei, para

que a prática do ato jurídico ao final do processo possa ser reputado válido.

19 Marcelo Caetano, 1947 apud CRETELLA JÚNIOR, José, 1977, p. 34.
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A cautela que acompanha esse elemento do ato administrativo tem razão de ser na

segurança jurídica e no controle a ser exercido em face da atividade administrativa, conforme

ressalta Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

[...] a obediência à forma (no sentido estrito) e ao procedimento constitui garantia
jurídica para o administrado e para a própria Administração; é pelo respeito à forma
que se possibilita  o controle do ato administrativo, quer pelos seus destinatários,
quer pela própria Administração, quer pelos demais Poderes do Estado. 20

O defeito que pode inquinar o ato em relação à forma diz respeito à inobservância

de alguma formalidade exigida em lei, que dependendo do grau de relevância em sua estrutura

poderá ser objeto de invalidades ou de convalidação, avaliando-se cada caso concreto com os

devidos temperamentos.

3.4.4 Finalidade

Finalidade é o objetivo que o agente público almeja com a prática de certo ato.

Esse  fim,  tratado  restritivamente,  vem  reservado  em  lei  para  a  prática  de  determinada

categoria de atos, devendo o seu emitente persegui-lo sob pena de se apresentar ao mundo real

de  forma  defeituosa,  de  maneira  que  para  cada  ato  administrativo  praticado  existe  uma

finalidade legal específica que o acompanha.

Além  da  finalidade  pontual  que  cada  ato  possui,  convém  salientar  que  sua

consecução  deve  estar  sempre  dirigida  para  realização  do  interesse  público,  não  sendo

concebível que o indivíduo como ser privado se utilize do múnus público para a satisfação de

seus interesses  particulares,  devendo antes de tudo exercer  sua função estatal  em prol  da

coletividade, pois os “poderes administrativos não são abstratos, utilizáveis para qualquer

finalidade;  são  poderes  funcionais,  outorgados  pelo  ordenamento  em  vista  de  um  fim

específico, com o quê apartar-se do mesmo obscurece sua fonte de legitimidade”.21

Reconhecem  os  doutrinadores  que  a  partir  do  desvirtuamento  desse  instituto

podem  os  atos  assim  praticados  adentrarem  à  esfera  jurídica  já  eivados  de  vícios

comprometedores de sua estrutura, caracterizando o desvio de poder ou finalidade. Para Celso

20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª Ed.São Paulo. Atlas, 2007. p. 193.
21 ENTERRÍA, Eduardo García de. apud BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 371.
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Antônio  Bandeira  de  Melo  esse  desvio  de  poder  pode  manifestar-se  de  duas  formas:  a

primeira  ocorre  quando o  agente  persegue fins  alheios  ao interesse  público  e  a  segunda,

quando o agente busca finalidade distinta daquela prevista em lei para a categoria de atos a

que pertence. Ressalta ainda o ilustre doutrinador que geralmente tal mácula ocorre em razão

de  um  vício  de  intenção,  o  que  não  impede  de  que  em  raros  casos  o  agente  não  aja

equivocadamente e, portanto, livre desse tipo de vício.

3.4.5 Motivo

O motivo  do  ato  é  a  situação  no  mundo  dos  fatos  externa  ao  agente  apta  a

justificar a prática do ato administrativo pelo agente público. Essas razões ensejadoras do ato

vão além dos interesses privados, sendo imprescindível na conjugação entre o fato e a norma

a observância dos estritos ditames legais. 

Marçal  Justen  Filho bem aponta  que  o  motivo  não seria  diretamente  os  fatos

empiricamente  apresentados,  mas  a  “representação  intelectual  que  o  agente  realiza  a

propósito deles, relacionando-a com o direito e atingindo uma conclusão22”, resultando em

uma  causa  jurídica  e  na  composição  da  vontade  do  agente.  É  em  decorrência  dessa

intelectualização dos fatos pelo agente, que pode ocorrer de forma equivocada, que o motivo

pode ser considerado em alguns casos como defeituoso.

O motivo é um dos elementos caracterizadores do ato administrativos e nele deve

sempre estar presente. Em alguns casos já vem previsto em lei, em outros age o agente com

certa liberdade, mas sempre implicitamente amparado pelo viés legal e pela adequação lógica.

Quando se tratar de ato vinculado entende-se que pode o agente se furtar de expressamente

motivar o ato, haja vista sua hipótese estar plenamente prevista na legislação competente. Já

quando se tratar de ato discricionário, posiciona-se a doutrina que tem de estar o ato expressa

e anteriormente motivado, no intuito exatamente de não restar possibilidade à administração

de praticar atos sem motivos ou com a “criação” de novos motivos posteriormente. Nesse

caso a ausência de motivo ou sua inserção à posteriori causaria mácula de vício ocasionador

de suas invalidades.

22 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2ª Ed.São Paulo. Saraiva, 2006. p. 205.
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Salutar ainda é proceder à distinção entre motivo e motivação. Enquanto aquele é

instituto  presente  em  qualquer  espécie  de  ato  administrativo  e  representa  os  fatos

empiricamente  considerados  à  prática  do  ato,  este  é  a  fundamentação,  a  justificativa,  a

exposição de motivos dada pelo agente na prática de determinados atos administrativos.

Questão  importante  diz  respeito  à  obrigatoriedade  da  motivação  nos  atos

administrativos. A doutrinária se divide quanto ao assunto, uns considerando-a obrigatória

quando  assim  a  lei  o  exigir,  outros  afirmam  inversamente  sua  imprescindibilidade  em

qualquer caso. O certo é que a doutrina mais vanguardista e a jurisprudência atual têm se

posicionado  pelo  alargamento  da  necessidade  da  motivação  dos  atos  administrativos,

inclusive quanto à sua feitura de forma coesa e inteligível.

Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro,  seguindo  o  mesmo  raciocínio,  defende  ser

necessária  a  motivação  não  só  dos  atos  administrativos  vinculados  como  também  dos

discricionários,  justamente  por  entender  que  tal  controle  representa  uma  garantia  de

legalidade  à  Administração  Pública  e  a  seus  administrados,  principalmente  quando  pode

ocasionar prejuízo à direito de terceiro interessado.

Esse é o posicionamento que vem se firmando nos Tribunais Superiores, senão

vejamos:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ATO NÃO MOTI-
VADO - NULIDADE - ART. 8º, INCISO I DA LEI ESTADUAL Nº 5.360/91 -
PRERROGATIVA DE INAMOVIBILIDADE - INEXISTÊNCIA - PRECEDEN-
TES – RECURSO PROVIDO.

I - O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a
efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim,
a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço. Prece-
dentes.

II - O art. 8º, inciso I da Lei Estadual nº 5.360/91 não impede que o servidor por ela
regido seja removido. Não se cogita de inconstitucionalidade da expressão "funda-
mentada em razão do interesse do serviço" nele contida.

III - No caso dos autos, o ato que ordenou as remoções encontra-se desacompanhado
do seu motivo justificador. Conseqüentemente, trata-se de ato eivado de nulidade
por ausência de motivação, que desatende àquela regra específica que rege os Agen-
tes Fiscais da Fazenda Estadual.

