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RESUMO 
Este estudo possui o escopo de analisar, de forma não exaustiva, o controle do Poder 
Judiciário sobre o mérito do ato administrativo discricionário em face da nova ordem 
jurídica iniciada com a Constituição federal de 1988, na qual um novo conceito de Estado 
é apresentado, com consequências diretas na atuação da Administração Pública. Durante 
muito tempo sustentou-se que o controle dos atos administrativos discricionários pelo 
Poder Judiciário era limitado à análise da legalidade desses atos, sendo-lhe vedado 
adentrar na análise de mérito (oportunidade e conveniência). Ocorre que, ao longo do 
tempo, tal impedimento acabava por propiciar a prática de abusos e extrapolações pela 
Administração Pública. Em decorrência disso, boa parte da doutrina modificou o seu 
entendimento no sentido de limitar os atos discricionários administrativos, submetendo-
os cada vez mais ao controle jurisdicional. É a partir da Constituição federal de 1988, a 
qual sedimenta o Estado Democrático de Direito, trazendo novo sentido ao nosso 
ordenamento jurídico, ampliando os direitos e garantias da sociedade e do indivíduo, que 
surge a necessidade de uma Administração Pública Democrática, em que não há mais 
fundamento para que o Poder Judiciário se quede inerte quando instado a se manifestar 
acerca da análise de mérito do ato administrativo discricionário.  
 
Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Administração Pública. Ato 
discricionário. Controle. Poder Judiciário. Ato administrativo. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to analyze, objectively, the control of the Judiciary Power 
over the merits of the discretionary administrative act according to the new legal order 
initiated with the federal Constitution of 1988, which presents a new concept of state with 
direct consequences for the Public Administration. For a long time it has been argued that 
the control of discretionary administrative acts by the Judiciary Power has been limited to 
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the legality analysis of these acts, not being allowed the merit analysis (due to 
opportunity and convenience). This impediment eventually led to the practice of abuse 
and extrapolation by the Public Administration. As a consequence, the legal interpretation 
has changed in a way to limit administrative discretionary acts, increasingly subjecting 
them to judicial control. From the federal Constitution of 1988, which consolidates the 
Democratic Rule of Law, bringing new meaning to the legal system, expanding the 
society and individual rights and guarantees, arises the need for a Democratic Public 
Administration in which there is no longer basis for the Judiciary to be inert when 
required to convey about the merits analysis of the discretionary administrative act.  
 
Key words: Democratic Rule of Law; Public Administration; Discretionary Act; Control; 
Judicial Power; Administrative Act.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca analisar a atuação do Poder Judiciário no controle dos 

atos administrativos exercidos com base no poder discricionário da Administração 

Pública, ou seja, dos atos formados em parte por elementos de subjetividade do 

administrador. 

À Administração Pública é permitido emanar atos com base nos critérios de 

oportunidade e conveniência, tendo em vista a insuficiência da lei em abranger todas as 

possibilidades que irão existir no caso concreto. Afinal, ao legislador é impossível 

presumir e regrar todas as situações existentes nas relações sociais. 

No entanto, o problema é que a Administração Pública não pode utilizar-se das 

suas faculdades discricionárias para afrontar direitos e garantias dos cidadãos, 

considerando que o Estado, a partir da Constituição federal de 1988, ganhou o status de 

Democrático de Direito, passando a ter o objetivo principal de defender o interesse 

público, estando o Estado como um todo submetido ao ordenamento jurídico. 

É importante registrar que o presente trabalho não possui a pretensão de exaurir o 

tema tratado, pois ainda se encontra em fase de transição, mas, sim, auxiliar e contribuir 

na reflexão e no debate acerca do controle jurisdicional e da discricionariedade 

administrativa, em que se objetiva demonstrar a possibilidade de controle do mérito dos 

atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário à luz dos preceitos 

constitucionais. 

