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RESUMO  

 

Introdução: O seguinte artigo analisa o Controle Judicial da Discricionariedade 
Administrativa, expondo seu conceito e aplicação Objetivo: O artigo objetivou 
mostrar os meios e finalidades ilícitos usados pelos agentes do Direito Administrativo 
nos atos público de poder discricionário e como o Poder Judiciário visa controlar o 
referido problema. Metodologia: O objetivo do estudo em questão é exploratório, 
usando-se da pesquisa bibliográfica como procedimento técnico. Conclusão: A 
proposta dessa pesquisa é a análise do citado controle, além de exibir a forma a 
qual os interesses públicos vinham sendo burlados por agentes do Direito 
Administrativo. 
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INTRODUÇÃO  

O presente artigo se propõe a analisar e responder o que é o Controle Judicial 

de Discricionariedade Administrativa. Trata-se de tópico amplamente debatido no 

meio acadêmico e judiciário, sendo um ponto bastante controvertido no contexto 

atual do Direito Administrativo, dado suas consequências tão visíveis e cruciais à 

sociedade.  

O trabalho visa, principalmente, após mostrar o que é o ato discricionário per 

se, deixar claro como isso acaba sendo usado de recurso para fins ilícitos de 

relevante quantidade de agentes do Direito Administrativo, assim como mostrar os 

tribunais tentam impedir tal feito. 

No artigo pesquisaram-se artigos acadêmicos, decisões jurisprudenciais, além 

de doutrinadores clássicos e contemporâneos como, Bandeira de Mello, José dos 

Santos Carvalho Filho, Maria Sylvia Di Pietro, entre outros. 

Para a explicação da questão central explicou-se, primeiramente, o que são é 

um ato administrativo; o ato administrativo pode ser das formas ‘vinculada’, quando é 

restrito ao texto legal; e ‘discricionária’, quando o texto legal não delimita por 

completo o ato do administrador, lhe concedendo certa liberdade. Entendida a 

discricionariedade, passa-se ao ponto central do trabalho e é exibida a forma do 

Poder Judiciário limitar essa liberdade do ato discricionário ao princípio da 

legalidade, princípio basilar  do Direito Administrativo. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 ATO ADMINISTRATIVO 

 

O ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 

Administração pública que, na sua qualidade tem por fim imediato adquirir, 

resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações 

aos administrados ou para a própria Administração; ele visa produzir algum efeito 

jurídico. 
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Para a formação do ato administrativo é necessário cinco requisitos: 

competência; finalidade; forma; motivo ou causa e objeto.  

A competência é baseada como condição primeira de validade do ato 

administrativo, sendo ela o poder atribuído ao agente da Administração Pública para 

o desempenho específico das suas funções. Essa competência resulta de lei e é 

delimitada por esta, além de ser intransferível e improrrogável. Se normas 

reguladoras permitirem, a competência pode ser delegada e avocada. 

A finalidade é o objetivo de interesse público a atingir. É um elemento vinculado 

a todo ato administrativo e está sempre prevista na lei, explícita ou implicitamente. 

 A forma se dá pelos procedimentos especiais e forma legal exigidas à 

Administração para que o ato se expresse validamente. É o revestimento material do 

ato. 

O motivo, também chamado de causa, é uma situação de fato ou de direito que 

determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O motivo poderá estar 

expresso por lei, ou pode ser deixado ao critério do administrador, estando presente 

aqui, também, o poder discricionário.  

O último requisito para a formação do ato administrativo é o objeto, pois todo 

ato administrativo tem por objeto a criação, modificação ou comprovações de 

situações jurídicas com relação a pessoas ou a coisas, atividades sujeitas à ação do 

Poder Público. O objeto é o conteúdo do ato. 

 

1.2. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO 

O mérito administrativo trata da valoração dos motivos e na escolha do objeto 

do ato feitas pela Administração quando autorizada a decidir sobre sua 

conveniência, para oportunizar a justiça do ato a se realizar. 

Importante ressaltar que o mérito administrativo abrange apenas elementos não 

vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração 

da eficiência, oportunidade e justiça. 

Sobre isso leciona Di Pietro:  
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Corresponde o mérito a uma qualidade típica do ato administrativo 

(porque não se encontra o ato de direito privado ou é nele irrelevante) e que 

diz respeito à sua conveniência, utilidade, adequação aos fins de interesse 

público, gerais e especiais, que se pretendem  alcançar com a prática do ato 

(DI PIETRO, 2006, p. 86). 