IV - Recurso provido.23

23 STJ, Relator Min. Gilson Dipp, RMS 12856/PB, 5ª Turma, DJ 01 jul. 2004, p. 214.
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MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  SERVIDOR  PÚBLICO  -  AFASTAMENTO
PARA CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE DOUTORADO
NO EXTERIOR - AFASTAMENTO A PRINCÍPIO DISCRICIONÁRIO - CON-
TROLE DA DISCRICIONARIEDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO - ILEGALIDADE - SEGURAN-
ÇA CONCEDIDA.

1. A discricionaridade administrativa encontra limites, limites impostos pelo próprio
princípio da legalidade.

2. Assim, todo ato que se apresenta, no âmbito da norma legal, discricionário, no
caso concreto, é sempre passível de controle jurisdicional.

3. Ao deferir o primeiro período de afastamento para a realização da primeira etapa
do curso de Doutorado, na cidade de Belém- PA, restou evidente a necessidade do
serviço público e o interesse da Administração na capacitação e no aprimoramento
do docente.

4. Não bastasse, o vício da ausência de motivação do ato coator, mais grave nos atos
tidos considerados, no âmbito da norma, é suficiente para invalida-lo e conceder a
ordem ao Impetrante.

5. Segurança concedida.24

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  a  garantia  do controle  a  ser  exercido  pelo

administrado, seja por vias administrativas ou judiciais, não deve se limitar apenas a questões

relativas diretamente à legalidade, mas também e principalmente a aspectos em que atua o

agente com certa porção de liberdade, para que sua manifestação de vontade não se apresente

viciada por quaisquer interesses que não seja o público.

3.5 Extinção dos Atos Administrativos

A extinção dos atos administrativos do mundo jurídico pode ocorrer por diversas

razões. Celso Antônio Bandeira de Mello classifica essas hipóteses segundo a sua eficácia. Se

eficazes,  os  atos  administrativos  podem  extinguir-se  pelo  cumprimento  de  seus  efeitos

(esgotamento do conteúdo jurídico, execução material e implemento de condição resolutiva

ou termo final), pelo desaparecimento do sujeito ou do objeto ou pela retirada do ato . Nesse

último  caso,  por  distintas  razões  pode  ocorrer  a  retirada  do  ato,  seja  em decorrência  de

conveniência  e  oportunidade  (revogação),  por  não apresentar  conformidade  com a  ordem

jurídica (invalidação), pelo descumprimento de condições impostas pela administração para a

24 STJ, Relator Min. Paulo Medina, MS 10815/DF, DJ: 11 out. 2007.
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continuidade do gozo da situação jurídica (cassação),  pela edição posterior  de norma que

inviabilize a situação criada pelo ato (caducidade) ou seja pela emissão de ato de conteúdo

inverso e direcionado ao ato anteriormente  praticado concessório de determinados  efeitos

(contraposição). Quando ainda ineficazes os atos, podem ser retirados pelo que se denomina

mera retirada ( revogação ou invalidação) ou pela recusa do beneficiário quando a aceitação

era condição necessária à produção dos efeitos do ato.

Para o estudo de que se trata é necessária uma apreciação mais minuciosa dos

institutos da revogação, invalidação e convalidação, haja vista ser uma espécie de controle

que pode ser feito tanto internamente (autocontrole),  como também pelo Poder Judiciário

(controle), no segundo caso.

3.5.1 Revogação

A revogação ocorre quando um ato administrativo praticado pela Administração

Pública,  em  conformidade  com  a  ordem  jurídica  vigente,  torna-se  inconveniente  ou

inoportuno  ao  interesse  público  pela  superveniência  de  uma  nova  conjuntura  fática,

necessitando da edição de um novo ato que extinga os efeitos do anteriormente praticado,

total ou parcialmente, explícita ou implicitamente, operando efeitos ex nunc.

O ato de revogação é um ato administrativo como outro qualquer, necessitando,

portanto, para sua perfeita operacionalização, verem preenchidos com regularidade todos os

seus elementos, pressupostos e características. Geralmente compete ao agente que produziu o

ato  ou  aquele  hierarquicamente  superior  a  sua  revogação,  alcançado  todos  os  Poderes

considerados per si, desde que no exercício de função administrativa.

Grande diferença reside entre os termos revogação e invalidação, no sentido em

que  naquele  a  Administração  extingue  atos  legais,  porém inconvenientes  ou  inoportunos,

enquanto neste há a fulminação de atos ilegais pela Administração Pública ou pelo Poder

Judiciário.  Ressalte-se  que  a  revogação  somente  pode  ocorrer  em  relação  a  atos

discricionários,  haja  vista  que nos atos  vinculados a conveniência  e  oportunidade já  vêm

previstas  em  lei,  não  restando  ao  administrador  liberdade  para  discutir  o  mérito
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administrativo, salvo a hipótese de um ato que era disciplinado como vinculado passar a ser

normatizado  de  maneira  diversa,  como  discricionário,  podendo,  a  partir  daí,  ser  objeto

passível de revogação.

Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  enumera  alguns  limites  impostos  à

Administração quanto à revogação dos atos administrativos, admitindo-a nos casos que se

segue: 1) competência deferida por lei; 2) a competência do agente não ter se exaurido com a

prática do ato. Por sua vez, inadmitem a revogação as seguintes hipóteses: 1) atos declarados

irrevogáveis por lei;  2) atos exauridos; 3) atos vinculados; 4) os denominados meros atos

administrativos,  pois  seus  efeitos  derivam  de  lei;  5)  atos  de  controle,  pois  se  exaure  a

competência com sua edição; 6) atos complexos; 7) atos que integram processo e devem ser

expedidos  em  ocasião  determinada  e  8)  atos  que  geram  direitos  adquiridos,  conforme

entendimento explanado pela Súmula 473 do STF:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.25

3.5.2 Invalidades

O termo invalidade é usado na doutrina para qualificar os atos administrativos em

desconformidade  com  as  prescrições  jurídicas.  A  corrente  doutrinária  que  utiliza  essa

classificação, composta por autores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Seabra Fagundes

e José Cretella Júnior, disciplina o assunto em consonância com as nulidades previstas no

Direito Privado e na adoção da teoria dualista, dividindo as invalidades do ato administrativo

em nulidade e anulabilidade.

Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello que, apesar da metodologia adotada,

não  existe  ato  mais  ou  menos  inválido  do  que  o  outro.  O  que  há  é  a  maior  ou  menor

possibilidade desse ato continuar a produzir efeitos no mundo jurídico, a depender da repulsa

ocasionada  ao  Direito.  Acrescenta  ainda  o  autor  à  classificação  a  categoria  de  atos

25 http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Sumulas_1_a_736.pdf
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inexistentes, que pela gravidade do vício contido em seu bojo não são passíveis de nulidade e

anulabilidade, nem tampouco são atingidos pela prescrição.

O  ato  nulo  é  aquele  maculado  por  um  vício  insanável  que  inviabiliza  sua

continuidade na realidade jurídica. Já ato anulável é aquele que apesar de viciado, pode ser

sanado e objeto de convalidação, suprindo-se sua invalidade com efeitos retroativos à sua

origem.