Inicialmente, discorrer-se-á acerca do Estado Democrático de Direitos e da 

Administração Pública Democrática, esta com ênfase em sua função administrativa 

discricionária e vinculada. Posteriormente, adentrar-se-á na conceituação de ato 

administrativo, distinguindo-se o discricionário do vinculado. Por fim, discutir-se-á 
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acerca do controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários, bem como o seu 

limite. 

 

2 O ESTADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Na análise do controle jurisdicional do ato administrativo discricionário, é 

necessário que, primeiramente, decorra-se acerca da delimitação dos conceitos de Estado 

e de Administração Pública. É no conceito de Estado que se encontra toda a concepção 

moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos, os quais serão prestados 

aos administrados, de acordo com o posicionamento de Hely Lopes Meirelles (2010, p. 

60). 

Para Moreira Neto (2011, p. 19), o Estado deve ser entendido como sendo uma 

instituição juspolítica, a qual concentra poder e o exerce sobre pessoas e bens em seu 

território até o alcance de sua ordem jurídica, a fim de realizar a sua destinação, qual seja, 

servir aos interesses públicos. Ademais, a concessão pela sociedade de poderes ao Estado 

é o que garante a instituição do Poder Estatal, que, por existir em uma sociedade 

democrática, tem por fim o interesse público1, o qual garante ser denominado também de 

Poder Público. 

Já a Administração Pública deve ser entendida através de três sentidos, segundo a 

análise de Meirelles (2010, p. 65-66), o qual aduz que: 
 
Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos 
objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 
Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, 
a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à 
realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A 
Administração não pratica atos de governo; pratica, tão-somente, atos de 
execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência 
do órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos. 

 

Desse modo, os conceitos de Estado e Administração Pública se entrelaçam na 

medida em que este é complemento, componente essencial daquele para se garantir a 

organização social em busca da satisfação de um interesse coletivo, o qual é um direito 

preservado, principalmente, na Constituição Federal de 1988, ao fazer alusão à 

                                                      
1 
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democracia, ao se garantir um Estado Democrático de Direito. 

 

2.1 O Estado Democrático de Direito 

 

O surgimento do Estado Democrático de Direito, a partir da Constituição de 1988, 

garante à sociedade mais participação popular, trazendo direitos e garantias a serem 

seguidos pelos representantes, pois o Estado é submisso à lei e ao Direito. Para Flávia 

Bahia Martins (2013, p. 305): 
 

A noção de Estado Democrático de Direito compreende, portanto: a) Estado de 
direito  submissão ao império da lei, divisão de poderes; b) Estado 
democrático  é o fundamento na soberania popular, o povo participa na 
evolução do seu país; c) componente revolucionário  é a vontade de 
transformação social, o povo participa das decisões principais de seu país. 

 

Desse modo, percebe-se que os reflexos da Carta Magna visam repelir possíveis 

abusos que venham a ser praticados pelo poder público, em que as mudanças presentes 

consagração da noção de Estado de direito por um Texto Constitucional teria, em linhas 

gerais, dupla finalidade: a imposição de limites ao exercício do poder estatal e a criação 

 

No mesmo sentido, Di Pietro (2011, p. 29) aduz que: 
 

Com a Constituição de 1988, optou-se pelos princípios próprios do Estado 
Democrático de Direito. Duas ideias são inerentes a esse tipo de Estado: uma 
concepção mais ampla do princípio da legalidade e a ideia de participação do 
cidadão na gestão e no controle da Administração Pública. 