 

1.3. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Diversas são as formas que determinam a extinção dos atos administrativos ou 

de seus efeitos. Duas delas são as mais comuns e mais importantes: a revogação e 

a anulação, também denominada invalidação. 

A revogação pressupõe um ato legal e perfeito, mas inconveniente ao interesse 

público, e é baseada em motivos de conveniência ou oportunidade. Já a anulação 

surge de um ato ilegal ou ilegítimo. A anulação declara a invalidação de um ato 

administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder 

Judiciário, pois baseia-se em razões de legitimidade ou legalidade. 

 

1.4. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 

Existem os atos vinculados e os atos discricionários, decorrentes do princípio 

da legalidade administrativa. De acordo com este princípio, ao administrador cabe 

fazer apenas aquilo que a lei determina.   

A conduta do administrador público é regrada por normas específicas que lhe 

determinam a forma de agir, não sendo de forma livre. Nestes casos, onde a 

conduta do administrador encontra-se totalmente regulada pela lei, o poder da 

Administração é chamado de vinculado. O ato administrativo vinculado ocorre, 

portanto, na hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece todas as condições 

para a prática do ato administrativo, não havendo liberdade de escolha. 

A Administração pública é dotada de Poder Discricionário para a prática de atos 

administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 

conteúdo. O poder discricionário não se confunde com poder arbitrário, pois aquele 

é a liberdade de ação administrativa. Arbítrio é a ação contrária ou excedente da lei. 

Quando a lei não estabelece todas as condições para a prática do ato 

administrativo, assegura ao administrador certa margem de escolha para que, na 
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possibilidade diante do caso concreto, decida pela opção mais viável, o poder da 

Administração aqui é discricionário. A escolha do ato administrativo obedecerá 

segundo o que for mais conveniente e oportuno ao interesse público. No entanto, a 

discricionariedade administrativa como um poder de escolha, mas um poder limitado 

aos parâmetros legais, estando também sujeita à controle. 

Podemos dizer, então, que a atividade da Administração será vinculada quando 

a lei estabelecer uma única e especifica conduta para solucionar determinado caso 

concreto. E, a atividade da Administração é discricionária quando, diante de um caso 

concreto, a Administração tem a possibilidade de, dentro dos limites e condições 

estabelecidas pela lei, decidir qual será a melhor solução para aquele caso. 

A discricionariedade existe nas seguintes hipóteses: a) Quando a regra que traz 

a competência do agente trazer conceitos fluidos, como bem comum, moralidade, 

ordem pública, etc; b) Quando a lei não traz um motivo que enseja a prática do ato, 

por exemplo, a que permite a nomeação para cargo em comissão; c) Quando há 

mais de uma opção para o agente quanto ao momento de atuar, à forma do ato, sua 

finalidade ou conteúdo, por exemplo, de forma verbal, gestual ou escrita; 

Segundo Bandeira de Mello (2001) a discricionariedade tem por base quatro 

fundamentos principais. Primeiro, onde decorre da intenção legal de conferir a 

liberdade em razão da multiplicidade de fatos administrativos que podem ocorrer no 

caso concreto, visando possibilitar a melhor maneira de satisfazer a finalidade legal. 

O segundo fundamento decorre da impossibilidade de previsão abstrata (legal) de 

todas as múltiplas situações concretas que poderão vir a acontecer, pelo legislador. 

O terceiro decorre da inviabilidade jurídica de supressão da discricionariedade. 

Neste caso, o processo legislativo teria que se preocupar com todas as possíveis 

hipóteses concretas de incidência da norma. E, como quarto fundamento, a 

impossibilidade lógica de negar a discricionariedade. Se a lei remete a fatos e a 

situações pertinentes ao mundo da natureza, da cultura, da causalidade ou do valor, 

fatos estes incertos, estará ora remetendo a conceitos unissignificativos, ora a 

plurissignificativos. Assim, pela própria natureza das coisas, em determinados casos, 

haverá necessidade de liberdade para o administrador, já que o termo 

unissignificativo, cujo valor teórico é a verdade, traz delimitações rigorosas, 
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objetivas, inconfundíveis, que obrigatoriamente conduzem à vinculação. Já o termo 

plurissignificativo tem como valor teórico a sensibilidade, trazendo indeterminação, 

fluidez e possibilitando a discricionariedade. 