A convalidação é mais uma prerrogativa da Administração Pública concernente

no aproveitamento dos atos por ela praticados, que embora eivados de vício sanável, possam

ser regularizados quanto à sua conformação legal. Ela é possível quando ainda não tenha sido

impugnado  o  ato  administrativa  ou  judicialmente,  e  quando  ainda  for  viável  rua  regular

produção  no  momento  de  sua  convalidação.  Caso  não  seja  viável  a  convalidação  pela

insanabilidade  do vício  deverá  a  Administração anulá-lo,  seja  de  ofício,  em exercício  da

autotutela, seja por provocação de particular.

Além da previsão supramencionada, da Administração anular seus próprios atos,

pode o Poder Judiciário, em homenagem ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, da

mesma forma, exercer essa função, desde que provocado. Ele analisa questões pertinentes à

legalidade  do  ato  praticado  e  sua  decisão  produz  efeitos  ex  tunc,  ou  seja  retroativos,

ressalvadas  as  relações  com  terceiro  de  boa-fé,  que  devem  ter  seus  efeitos  retroativos

preservados.

Quanto ao prazo para prescrever ou decair o direito da Administração de invalidar

seus atos diverge bastante a doutrina. Parte da doutrina entende que o prazo deve ser de cinco

anos, conforme previsto para a Ação Popular. Já acorrente majoritária entende que não existe

prazo  previsto  legalmente  que  regulamente  a  matéria,  não  podendo,  portanto,  ser  feito

nenhum tipo de analogia para tratar do assunto, orientando-se no sentido de haver uma maior

flexibilização,  para  que  cada  caso  seja  analisado  particularmente,  conforme  os  efeitos  já

produzidos e o interesse público em jogo.

4. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONTROLE JURISDICIONAL
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Após tratarmos da função administrativa, enquanto uma das funções tripartidas do

Estado, e dos traços mais relevantes dos atos administrativos, abordaremos simplificadamente

a discricionariedade administrativa sobre o prisma de uma das modalidades de ato praticado

pela Administração Pública e das prerrogativas, fundamentos e limites que lhe são inerentes.

Em seguida, abordaremos o tema do controle judicial a ser exercido sobre essa

espécie de atos administrativos, os limites de seu exercício, a observância do princípio da

inafastabilidade do judiciário e os avanços jurisprudenciais acerca da metéria.

4.1 Discricionariedade e Vinculação

Quando se remete ao tema ora exposto tem-se a idéia de que discricionariedade e

vinculação  seriam  temas  diametralmente  opostos,  pois  que  este  reveste-se  de  estreitos  e

rígidos  limites  legais,  enquanto  aquele  estaria  desprovido  de  qualquer  rédea  normativa,

submetendo-se apenas ao crivo do operador incumbido da prática de atos em espécie.

Entretanto, na esfera administrativa, o enfoque dado à matéria apresenta forma

diversa.  Verdadeiramente o ato administrativo vinculado é aquele desprovido de qualquer

vontade  prevalente  do  administrador,  pois  seus  limites,  finalidades  e  efeitos  estão

expressamente previstos em lei, tendo de haver sua fiel observância sob pena de malferimento

do princípio da legalidade. Os atos administrativos discricionários, por sua vez, apresentam

realmente  características  diversas,  mas  da  mesma  forma  ligados  aos  padrões  legais,  aos

elementos que são indissociáveis ao ordenamento jurídico como um todo, afastando qualquer

tipo de arbitrariedade por parte do administrador.

O que torna o ato administrativo discricionário peculiar é a margem de liberdade

deixada pela lei para que o gestor público possa a partir de seu juízo subjetivo preencher o es-

paço deixado para a composição de alguns de seus elementos, afim de que se cumpra a finali-

dade almejada pela mesma. Esse espaço a ser preenchido diz respeito à conveniência e a opor-

tunidade da prática de determinado ato, podendo incidir ainda, quanto aos elementos do ato,

tanto no motivo - oportunidade e conveniência, como no objeto do ato. 
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Existem, no entanto, alguns elementos do ato administrativo que, independente-

mente de sua espécie, discricionária ou vinculada, têm de ser observados. Elementos como a

competência, a forma e a finalidade, por exemplo, não estão adstritas à vontade do administra-

dor, não podendo este agir em desconformidade com eles ou com o intuito de satisfazer inte-

resses privados, haja vista estarem vinculados a uma série de limites impostos pela lei.

4.2 Natureza Jurídica

Quanto à natureza jurídica da discricionariedade administrativa convém ressaltar a

ampla divergência doutrinária que a permeia. Autores há que se posicionam no sentido de que

a discricionariedade é um poder dado ao administrador para que, de acordo com certa margem

legal, possa exercer livremente a escolha que mais se adéqua ao caso concreto, exercendo, as-

sim uma prerrogativa.  Compartilham desse entendimento José dos Santos Carvalho Filho,

Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles, para quem poder discricionário “é o

que o Direito concede à Administração de modo explícito ou implícito, para a prática de atos

administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”.

Diverge desse entendimento Celso Antônio Bandeira de Mello, que entende que o

poder discricionário, assim como as demais prerrogativas dadas à Administração Pública para

o cumprimento de seu mister, são deveres impostos ao administrador para a realização do in-

teresse público, funcionando como verdadeiros instrumentos à consecução dos fins colima-

dos.

A controvérsia doutrinária apresentada pelos autores revela-se desnecessária em

virtude da possibilidade da coexistência da discricionariedade administrativa como um poder-

dever, representando a prerrogativa estatal que viabiliza a atuação suprema do Estado, bem

como a imposição criada pela norma de ação do gestor público toda vez que uma situação

concreta se compatibilizar com o previsto na lei.

Em termos de definição, Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua discriciona-

riedade como sendo:
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[...] a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos
cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das ex-
pressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair
objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.26

Avançando nesse sentido, Germana de Oliveira Moraes, entende a discricionarie-

dade de forma atual, como:

[...] a margem de liberdade de decisão, conferida ao administrador pela norma de
textura aberta, com o fim de que possa proceder, mediante a ponderação comparati-
va dos interesses envolvidos no caso específico, à concretização do interesse público
ali indicado, para, à luz dos parâmetros traçados pelos princípios constitucionais da
Administração Pública e pelos princípios gerais de Direito e dos critérios extrajurídi-
cos de conveniência e de oportunidade: 1°) complementar, mediante valorações e
aditamento, os pressupostos de fato necessários à edição do ato administrativo; 2°)
decidir se e quando ele deve ser praticado; 3°) escolher o conteúdo do ato adminis-
trativo dentre mais de uma opção igualmente pré-fixada pelo Direito; 4°) colmatar o
conteúdo do ato, mediante a configuração de uma conduta não pré-fixada, porém
aceita pelo Direito27

Para essa autora, a discricionariedade, ao longo do tempo, sofreu um redimensio-

namento, de forma a situar-se atualmente em perfeita consonância com os princípios constitu-

cionais da administração pública e com os princípios gerais de direito, não havendo mais es-

paço para condutas arbitrárias ou com amparo apenas legal, norteando a partir de então o ad-

ministrador a agir em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo, sob pena de

submeter-se ao controle jurisdicional do ato praticado inquinado. Nesse sentido incluem-se

também outros critérios, como os de conveniência e oportunidade, que por serem compostos

por elementos não-tipificados devem, da mesma forma, estar em consonância com o direito.