 

A Constituição de 1988 traduz a necessidade de submeter o Estado ao controle da 

lei e do Direito através dos princípios e valores existentes no seu texto. Entende-se que os 

liames trazidos vinculam as três esferas de poder, devendo, quando verificado a 

inobservância dos mesmos, ocorrer o controle dos atos, em especial aqui tratando de atos 

administrativos discricionários. Assim, assevera Di Pietro (2011, p. 29) que: 
 

Todos esses princípios e valores são dirigidos aos três Poderes do Estado: a lei 
que os contrarie será inconstitucional; a discricionariedade administrativa está 
limitada pelos mesmos, o que significa a ampliação do controle judicial, que 
deverá abranger a validade dos atos administrativos não só diante da lei, mas 
também perante o Direito. 
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A base de todo esse pensamento ocorre por meio da Constituição federal de 1988, 

no art. 1º, o qual aduz que a República Federativa do Brasil se constitui pelo Estado 

Democrático de Direito, em que se constata que o termo democrático qualifica o Estado, 

e, de acordo com Jo

democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a 

 

O Estado Democrático de Direito, portanto, é concretizado a partir das normas e 

princípios estabelecidos na legislação, os quais garantirão o poder de participação da 

sociedade na formação das decisões estatal em busca de garantir que sua atuação seja 

voltada ao interesse público. 

 

2.1.1 Separação dos Poderes e o Sistema dos Freios e Contrapesos 
 

Para garantir a eficácia do Estado Democrático de Direito, é necessário que o 

poder não esteja na mão de uma só pessoa, de modo a não se permitir abusos e violações 

de direitos. Desta forma, impõe-se a separação dos poderes em Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

É impossível tratar do controle jurisdicional sem compreender, inicialmente, a 

Separação dos Poderes ou a Teoria da Tripartição dos Poderes, que é entendida, hoje, 

como princípio, o qual tem por fundamento inicial impedir que o poder político fosse 

concentrado nas mãos de apenas uma pessoa. (COELHO, 2002, p. 134). Diante disso, o 

-se a teoria dos freios 

e contrapesos (checks and balances), cujo objetivo outro não é senão assegurar o 

 

À vista disso, o Poder Judiciário poderá intervir tanto no Poder Legislativo, ao 

realizar o controle de constitucionalidade das leis, quanto no Poder Executivo por meio 

do controle jurisdicional dos atos administrativos. (COELHO, 2002, p. 135). Com a 

presença do checks and balances, ou teoria dos freios e contrapesos, o que se pretende é 

que haja a independência do exercício das funções típicas de cada poder, contudo, não 

implicando em exercício soberano e incontrastável. 

Desse modo, tendo em vista a existência do Princípio da Separação dos Poderes, 

justifica-se o sistema de freios e contrapesos. Com isso, nenhum dos Poderes existirá com 

poder absoluto e infinito, havendo sempre o controle, em princípio, ao ocorrer quebra da 

legalidade, uma vez que o controle será realizado sempre, em primeiro lugar, com 
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parâmetro na Constituição federal de 1988, a qual é a base de todo ordenamento jurídico. 

Assim, o princípio da separação dos poderes não deve ser levantado como razão 

para impedir o exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, uma vez que 

não existe poder absoluto. São, sim, independentes os três poderes, todavia, a partir do 

momento que há violação dos princípios, das garantias, das leis, do Direito, ou seja, de 

alguma parte do ordenamento jurídico, deverá o Poder Judiciário  desde que acionado  

cumprir o seu papel e jamais se eximir da sua função. 

 

2.2 A Administração Pública Democrática 

 

Atualmente, tem-se um ordenamento jurídico voltado a concretizar um Estado 

Democrático de Direito, em que se procura priorizar a sociedade. Não existe mais um 

Estado soberano e sem limites, devendo, assim, ser o mesmo submetido às leis e ao 

Direito. Isso acaba refletindo no nível da participação popular no Estado, bem como na 

forma de atuar da Administração Pública.  

Assevera Oliveira (2010, p. 21) que: 
 
No que tange à realidade institucional brasileira, a junção da noção de 
democracia à de Estado de direito, levada a efeito pela atual Constituição, 
muito mais que estabelecer um qualificativo do modo de ser do nosso Estado 
Federal, foi responsável pela atribuição aos cidadãos de um direito de 
primeiríssima grandeza, de importância inquestionável: o direito de 
participação nas decisões estatais. 