Portanto, se tratando de um ato administrativo discricionário, sua análise irá 

abranger, além do aspecto da legalidade, o seu mérito, ou seja, além de se analisar 

se o ato administrativo foi editado em conformidade com os preceitos legais, também 

terá a análise se o ato foi editado segundo critérios de oportunidade e conveniência 

tendo em vista o interesse público a atingir. 

Maria Sylvia Di Pietro (2006) dita em relação ao mérito "Resumidamente, 

afirma-se que o mérito é o aspecto do ato administrativo relativo à conveniência e 

oportunidade; só existe nos atos discricionários". 

Portanto, mesmo sendo discricionário o ato administrativo, verifica-se que ele 

será passível de controle judicial com base na razoabilidade entre o motivo legal e o 

motivo de fato. 

O subjetivismo ou valoração por parte do agente será sempre limitado, pois a 

valoração pressupõe a existência do fato a ser valorado. Como a discricionariedade 

vai ocorrer em razão do fato concreto, o agente não poderá tomar decisões 

desarrazoadas ou absurdas, pois a correlação lógica entre o fim a ser atendido e o 

meio a ser adotado não o permitem. Faltando razoabilidade deverá ser o ato 

fulminado através de controle, que é possível em decorrência da sua motivação. 

Sendo, portanto, o motivo legal vinculado e a prática do ato obrigatória quando 

de sua ocorrência, a falta de motivação não invalida o ato desde que o motivo de 

fato realmente tenha existido e seja demonstrada, sem sombra de dúvida, sua 

anterioridade em relação à edição do ato. Pelo contrário, se a escolha do motivo 

legal é discricionária ou sua apreciação comportar alguma discricionariedade ou se o 

conteúdo do ato for discricionário, a motivação será obrigatória, sob pena de 

invalidade do ato editado. 

Portanto, verifica-se que mesmo o ato discricionário está passível de controle 

pelo Poder Judiciário, mas para que esse controle seja efetivamente possível, 

necessariamente o ato deve estar motivado. Em falta de motivação, entende-se que 

há vício, razão em decorrência de que deverá ocorrer a anulação do mesmo. 
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1.5. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 

O dito controle judicial sobre a discricionariedade visa garantir a legalidade do 

ato. Doutrinas passadas afirmavam que a legalidade se referia à forma e 

competência do ato, o que no atual entendimento soa incompleto. 

Na atual doutrina, o conceito de legalidade se estendeu a analisar os 

elementos do motivo e da finalidade do ato. No entanto, esta ampliação do controle 

da Administração Pública não representa um controle que vá além dos aspectos 

legais. Um ato administrativo não motivado, motivado por razões ilícitas, com desvio 

de poder ou mesmo em contrariedade aos princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública são atos contrários à lei. 

 

1.5.1. CONTROLE DO MOTIVO DO ATO 

 Motivo é a situação de direito ou de fato que autoriza ou exige a prática do 

ato. Ensina Bandeira de Mello: 

O princípio da motivação está consagrado pela doutrina e pela 

jurisprudência, não havendo espaço para as velhas doutrinas que discutiam 

se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos 

discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua 

obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de 

formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos 

administrativos (2003 pg. 88) 

O princípio da motivação é tratado pela lei 4.717/1965, art. 2º, caput, 

havendo, no parágrafo único, inciso VII, exigência de “indicação dos pressupostos 

de fato e de direito que determinarem a decisão”. 

O controle do motivo se dá pela averiguação de sua materialidade e 

qualificação, ou seja, a verificação se, no caso concreto, existiu ou não a situação 

que enseja a realização do ato administrativo. Em existindo o motivo, deve-se 

analisar se este é próprio, se é adequado, se deviam existir para a prática do ato. 