4.3 Fundamentos da Discricionariedade

A Administração Pública tem sua atividade pautada na lei. O que, por certo, não

impede que em algumas ocasiões possa o legislador editar normas que possibilitem ao admi-

nistrador atuar com certa margem de liberdade. Nesses casos, entende-se que, em virtude da

proximidade do gestor público ao caso concreto, há uma maior probabilidade de que a solução

26 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2000. p. 48.
27 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 48.
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encontrada seja a mais próxima da finalidade almejada pela lei, diminuindo o engessamento

porventura causado pelas prescrições normativas. É óbvio que esse filete de discrição aponta-

do pela lei tem de cumprir seus parâmetros e somente ser utilizado para a satisfação do inte-

resse público, jamais se prestando às realizações de cunho particular.

Nesse diapasão, a doutrina enumera algumas justificativas de existência da discri-

cionariedade, tal como a inviabilidade lógica e material de o legislador prever todas as rela-

ções possíveis entre o Estado e o administrado, utilizando-se, para tanto, da discricionariedade

para possibilitar ao aplicador da lei que atue em observância ao interesse público em situações

não vislumbradas ou novas ao tempo da edição da norma.

Outros salientam que a discricionariedade é deliberadamente concedida pelo le-

gislador por acreditar que o administrador, por estar mais próximo à realidade a ser regulada,

possuiria maiores chances de alcançar a finalidade da lei a partir de cada caso particular.

Há ainda uma terceira corrente que argumenta que, em virtude do princípio da tri-

partição dos poderes, seria tecnicamente inviável que o legislador, responsável pela edição de

leis abstratas e gerais, adentrasse na individualização e concretude da atuação administrativa,

sob pena de perder seu papel naturalmente atribuído pela constituição federal.

Assim, constata-se que em todos os casos a discricionariedade administrativa en-

contra seu fundamento na própria atividade legislativa e, em alguns casos, na própria atuação

condicionada do administrador, conforme ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] o fundamento da discricionariedade (ou seja, a razão pela qual a lei instituiu) re-
side, simultaneamente, no intento legislativo de cometer ao administrador o encargo,
o dever jurídico, de buscar identificar e adotar a solução apta para, no caso concreto,
satisfazer de maneira perfeita a finalidade da lei e na inexorável contingência prática
de servir-se de conceitos pertinentes ao mundo do valor e da sensibilidade, aos quais
são conceitos chamados vagos, fluidos ou imprecisos.28

Cabe ainda salientar que essa discricionariedade proveniente de conceitos fluidos

citada pelo autor e prevista nas normas, respondem, em parte, pela atuação razoavelmente li-

vre do gestor público quando exercente da função administrativa.

28 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 826.
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Inicialmente, podemos delinear os conceitos unissignificativos, previstos nas nor-

mas com conotações e denotações precisas. Estes não deixam margem para a prevalência da

vontade do operador, apresentando-se de aplicação vinculada.

Por seu turno, existem conceitos plurissignificativos previstos nas normas, que

conferem certa margem de liberdade em seus mandamentos, revelando o seu caráter discricio-

nário, enquadrado por Germana de Oliveira Moraes como uma espécie que encerra “um con-

flito axiológico, uma ponderação valorativa dos interesses concorrentes, à luz do interesse

público privilegiado pela norma jurídica”29, que responde por mais um poder-dever concedi-

do pelo legislador ao administrador no exercício de suas funções administrativas.

4.4 Discricionariedade e Mérito do Ato Administrativo

É salutar nesse ponto do trabalho fazermos uma distinção entre mérito e discricio-

nariedade administrativa, principalmente para estudos futuros do controle judicial da discri-

cionariedade, haja vista os atributos do mérito serem intangíveis ao controle jurisdicional,

conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas linhas que se segue:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ES-
PECIAL. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO. INEXISTÊN-
CIA.

Foge ao limite do controle jurisdicional o juízo de valoração sobre a oportunidade e
conveniência do ato administrativo, porque ao Judiciário cabe unicamente analisar a
legalidade do ato, sendo-lhe vedado substituir o Administrador Público.30

O mérito do ato administrativo pressupõe o exercício de uma atividade discricio-

nária sem com ela confundir-se. Baseia-se na possibilidade de análise por parte do administra-

dor de ponderações remanescentes a serem feitas de acordo com a situação empírica, a partir

de critérios de conveniência e oportunidade dentro de possibilidades que atendem a finalidade

legal. Germana de Oliveira Moraes destaca que o mérito “consiste nos processos de valora-

29 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 203.
30 STJ, Relator Min. Vicente Leal, RMS 14967/SP, DJ 22 abr. 2003, p. 272.
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ção dos motivos e de definição do conteúdo do ato administrativo não parametrizados por re-

gras, nem por princípios, mas por critérios não positivados”.31

O mérito do ato administrativo não pode ser objeto de controle por parte do Judi-

ciário, haja vista se tratar de matéria valorativa e de apreciação mais perceptível ao gestor pú-

blico, integrando o motivo e o objeto do ato discricionário. É uma representação fidedigna da

Teoria da Separação dos Poderes e da autonomia administrativa, constituindo-se essência da

atuação discricionária do Estado, sem com ela confundir-se.

A irrepreensível autora destaca ainda a evolução da antítese antes formulada pelos

doutrinadores entre o controle da legalidade e de mérito. Este continua a ser insindicável pelo

Judiciário, enquanto aquele, pacificado quanto à possibilidade de seu controle jurisdicional,

ampliou seus horizontes e alcançar matérias outras que não apenas aquelas previstas em lei.

Trata-se do controle da juridicidade dos atos administrativos, que se subdividem no princípio

da legalidade e no controle da juridicidade estrito senso.

Esse controle jurisdicional que será estudado com maior profundidade mais adian-

te indica basicamente que os elementos vinculados dos atos administrativos terão seu controle

judicial realizado a partir da análise da fiel observância das prescrições legais. Já no que tange

ao controle dos elementos discricionários, analisa-se sua observância aos Princípios Constitu-

cionais da Administração Pública e aos Princípios Gerais de Direito. Frise-se que esse posi-

cionamento encontra resistência em algumas salamancas e tribunais, mas é a doutrina mais

moderna e a que vem ganhando mais espaço entre os estudiosos do assunto e os aplicadores

do direito em geral.

5. CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE

31 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 200.
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5.1 Considerações Gerais

O surgimento do Estado Democrático, em meados do século XVIII, trouxe consi-

go a idéia de controle pelos administrados das atividades exercidas pelos governantes, surgin-

do então a noção de prevenção e combate aos possíveis comportamentos imorais ou dotados

de abusos por parte do Poder Público. Essa espécie de controle visa resguardar uma gestão

transparente e comprometida com a conservação e utilização da coisa pública, tratando dos in-

teresses coletivos de forma a prestar contas do seu estrito e fiel cumprimento à lei, sob pena

de responder por eventuais danos causados por sua má gestão à sociedade.