 

Desse modo, entende-se que a participação popular na administração é um dos 

principais meios, considerando o poder de intervir, direta ou indireta, do cidadão na 

gestão do Poder Público, garantidores da efetivação da democracia administrativa. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 21-22). 

A participação popular tem grande influência na ingerência do Poder Público, vez 

que visa controlar as decisões emanadas pelo mesmo, conforme explica Baptista 

Machado (1996 apud OLIVEIRA, 2010, p. 22), ao sustentar que: 
 

[...] a participação teria uma dupla função: uma função legitimadora, que 
pretende assegurar uma maior legitimidade político-democrática às decisões da 
Administração Pública e ao exercício da função administrativa; e uma função 
corretiva, cujo objetivo se traduz em aumentar a correção das decisões 
administrativas, quer sob o ponto de vista técnico-funcional, quer sob o prisma 
da sua justiça interna. 

 



164 
 

Já para Odete Medauar (2003 apud OLIVEIRA, 2010, p. 168), a participação 

popular na Administração Pública refere-se:  
 

a) à identificação do interesse público de modo compartilhado com a 
população; b) ao decréscimo da discricionariedade; c) atenuação da 
unilateralidade na formação dos atos administrativos; e d) às práticas 
contratuais baseadas no consenso, negociação e conciliação de interesses. 
 

Portanto, entende-se que a efetivação da Administração Pública Democrática se 

dará por meio da permissibilidade do controle do poder público pelo indivíduo, em que o 

povo tem mais acesso e poder nas decisões administrativas. A participação popular é o 

principal acesso do cidadão nas ações realizadas pelo Estado. 

 

2.2.1 Os Poderes da Função Administrativa  
 

A Administração Pública, para que desempenhe a sua função administrativa e 

satisfaça o interesse público e coletivo, possui determinados poderes para a realização das 

atividades administrativas, os quais são pautados pelos princípios norteadores, em que se 

privilegia o interesse público em relação ao interesse individual. 

Nesse sentido, Meirelles (2010, p. 119) afirma que: 
 

Para bem atender ao interesse público, a Administração é dotada de poderes 
administrativos  distintos dos poderes políticos  consentâneos e 
proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos. Tais poderes são 
verdadeiros instrumentos de trabalho, adequados à realização das tarefas 
administrativas. 

 

Os poderes administrativos são classificados2 em: poder vinculado, poder 

discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de 

polícia. Para este estudo, interessa trazer apenas a distinção entre o poder vinculado e o 

poder discricionário, os quais são contrapostos. 

Há poder vinculado quando a Administração Pública está adstrita ao que ordena a 

lei, no momento em que pratica determinado ato, não existindo margem de escolha para o 

administrador. Sobre o tema, destaca Dirley da Cunha (2012, p. 79) que: 
 

A atividade administrativa será vinculada quando o regramento legal impuser 

                                                      
2 A classificação dos poderes administrativos trazida no presente trabalho é a utilizada pelo doutrinador 
Hely Lopes Meirelles (2010, p.119), em que se deve destacar que não é uma classificação unânime entre os 
doutrinadores, todavia, será a utilizada. 
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todas ou quase todas as exigências para a sua atuação, ordenando a 
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto de maneira impositiva 
e cogente. Como consequência disso, no exercício de atividade vinculada só há 
uma solução, que é a que decorre da lei, não podendo a Administração Pública 
adotar outra. 

 

Dessa forma, podemos dizer que o poder vinculado é o garantido pela lei à 

Administração Pública, a fim de que pratique os seus atos de acordo com os elementos 

determinados e os requisitos necessários para a sua formação (MEIRELLES, 2010, p. 