Ilustrando o conceito do controle do motivo do ato, segue jurisprudência do 

STJ:  

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA 

DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO – NECESSIDADE DE 
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MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente da alegação 

que se faz acerca de que a transferência do servidor público para localidade 

mais afastada teve cunho de perseguição, o cerne da questão a ser 

apreciada nos autos diz respeito ao fato de o ato ter sido praticado sem a 

devida motivação. 2. Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, 

praticamente, uníssona, nesse sentido, todos os atos administrativos, 

mormente os classificados como discricionários, dependem de motivação, 

como requisito indispensável de validade. 3. O Recorrente não só possui 

direito líquido e certo de saber o porquê da sua transferência "ex officio", 

para outra localidade, como a motivação, neste caso, também é matéria de 

ordem pública, relacionada à própria submissão a controle do ato 

administrativo pelo Poder Judiciário. 4. Recurso provido. (STJ, SEXTA 

TURMA, RMS 15459/MG, Rel. Min. PAULO MEDINA). 

 

1.5.2. CONTROLE DA FINALIDADE DO ATO: TEORIA DO DESVIO DO PODER 

Segundo Cretella Júnior, desvio de poder é “o uso indevido que a autoridade 

administrativa competente faz do poder discricionário que lhe é conferido, para 

atingir finalidade diversa daquela que a lei explícita ou implicitamente preceituara”. 

Pode-se identificar duas formas de desvio de poder, conforme a intenção do 

agente em (i) querer atingir finalidade diversa da  pretendida pela lei, com vistas ao 

atendimento de finalidade próprias, ou (ii) querer  atingir finalidade pública, mas 

diversa daquela prevista na lei. Qualquer uma das formas caracteriza o desvio de 

poder. A primeira modalidade é a mais reprovável, por ser feita sempre com a má-fé 

do administrador, conduta que atenta contra o princípio da moralidade e 

impessoalidade. A segunda modalidade pode ser feita com boa-fé, mas mesmo 

assim não deixa de caracterizar desvio de poder. 

Ilustrando o conceito, segue entendimento do STF: 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVAÇÃO. As 

cláusulas constantes do edital de concurso obrigam candidatos e 

Administração Pública. Na feliz dicção de Hely Lopes Meirelles, o edital é lei 

interna da concorrência. CONCURSO PÚBLICO - VAGAS - NOMEAÇÃO. O 

princípio da razoabilidade é conducente a presumir-se, como objeto do 

concurso, o preenchimento das vagas existentes. Exsurge configurador de 

desvio de poder, ato da Administração Pública que implique nomeação 
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parcial de candidatos, indeferimento da prorrogação do prazo do concurso 

sem justificativa socialmente aceitável e publicação de novo edital com 

idêntica finalidade. "Como o inciso IV (do artigo 37 da Constituição Federal) 

tem o objetivo manifesto de resguardar precedências na sequência dos 

concursos, segue-se que a Administração não poderá, sem burlar o 

dispositivo e sem incorrer em desvio de poder, deixar escoar 

deliberadamente o período de validade de concurso anterior para nomear 

os aprovados em certames subseqüentes. Fora isto possível e o inciso IV 

tornar-se-ia letra morta, constituindo-se na mais rúptil das garantias" (Celso 

Antonio Bandeira de Mello, "Regime Constitucional dos Servidores da 

Administração Direta e Indireta", página 56). 

  

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a explanação do conceito central descrito na introdução, se verificou com 

base doutrinária e acadêmica os princípios norteadores do controle judicial de 

discricionariedade administrativa. Em seguida, buscou-se jurisprudências para 

atestar a aplicação desses ideais 

A fonte jurisprudencial é inconclusiva no que tange frequência, ou seja, não é 

possível ver se os magistrados das diversas instâncias estão aplicando os ideais de 

maneira uniforme. 

Não obstante, ela é conclusiva para mostrar que as divagações acadêmicas já 

chegaram à prática judiciária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo foi conclusivo, como citado na seção anterior, para mostrar a 

cristalização de ideais acadêmicos à prática judiciária, sua correta aplicação, etc. 

A proposta do artigo foi bem sucedida ao progredir dos entendimentos basilares 

correspondentes ao Ato Administrativo, seguindo aos Atos Discricionários para enfim 

culminar no objetivo do artigo, em explicar esses Atos Discricionários recebendo 

controle do Poder Judiciário. 
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Não só o aprendizado dos conceitos per se, mas considera-se exitosa também 

a divulgação com caráter de denúncia dos meios usados pelos agentes do Direito 

Administrativo para burlar o real interesse público por meio dos atos administrativos 

que confrontam o princípio da legalidade. 
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