Desse modo, conforme o sistema constitucional pátrio, tem-se que o controle rea-

lizado no Brasil, adotante do sistema de freios e contrapesos ou cheks and balance, baseia-se

numa harmonização e controle recíprocos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-

rio. Nesse ínterim, ainda podemos subdividir esse controle em duas espécies: uma baseada no

controle realizado pelo próprio órgão nos atos por ele mesmo praticados, denominado auto-

controle ou controle interno e outro que consiste em uma espécie de fiscalização entre órgãos

distintos do que emanou o ato, chamado apenas de controle ou controle externo.

A Administração Pública tem sua atividade administrativa controlada não apenas

pelos órgãos do Poder Executivo, enquanto exercente da sua prerrogativa de autocontrole,

mas também pelo Poder Legislativo, que realiza uma espécie de fiscalização política e finan-

ceira, esta última com o auxílio dos Tribunais de Contas e pelo Poder Judiciário, objeto prin-

cipal do presente estudo.

A doutrina moderna avança no sentido de dar ao controle realizado em face da

Administração  Pública  uma  nuance  substancialmente  principiológica,  conforme  definição

dada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

[...] pode-se definir o controle da Administração Pública como o poder de fiscaliza-
ção e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, com o objetivo de garantir conformidade de sua atuação com os princí-
pios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. 32 (grifo nosso)

32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª Ed.São Paulo. Atlas, 2007. p. 599.
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O controle jurisdicional exercido pelo Poder Judiciário, em nome do Princípio da

Inércia Inicial, se origina a partir de uma provocação por parte do interessado. Os meios pro-

cessuais adequados variam bastante, de acordo com a matéria discutida e a natureza do legiti-

mado, sendo de caráter bastante amplo em virtude do Princípio da Inafastabilidade do Judiciá-

rio, previsto no art. 5°, XXXV, da Carta Política de 1988. Utilizam-se com freqüência do

Mandado de Segurança individual ou coletivo, por quem tenha sofrido lesão à direito por ato

praticado por autoridade eivado de ilegalidade ou com abuso de poder, da Ação Popular, por

qualquer cidadão na defesa de interesses coletivos ou até mesmo da Ação Civil Pública, que

pode ser proposta pelo Ministério Público nos casos de dano a interesse difuso provocado

pelo Poder Público.

Ademais, destaca-se que existem duas espécies possíveis de controle jurisdicional

em face da Administração Pública, uma organizada no sistema de jurisdição dupla, denomina-

da de contencioso administrativo ou jurisdição administrativa e outra que apresenta um siste-

ma de jurisdição uma, intitulada de jurisdição ordinária ou única.

Na primeira espécie, no sistema de jurisdição dupla, há a atuação de duas ordens

jurisdicionais concomitantes, com a existência da jurisdição ordinária, formada pelos Tribu-

nais e Órgãos Judiciários e da jurisdição competente apenas para julgar litígios que envolvam

a Administração Pública. Esta é formada por um conjunto de órgãos administrativos organiza-

dos hierarquicamente, organizado por um órgão superior, geralmente denominado de Conse-

lho de Estado, cujas decisões são prolatadas de forma independente da jurisdição comum e

possuem a força da coisa julgada. Essa forma peculiar é adotada em alguns países como a

Alemanha e a Suécia, mas teve sua origem em berço Francês, devido a uma interpretação anô-

mala dada pelos pensadores da época ao princípio da separação dos poderes.

Muitos argumentos soaram acerca do assunto. Alguns de seus fatores positivos

são a especialização dos órgãos que cuidam especificamente dessa matéria, além da celerida-

de dos procedimentos e do desafogamento da atividade jurisdicional comum. Os que são con-

tra esse sistema alegam a indissociável parcialidade dos julgadores e a dificuldade na reparti-

ção de competências entre as duas jurisdições.

O Direito Administrativo Brasileiro, embora quase que completamente inspirado

na doutrina francesa, adota acertadamente orientação diversa. O sistema jurisdicional pátrio é

o comum ou uno. Nesse sistema, a função jurisdicional é exercida por órgãos componentes de
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um mesmo Poder, no caso o Judiciário, que julga litígios de todas as espécies, seja em face da

Administração Pública ou não. A análise das pretensões em que são partes o particular e a Ad-

ministração podem ser  analisadas  pelos  próprios órgãos administrativos  incumbidos desse

mister, mas suas decisões não produzem efeitos próprios da coisa julgada, atribuição exclusi-

va das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, nem impede que o particular esgote a via ad-

ministrativa para que recorra às vias judiciais. São adotantes desse sistema, além do Brasil,

países como a Inglaterra e os Estados Unidos.

Os defensores desse sistema apontam como suas características a simplicidade e a

unicidade, além de eliminar os possíveis e famigerados conflitos de competência da jurisdição

dupla. Os que a criticam invocam a não especialização dos órgãos julgadores e a sobrecarga

relegada ao Poder Judiciário.

5.2 Limites do Controle Judicial

O Poder Judiciário sempre poderá ser provocado para a análise da conformidade

normativa dos atos administrativos. O que dificulta muitas vezes o estudo da matéria é saber a

amplitude ou até que ponto pode o Judiciário interferir nos atos administrativos praticados

pelo gestor público sem, contudo, malferir o princípio da separação dos poderes.

Em relação aos atos vinculados a abordagem é bastante clara e precisa, haja vista

todos os elementos do ato já estarem previamente regulamentados em lei. Nesse caso, o con-

trole jurisdicional se restringirá apenas à aspectos de conformação legal, pois não foi deixada

nenhuma espécie de margem de liberdade ao gestor.

No que concerne aos atos administrativos discricionários, há quem defenda a rea-

lização de um controle restrito ou amplo. No primeiro caso posicionam-se os doutrinadores no

sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir apenas a questões relativas à legali-

dade do ato, conforme as prescrições previstas na Constituição e nas leis. Para esse grupo de

administrativistas, que tem como integrantes Hely Lopes Meirelles e Seabra Fagundes, seria

vedado ao Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo, sob pena do magistrado

substituir o administrador no exercício da sua atividade. 
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Esses argumentos encontram guarida no princípio da separação das funções do

Estado, invocando para tanto a impossibilidade institucional de ingerência do Poder Judiciário

em atividades típicas do Poder Executivo, caracterizando o controle em sentido estrito. Ale-

gam também que os membros do Judiciário não são titulares de mandato eletivo, sendo, por-

tanto, inaptos à apreciação de aspectos relativos ao interesse público.

Outra corrente, que se inclina por um controle amplo, de que fazem parte Odete

Medauar, Germana de Oliveira Moraes e Celso Antônio Bandeira de Mello, e que vem em

franca evolução, defende a realização de um controle amplo por parte do Poder Judiciário, a

partir da introdução da necessidade de adequação da atividade administrativa com os princí-

pios positivados no ordenamento jurídico.

Nesse sentido Maria Sylvia Zanella Di Pietro sustenta que:

O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer na-
tureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricio-
nários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também
sob o aspecto da moralidade (artigo 5º, inciso LXXIII e 37)33

É certo que uma sociedade moldada a partir de um Estado Democrático de Direi-

to, onde todos estão sob o arbítrio da lei, não pode conceber que o gestor público atue à mar-

gem de suas prescrições, sob o argumento de que estaria no exercício de sua competência dis-

cricionária, principalmente quando se sua manifestação de vontade se encontre em total disso-

nância com os parâmetros constitucionais.