120). Por sua vez, o poder discricionário confere ao Administrador Público o poder de 

escolha, de acordo com a oportunidade e conveniência para o interesse público, na 

realização de atos administrativos. Acerca do tema, Irene Patrícia Nohara (2009, p. 28) 

afirma que:  
 

O poder discricionário é a prerrogativa que tem a Administração Pública de 
optar, dentre duas ou mais soluções, segundo critérios de oportunidade e 
conveniência (juízo de mérito), por aquela que melhor atenda ao interesse 
público no caso concreto. Ele não é um poder autônomo, na medida em que 
implica a liberdade de atuação dentro da lei. A Administração, ao praticar um 
ato discricionário, deve respeitar os limites da lei em que se fundamenta. 
Diferenciam-se, portanto, os conceitos de discricionariedade e arbítrio, sendo 
que este último gera uma situação de ilegalidade. 

 

Com isso, o poder discricionário deve ser entendido como aquele concedido pela 

lei  tanto expressa como implicitamente  ao Poder Público, no intuito de praticar os 

atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e 

conteúdo. (MEIRELLES, 2010, p. 121). 

 

3 ATO ADMINISTRATIVO 

 

O ato administrativo é ato jurídico, que não se confunde com fato administrativo. 

Como bem assevera Meirelles (2010, p. 154), que o ato administrativo é uma 

manifestação volitiva da Administração Pública, quando se encontra desempenhando sua 

Função Pública, na pretensão de produzir efeito jurídico, o que acaba distinguindo do fato 

administrativo, que não possui conteúdo jurídico, sendo uma atividade pública material. 

Diante disto, percebe-se que os atos administrativos recebem essa nomenclatura 

tendo em vista serem atos jurídicos emanados intencionalmente pela Administração 

assim, vejamos alguns conceitos retirados de renomados doutrinadores. 

Assevera Celso Antônio Bandeira de Mello (2013, p. 389) que: 
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[...] é possível conceituar ato administrativo como: declaração do Estado (ou 
de quem lhe faça as vezes  como, por exemplo, um concessionário de serviço 
público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante 
providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, 
e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. 

 

Na visão de Hely Lopes Meirelles (2010, p. 153), o conceito de ato administrativo 

é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 

qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 

declarar dir  

Para Di Pietro (2011, p. 194-195), o ato administrativo deve ser definido com base 

nos critérios subjetivo e objetivo, em que no primeiro o ato administrativo é o que os 

órgãos administrativos ditam, sendo excluídos os atos do Legislativo e do Judiciário, e 

incluídos os atos da Administração. Já pelo critério objetivo, os atos administrativos são 

somente aqueles praticados no exercício exclusivo da função administrativa. 

Ocorre que, enquanto o particular pode realizar qualquer ato desde que não esteja 

proibido em lei, a Administração Pública só pode realizar ato administrativo quando a Lei 

assim permitir, ou seja, os atos administrativos estão adstritos ao que prevê a lei. 

O ato administrativo se compõe por cinco elementos3 ou requisitos, de acordo 

com a doutrina majoritária, quais sejam: o sujeito, a forma, a finalidade, o objeto e o 

motivo. 

Desta forma, considera-se sujeito quem a própria lei designa para a prática do ato. 

O renomado doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello (2013, p. 395) define o sujeito 

como o autor do ato, aquele que possui os poderes jurídico-administrativos necessários 

para produzi-lo. Ou seja, aquele que é competente para realizar o ato. 

No que concerne à forma, entende-se que é o meio pelo qual o ato administrativo 

se manifesta no mundo exterior. O autor Alexandre Santos de Aragão (2011, p. 47) 

princípio livre, no Direito Administrativo as formas são sempre estabelecidas em lei, 

-se que, para que seus atos 

tenham validade, deve a Administração Pública emaná-los com estrito rigor a lei, de 

forma legal. 

Já a finalidade é resumida pelo fim público que se pretende atingir. Aduz Di 
                                                      
3 No presente estudo, utilizou-se a classificação dos atos administrativos quintipartite amplamente 
divulgada por Hely Lopes Meirelles (2010, p.155). Todavia, na doutrina existe intensa divergência quanto à 
divisão dos elementos formadores do ato administrativo. 
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-se que a finalidade busca um efeito mediato, a fim de atender 

ao interesse público. 

Enquanto a finalidade pretende um efeito mediato, o objeto tem efeito jurídico 

objeto a 

criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, 

coisas ou ativi  

Por sua vez, o motivo, como bem assevera Di Pietro (2011, p. 212), serve de 

fundamento para o ato administrativo, sendo pressuposto de fato e de direito. Todavia, 

cabe ressaltar, que o mesmo não deve ser confundido com a motivação, a qual é a 

exposição dos motivos, ou seja, é quando se demonstra, por escrito, os motivos de fato e 

de direito que levaram a realização do ato administrativo. 

Neste ponto, destaca-se que a discussão acerca do tema tratado se encontra no 

âmbito, em regra, do objeto e do motivo do ato e, em casos excepcionais, na forma do 

mesmo, devendo-se registrar que jamais haverá discricionariedade no sujeito e na 

finalidade do ato. 

Na doutrina, os atos administrativos recebem diversas classificações, que para o 

presente trabalho só nos interessa a referente quanto ao grau de liberdade da 

Administração Pública na prática do ato administrativo, o qual é dividido em vinculado e 

discricionário. 

 

3.1 Atos Vinculados X Atos Discricionários 
 

A partir da classificação dos atos administrativos quanto ao grau de liberdade do 

Administrador Público para a prática da atividade estatal é que temos a divisão entre atos 

vinculados e atos discricionários. Quanto aos atos vinculados, aduz Meirelles (2010, p. 

171) que: 
 

Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os 
requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições 
legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma 
vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal 
para a validade da atividade administrativa.  

 

Dessa forma, quando o Poder Público pratica esse tipo de ato, está sujeito às 

indicações legais ou regulamentares, não podendo delas se afastar ou desviar sem, 
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contudo, viciar a ação administrativa. (MEIRELLES, 2010, p. 171). Nos atos vinculados 

o Administrador está adstrito a todos os elementos (sujeito, forma, finalidade, motivo e 

objeto) que compõe o ato administrativo, os quais são definidos em lei previamente. 

Enquanto no ato vinculado há o engessamento do atuar da Administração Pública, 

no ato discricionário há liberdade quanto à escolha dos motivos (oportunidade) e do 

objeto (conveniência). Logo, na discricionariedade nem todos os elementos do ato serão 

discricionários, a competência, a finalidade e a forma encontram-se ainda vinculados pela 

lei. 

Convém registrar que ato discricionário não é sinônimo de ato arbitrário. Nos 

ensinamentos de Meirelles (2010, p. 172), percebe-se que a discrição e arbítrio 

apresentam-se como conceitos totalmente opostos, em que, na discrição, a liberdade de 

ação encontra-se dentro dos limites da lei, e já o arbítrio é uma atitude do administrador 

totalmente oposta e excedente da lei. Portanto, afirma o doutrinador que, quando 

permitido pelas normas, o ato discricionário é legal e válido, enquanto que o ato arbitrário 

é e sempre será inválido e ilegítimo. 

Dessa forma, ao garantir o exercício da competência discricionária, jamais estará 

se justificando o exercício de qualquer ação arbitrária, a ser realizada ao arrepio da lei. 

Assim, o ato discricionário é exercido através da permissão da lei e com a observância e 

sujeição a ela. (MEIRELLES, 2010, p. 173). Para entender o que distingue esses dois 

atos, apresenta-se os ensinamentos do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello (2013, p. 