Essa nova perspectiva vem já algum tempo em fase de ascensão, principalmente

com a constitucionalização dos princípios da administração pública e dos princípios gerais de

direito, ganhando grande importância para a análise dos atos administrativos pelo Judiciário,

conforme assentado por Germana de Oliveira Moraes, senão vejamos:

A constitucionalização desses princípios da Administração Pública e dos princípios
gerais do Direito gerou para o Poder Judiciário a possibilidade de verificar além da
conformidade dos atos administrativos com a lei, ao exercer o controle de seus as-
pectos vinculados, à luz do princípio da legalidade, também aspectos não vinculados
desses atos, em decorrência dos demais princípios constitucionais da Administração
Pública, da publicidade, da impessoalidade e da moralidade, do princípio constitu-
cional da igualdade e dos princípios gerais da razoabilidade e da proporcionalida-
de.34

33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª Ed.São Paulo. Atlas, 2007. p. 689.
34 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 112.
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Nesse  sentido,  concebe-se  o controle  jurisdicional  de  atos  administrativos  não

mais apenas levando-se em consideração aspectos formais da legalidade, mas também a abso-

luta observância de todos os princípios jurídicos pertinentes, norteado pelo princípio da juridi-

cidade. Desse modo, não se pode suscitar o mérito administrativo como justificativa para uma

afronta ao ordenamento jurídico vigente, bem que aos princípios que o compõe, pois embora

consista em certa margem de liberdade dada pela lei ao administrador, não é aceitável que seu

exercício resulte em transgressões jurídicas ou prevalência de interesses privados sobre o inte-

resse público, ocasionando um insanável vício de finalidade.

De outra ponta, é assaz ressaltar que a discricionariedade administrativa, tal como

previsto pelos legisladores, é atividade exclusiva do administrador, somente cabendo alguma

ingerência por parte do judiciário quando de qualquer forma a prática desses atos ocasione le-

são a interesses individuais ou sejam maculados por vícios que o tornem inservíveis à finali-

dade que foram criados.

Da mesma forma não há que falar que o controle jurisdicional da atividade discri-

cionária da Administração Pública malfere o princípio da separação dos poderes, haja vista

que, à priori, o Poder Judiciário somente se manifesta quando provocado por indivíduo que

entenda ter tido a sua pretensão resistida, além do mais, sua atuação não substitui a do admi-

nistrador, resumindo-se apenas em declarar a invalidade do ato e ordenar novamente a feitura

por quem lhe compita, homenageando, assim, o sistema de freios e contrapesos formulado por

aquele princípio.

5.3 Controle Principiológico

A partir da mudança de paradigma do controle jurisdicional do ato administrativo

discricionário, revelou-se a importância de valores que vão muito mais além da observância

da estrita legalidade, alcançando princípios positivados ou não, na moderna concepção do

princípio da juridicidade. 

A positivação, ou melhor, a constitucionalização, dos princípios orientadores da

Administração Pública em solo pátrio ocorreu principalmente com o advento da Constituição
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Federal  de 1988, que em seu texto originário e  emendas previu princípios expressamente

como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tal valoração

jurídica, a parir da sua positivação, possibilitou uma maior exigência por parte da coletividade

e uma ampliação do controle pelos demais poderes, principalmente pelo Judiciário.

Acerca da importância e conceituação dos princípios, como baluartes da ordem ju-

rídica vigente Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que:

[...] princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro ali-
cerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compon-
do-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento do princípio que pre-
side a intelecção das diferentes partes  componentes do todo unitário que há por
nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave que trans-
gredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um espe-
cífico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atin-
gido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua es-
trutura mestra.35

Diante  do exposto,  a  partir  da  importância dos princípios para

todo o arcabouço jurídico, passar-se-á a examinar como ocorre o controle dos atos administra-

tivos discricionários a partir da observância de cada um dos princípios positivados na Carta

Magna, bem como, dos princípios gerais de direito pertinentes ao tema: o princípio da razoa-

bilidade e da proporcionalidade.

5.3.1 O Novo Paradigma do Princípio da Legalidade e a Idéia de Juridicidade

A evolução do princípio da legalidade remonta ao Estado de Polícia, no momento

de transição entre o Sistema Feudal e o Estado Absolutista, em que o governante detinha todo

o poder supremo em suas mãos, não havendo que se falar em qualquer tipo de limitação ou

controle dos seus desmandos. Dessa forma, não existia ainda a figura do ato administrativo,

haja vista os atos serem de autoridade, sem qualquer possibilidade de contestação por parte

dos governados.

35  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 841.
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Nessa época, a discricionariedade era transfigurada à figura da arbitrariedade, não

havendo nenhuma espécie de limitação legal à sua existência. Ademais inexistia a idéia de le-

galidade, pois que o exercício das mais diversas funções estatais não estava condicionado à

lei, mas à vontade emanada pelo Rei, constituindo nisto o Direito da época.

O Estado Liberal ou Estado de Direito surgiu diante da grande opressão sofrida

pela sociedade aliada com idéias do iluminismo, que defendia paradigmas de garantia aos in-

divíduos, como da liberdade, igualdade e fraternidade. Na defesa dessas idéias, se buscava a

intervenção mínima do Estado na vida social, surgindo, a partir de então, algumas normas de

Direito Público que tinham exatamente o escopo de limitar a atividade estatal, dando origem

ao princípio da legalidade e ao direito administrativo.

O surgimento do Direito Administrativo e do Princípio da Legalidade, à época,

ocorreu de forma bastante tênue. Primeiro porque as normas de Direito Administrativo cria-

das tinham um alcance parcial, pois almejava interferir minimamente na esfera da liberdade

individual dos administrados, causando uma precária vinculação do Estado à ordem jurídica.

Em segundo lugar, porque o princípio da legalidade possuía uma conotação diversa da que

sustenta hoje, pois ao Estado cabia fazer tudo o que a lei previa, além de tudo aquilo que não

fosse proibido por ela, restando um resquício da discricionariedade existente no Estado de Po-

lícia.

O controle realizado nesse período quase não era possível, pois os atos que eram

previstos em lei eram mínimos, restando a grande maioria deles a ser praticados com funda-

mento nada discricionariedade administrativa, mas que apesar de quase beirar a arbitrariedade

eram insuscetíveis de controle de legalidade, exatamente pela ausência de previsão legal.

Após a Segunda Guerra Mundial surge o Estado Social de Direito, que procurava

intervir com maior veemência na ordem econômica e social para proporcionar maior igualda-

de entre os indivíduos, abandonando a idéia do individualismo exarcebado de outrora. Obser-

va-se um alargamento de funções exercidas pelo Estado com o fito de diminuir as desigualda-

des sociais, além da mudança de paradigma do princípio da legalidade, que agora somente

permite à Administração Pública praticar atos que estejam previstos em lei, diminuindo, as-

sim, o campo da discricionariedade.
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Com a vultosa avocação de serviços por parte do Estado houve a conseqüente

constatação da inviabilidade do Estado em exercê-los, ocasionando uma inclinação ao retorno

do Estado de Direito. Entretanto, esse retorno passou a ser pautado na participação popular

consubstanciada no ideal da democracia e na busca da justiça material, surgindo, dessa forma,

o Estado Democrático de Direito. 