434-435): 
 

A diferença nuclear entre ambos residiria em que nos primeiros a 
Administração não dispõe de liberdade alguma, posto que a lei já regulou 
antecipadamente em todos os aspectos o comportamento a ser adotado, 
enquanto nos segundos a disciplina legal deixa ao administrador certa liberdade 
para decidir-se em face das circunstâncias concretas do caso, impondo-lhe e 
simultaneamente facultando-lhe a utilização de critérios próprios para avaliar 
ou decidir quanto ao que lhe pareça ser o melhor meio de satisfazer o interesse 
público que a norma legal visa a realizar. 

 

Após essas relevantes considerações, um ponto é importante deixar claro. Ensina 

Meirelles (2010, p. 174) que independente de ser vinculada ou discricionária a atividade 

do administrador público, esta deverá sempre ser exercida para o fim legal, que deve 

colimar o bem comum, em última análise. Assim, o ato administrativo discricionário, 

apesar de garantir certa margem de escolha no que diz respeito à conveniência e à 

oportunidade (o mérito), sempre estará adstrito aos princípios jurídicos e ao ordenamento 
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jurídico como um todo. 

Nessa linha, percebe-se que, ao estar diante de um ato discricionário, tem o 

administrador público o dever de tomar uma decisão que seja correspondente com o 

interesse público, pois terá sempre a função de bem administrar. Dessa forma, o juízo de 

oportunidade e conveniência se efetiva no momento em que o administrador público 

escolhe determinado ato que melhor satisfaça o interesse público, dentre os meios legais, 

idôneos, úteis, proveitosos, eficientes para a sociedade. 

Por isso que uma apreciação equivocada pelo Poder Público das situações que 

estejam num juízo subjetivo do administrador público, tendo em vista a lei não esgotar as 

situações de fato e com precisão, pode ensejar o ato administrativo inoportuno e 

inconveniente, onde se apresenta uma escolha errônea, por conta de todo ordenamento 

jurídico. 

Diante disto, aduz Juarez Freitas (2007, p. 45-46) que: 
 

ente ao campo dos juízos de conveniência ou de oportunidade) 
não é diretamente controlável, mas o demérito ou a antijuricidade o serão, 
inescapavelmente. Mais que nunca, a discricionariedade legítima supõe o 
aprofundamento da sindicabilidade, voltada à afirmação dos direitos 
fundamentais, notadamente do direito fundamental à boa administração 
pública. No rumo desse expressivo avanço, força consolidar uma nova era dos 
atos administrativos, agora sob o signo promissor da motivação. 

 

Por fim, entende-se que é essencial, a fim de se cumprir o direito fundamental de 

boa administração e de garantir o efetivo interesse público, que o ato administrativo 

discricionário seja sempre motivado, visto que permitirá a transparência da decisão do 

agente público, facilitando, com isso, o controle jurisdicional do mérito dos atos 

discricionários. 

 

3.2 Submissão aos Princípios Constitucionais 
 

Um ponto importante que regula a atuação do Poder Público, permitindo, com 

isso, a atuação do Poder Judiciário através do controle, é a submissão dos atos da 

Administração Pública aos princípios, explícitos ou implícitos, previstos na Constituição 

federal de 1988. 

Os princípios que norteiam a Administração Pública estão consagrados na nossa 

Carta Magna, os quais são elevados à categoria de princípios constitucionais e são de 

extrema importância quanto ao tema tratado, tendo em vista que são balizadores da 
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atuação administrativa, conduzem toda atuação do Poder Público. 

Meirelles (2010, p. 88) ao tratar do tema dos princípios discorreu: 
 

[...] por esses padrões é que deverão se pautar todos os atos e atividades 
administrativas de todo aquele que exerce o poder público. Constituem, por 
assim dizer, os fundamentos da ação administrativa, ou, por outras palavras, os 
sustentáculos da atividade pública. Relegá-los é desvirtuar a gestão dos 
negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a boa guarda e 
zelo dos interesses sociais. 

 

Os princípios se distinguem das regras em virtude de seu conteúdo, pois 

expressam valores ideais, em que as regras estabelecem condutas. Ademais, os princípios 

são superiores às regras, possuindo uma densidade normativa menor que as regras, tendo 

em vista serem construídos a partir de enunciados, ao contrário das regras que descrevem 

condutas, e, por muitas vezes, estabelecem consequências. 