Esse novo modelo fundamenta-se na completa submissão do Estado ao manto da

lei, mas não apenas no sentido formal, mas sobretudo sob todo o ordenamento jurídico vigen-

te, inclusive com todos os princípios explícitos ou implícitos na Carta Política do Estado. No

Brasil, a Carta de Outubro, em seu art. 1°, caput, dispõe que a República Federativa do Brasil

constitui-se em Estado Democrático de Direito.

O desenvolvimento cognitivo do princípio da legalidade desemboca na conclusão

de Germana de Oliveira Moraes e Carmem Lúcia Antunes Rocha, para quem deve haver uma

substituição da idéia de legalidade pela de juridicidade, devendo os atos administrativos serem

emanados em observância à lei, aos princípios implícitos ou explícitos na Constituição e aos

princípios gerais de direito, sendo inclusive passíveis de controle jurisdicional sobre todos es-

ses aspectos.

Germana de Oliveira Moraes enfatiza que:

A moderna compreensão filosófica do direito, marcada pela normatividade e consti-
tucionalização dos princípios gerais do Direito e pela hegemonia normativa e axioló-
gica dos princípios, com a conseqüente substituição, no Direito Administrativo, do
princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade, demanda, por um lado, uma
redefinição da discricionariedade, e por outro lado, conduz a uma redelimitação dos
confins de controle jurisdicional da Administração Pública.36

Carmem Lúcia Antunes Rocha, por sua vez, cuida do princípio da juridicidade sob

a ótica da justiça material, senão vejamos:

O Estado Democrático de Direito material, com o conteúdo do princípio inicialmen-
te apelidado de "legalidade administrativa" e, agora, mais propriamente rotulado de
"juridicidade administrativa", adquiriu elementos novos, democratizou-se. A juridi-
cidade é, no Estado Democrático, proclamada, exigida e controlada em sua obser-
vância para o atingimento do ideal de Justiça social.37

36 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 30.
37 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte:
Del Rey, 1994. p. 79-81
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Verifica-se, portanto, a evolução da doutrina moderna em creditar ao princípio da

juridicidade a relevância que lhe é devida em sede de controle jurisdicional. Em relação ao

posicionamento dos tribunais, como não poderia der diferente, o entendimento segue em fran-

ca pacificação.

5.3.2 Princípio da Impessoalidade

O princípio da impessoalidade do sistema jurídico pátrio possui diversos desdo-

bramentos distintos, associando-o a noções como de imparcialidade, igualdade, finalidade pú-

blica e ainda de neutralidade. Esse princípio fundamenta a exigência da atuação do adminis-

trador de forma a atender o interesse público independentemente de suas motivações pessoais.

A sua inobservância no exercício da atividade administrativa, ocasiona a produção

de atos repletos de vícios descaracterizadores do fim público almejado pelo Estado, ensejando

o seu controle pelo Poder Judiciário. 

O ordenamento jurídico vigente encontra-se fartamente provido de mecanismos

que previnem qualquer tipo de conduta por parte do gestor público que possam ser caracteri-

zadas desvirtuadoras da finalidade pública. Podemos citar o exemplo da vedação contida no

§1º do artigo 37 da Constituição Federal à veiculação de nome, símbolos ou imagens que ca-

racterizem a promoção pessoal do gestor na publicidade de obras, serviços, programas.

5.3.3 Princípio da Moralidade

É certo que o Direito guarda relação direta com os preceitos morais, à medida que

transfere esses padrões às normas jurídicas. Mas também é assente conceituá-lo de forma a al-

cançar toda a abrangência que caracteriza o instituto.

55



Carmem Lúcia  Antunes  Rocha entende a  moralidade  administrativa  como um

“princípio jurídico que se espraia num conjunto de normas definidoras dos comportamentos

éticos do agente público, cuja atuação se volta a um fim legalmente delimitado, em conformi-

dade com a razão de Direito exposta no sistema normativo”, condicionando ainda a observân-

cia desse princípio à realização da justiça.

O controle jurisdicional do ato administrativo não condizentes com os valores

normatizados pelo princípio em tela são plenamente possíveis, ainda que o meio se adéqüe ao

fim alcançado. A Constituição Federal de 1988 possibilita a tutela desse princípio de várias

formas, como o previsto em seu art. 5°, inciso LXXII, que trata da ação popular, por exemplo.

5.3.4 Princípio da Publicidade

O princípio da publicidade decorre do Estado Democrático de Direito, onde o ad-

ministrador apenas é incumbido de gerir a coisa pública, não possuindo a sua tiularidade. Por

essa razão deve o gestor público agir da forma mais transparente possível, tornando públicas

suas atividades enquanto responsável pela realizar o interesse público. É necessário, entretan-

to, que essas informações assegurem “ao administrado não apenas o direito à informação, à

transparência da atuação administrativa, à visibilidade do poder, mas também o direito à in-

formação verdadeira.38

A publicidade  como  garantia  ao  particular  resta  um pouco  restringida  apenas

quando em certas situações entram no sistema de ponderação de valores outros princípios que

precisam da mesma forma ser observados. É o caso em que se tem a intenção de preservar

certos princípios – como os da segurança da sociedade e do Estado e da dignidade da pessoa

humana - em desfavor do da publicidade.

Por  fim,  saliente-se  que  o  princípio  da  motivação,  decorrente  do princípio  da

publicidade exige a motivação das decisões administrativas, principalmente quando se tratar

38 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p. 114.
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de atos administrativos discricionários, nos quais há a necessidade de se perquirir a verdadeira

situação fática que ensejou a prática do ato.

5.3.5 Princípio da Eficiência

O Princípio da Eficiência foi inserido na Carta Magna vigente a partir da edição

da emenda constitucional n° 19/98, também denominada Emenda da Reforma Administrativa.

Tal princípio homenageia a inserção do aparelho estatal em um processo de celeridade e in-

formatização apto a gerar uma prestação de serviços de qualidade de forma célere e eficiente à

sociedade, desenraigando a idéia de conveniência da prestação do serviço público, para ater-

se ao encargo imposto ao administrador.

Ressalta Alexandre de Moraes que:

O administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser aquele que
produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades
sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade
e imparcialidade. Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Ad-
ministração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem
comum,  por  meio  do  exercício  de  suas  competências  de  forma  imparcial,
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em bus-
ca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais neces-
sários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a
evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se
que  não  se  trata  da  consagração  da  tecnocracia,  muito  pelo  contrário,  o
princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a pres-
tação dos serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de to-
dos os meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum.39

Dessa forma, entende-se o princípio da eficiência como um princípio positivado

em virtude da busca da transição do modelo administrativista burocrático para o gerencial,

otimizando o serviço público prestado à coletividade, além de proporcionar um atendimento

mais célere e eficaz. Como garantia de observância e otimização de seus resultados é também

possibilitado o seu controle judicial em caso de desrespeito pelo gestor público.

5.3.6 Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

39 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo. Atlas, 2004. p. 319.
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Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são princípios que possuem

extrema relevância para o ordenamento jurídico pátrio, mas que não foram positivados na

Constituição brasileira de 1988, muito embora constasse o primeiro do projeto inicial.

Ambos trazem consigo a idéia do justo, do aceitável, do equilibrado e, que por sua

relação bastante estreita, há quem os defina como sinônimos, como Eros Roberto Grau e Cel-

so Antônio Bandeira de Mello, contudo tentaremos impor-lhes algumas distinções.

Esse princípio tutela os limites, o senso comum (homem médio), impondo uma

atuação por parte da administração pública em conformidade com a natureza coerente e racio-

nal aceitável pelo padrão médio da coletividade. Para Carmem Lúcia Antunes Rocha, uma

conduta pode ser considerada razoável quando ela se apóia em razões suficientes, adequadas,

justas e aptas a atingir as finalidades da norma jurídica que lhe dá suporte. 

Já o princípio da proporcionalidade, proveniente da doutrina alemã, orienta-se no

sentido de exigir do executor da atividade administrativa a plena adequação entre os meios e

os fins utilizados, vedando-se excessos e condutas desnecessárias.

Esse princípio subdivide-se em três subprincípios intrínsecos: a adequação, a ne-

cessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro relaciona-se com a busca de

compatibilidade entre o fim almejado pela norma e os meios utilizados para sua consecução.

O seguinte diz respeito ao fato de que a medida a ser adotada é que ocasiona menor interfe-

rência aos direitos de terceiro e que a sua prática é indispensável à preservação de direito de

maior relevância do que o que será suprimido. A proporcionalidade em sentido estrito, por

fim, baseia-se em um sistema de valoração de princípios, onde o direito a ser resguardado tem

de ser preservado em face de outro que será suprimido, a partir de um juízo de valores e prio-

ridades presentes no caso concreto.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, amplamente difundidos e

utilizados, foram expressamente previstos a partir da Lei 9784/99, conforme se vê:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legali-
dade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade,  moralidade,  ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
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Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do in-
teresse público;40

Os Tribunais brasileiros vêm reconhecendo a sua importância e aplicando-o às

suas decisões

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALI-
DADE. OFENSA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDO-
RES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO.

I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de admi-
nistração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os
ensejam.

II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o nú-
mero de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação
do Poder Legislativo local.

III - Agravo improvido.41

Dessa forma, verifica-se que a utilização desses princípios pelos gestores públicos

e a sua exigência em sede de controle jurisdicional há muito vem sido exigida, ainda mesmo

quando não se apresentavam dispostos expressamente no ordenamento jurídico pátrio. Essa

positivação trouxe aos administrados lesados por qualquer espécie de ato administrativo dis-

cricionário desproporcional ou dezarrazoado uma maior garantia no controle por parte do Po-

der Judiciário, ensejando uma atuação mais reta e justa por parte do gestor da coisa pública.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho que se cuida teve por finalidade traçar o alargamento dos limites que devem ser

observados pelo magistrado quando exerce o controle jurisdicional dos atos administrativos

discricionários, principalmente com a evolução do princípio da legalidade e o surgimento do

princípio da juridicidade.

40 BRASIL, Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, DF, 01de fevereiro de
1999.
41 STF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, RE AGR 365368/SC, DJ 29 jun. 2007.
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A partir das considerações tecidas ao longo de todo o trabalho monográfico em testi-

lha podem ser destacadas algumas conclusões.

A elaboração de um conceito para definir a função administrativa praticada pela Ad-

ministração Pública não constitui tarefa fácil haja vista a grande variedade de atribui-

ções do Estado. Não obstante, podem ser apontadas certas características que a

distinga das demais funções estatais. Consiste esta na atividade estatal praticada

sob o regime de vinculação à lei, bem como a todo o ordenamento jurídico, voltada

para a realização dos interesses públicos e sujeita a controle pelo Judiciário.

Para  a  concretização  da função  administrativa,  o  Poder  Público  expede  atos  os

quais são submetidos a regime de direito público e, portanto são dotados de certas

prerrogativas. Esses atos podem ser totalmente vinculados,  ou seja, inteiramente

disciplinados por lei, ou podem conter elementos discricionários.

Essa discricionariedade é conferida pela lei ao gestor público para que este escolha,

diante do caso concreto, a solução mais adequada ao atendimento das necessida-

des públicas. Seu fundamento reside no fato de que nem sempre a lei pode discipli-

nar todas as situações, ante a grande variedade destas no mundo dos fatos. Dessa

forma, além de ser materialmente impossível, se a lei fosse regular minuciosamente

todas as situações postas no mundo empírico, correria o risco de deixar de fora do

âmbito da normatividade algumas delas. Diante disso, confere-se certa margem de

liberdade ao administrador público para que este determine qual o comportamento

ótimo a ser adotado, em consonância com o ordenamento jurídico.

Verifica-se assim que a discricionariedade administrativa deve não só ser exercida

em conformidade com a lei que a autoriza, bem como com todos os princípios que

informam o ordenamento jurídico.

Trata-se, conforme visto, da evolução do princípio da legalidade com a conseqüente

mudança no seu conteúdo que é ampliado para abranger não só a lei em sentido es-

trito como também os princípios, passando a ser denominado pelos doutrinadores

pátrios de princípio da juridicidade. Este último resulta de uma mudança no direito,

acompanhada pela evolução do Estado, que passa a conceber não mais um direito

por regras, mas um direito por princípios.
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Reconhece-se assim a normatividade dos princípios que no Brasil é consubstancia-

da através da positivação dos princípios administrativos na Constituição Federal.

Esse fenômeno implicará numa mudança no paradigma do exercício do controle ju-

risdicional sobre o ato administrativo discricionário, que poderá ser ampliado, ante a

redução do que se chama mérito administrativo.

O mérito administrativo, que se resume no binômio oportunidade e conveniência, é o

aspecto do ato administrativo discricionário que não pode ser objeto de controle pelo

Judiciário. Com a introdução do princípio da juridicidade, verifica-se uma diminuição

da sua amplitude, de forma que esta passa a consistir em critérios não positivados

utilizados pelo gestor público para definir a sua escolha.

Diante disso, conclui-se que é perfeitamente possível a utilização dos princípios con-

tidos no ordenamento jurídico para analisar o ato administrativo discricionário, posto

que a lesão a qualquer um deles importará em exorbitação do que se entende por

mérito administrativo e será, portanto, passível de controle.

A partir desse posicionamento os Tribunais Superiores vêm exercendo importante

papel no controle dos atos administrativos praticados pelos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário enquanto desempenhadores de atividades de natureza administrativa amparada por

prerrogativas estatais. Ressalte-se que, os aspectos que passam pelo crivo do Judiciário já vão

bem além da mencionada legalidade estrita, já que com o advento do Princípio da Juridicidade

alcançam  questões  outras  como  acertadamente  os  princípios  previstos  expressa  ou

implicitamente na Constituição e os princípios gerais de direito.
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