Segundo Mello (2013, p. 975): 
 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 
corrosão de sua estrutura mestra. 

 

Dessa forma, os princípios possuem a função fundamental de limitar e 

condicionar o exercício de qualquer competência discricionária, em que, atualmente, os 

princípios do Direito Público e do Direito Administrativo começam a ganhar destaque 

perante essa função, como, por exemplo, os princípios da moralidade, eficiência, 

proporcionalidade etc., segundo Aragão (2011, p. 55). 

Percebe-se que, apesar da presença do binômio oportunidade e conveniência, 

haverá limitações aos elementos discricionários dos atos, as quais são realizadas através 

dos princípios gerais do Direito e das regras da boa administração. (MEIRELLES, 2010, 

p. 123). Assim, o Poder Judiciário estará habilitado, vez que é perfeitamente cabível, a 

realizar o controle de mérito dos atos discricionários. 

Logo, verificado pelo agente público que diversas são as possibilidades de ação, 

ele tem obrigação de realizar aquela que melhor se coadune aos fundamentos e aos 

objetivos da República, garantindo que o interesse público seja respeitado. 

Com isso, Hely Lopes Meirelles (2010, p. 123) com bastante propriedade aduz 

que: 
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[...] a atividade discricionária permanece sempre sujeita a um duplo 
condicionamento: externo e interno. Externamente, pelo ordenamento jurídico 
a que fica subordinado toda atividade administrativa, [...]; internamente, pelas 
exigências do bem comum e da moralidade da instituição administrativa. 

 

Portanto, o mérito dos atos administrativos discricionários está submetido, além 

do que aduzem as leis, aos princípios gerais de direito, os quais impõem restrições à 

atuação do Poder Público, permitindo que não ocorram abusos e nem ameaças ao Direito. 

 

4 CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
DISCRICIONÁRIOS 

 

No âmbito da Administração Pública, entende-se que controle, segundo Meirelles 

 

Segundo Di Pietro (2011, p. 735), o controle da Administração Pública tem por 

fim garantir que sua atuação seja em consonância com os princípios impostos pelo 

ordenamento jurídico, o qual pode ocorrer até nos aspectos discricionários da atuação 

administrativa, diante de certas circunstâncias. 

Diferentemente do que ocorre em inúmeros países europeus que adotam o sistema 

francês, no Brasil o que vigora é o sistema de jurisdição única, o qual permite apenas e 

exclusivamente ao Poder Judiciário decidir, definitivamente, toda e qualquer contenda 

sobre a adequada aplicação do Direito a um caso concreto, independentemente de quais 

sejam os litigantes. Diante disto, o Poder Judiciário controla, in concreto, a atuação da 

Administração Pública, podendo anular suas condutas ilegais ou ilegítimas, com base no 

princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, presente na Carta Magna. (MELLO, 

2013, p. 962-963). 

Durante muito tempo, a doutrina e a jurisprudência entenderam que a atuação do 

Poder Judiciário era limitada a legalidade do ato administrativo, em que era inadmissível 

a análise de mérito do respectivo ato. O controle só podia ser realizado na parte 

extrínseca do ato discricionário, jamais podendo o judiciário adentrar na parte intrínseca, 

ou seja, na sua justiça ou injustiça. (COELHO, 2002, p. 42-43). 

No entanto, a existência do controle jurisdicional acerca do mérito do ato 

administrativo discricionário é meio eficaz para garantir a liberdade do cidadão, pois 

evita que a Administração Pública tenha controle absoluto. Não se admite, na 
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Administração Pública Democrática, a qual deve priorizar os princípios da legalidade, 

transparência, democracia, justiça, a ausência da análise do mérito dos atos 

administrativos discricionários pelo Poder Judiciário. De acordo com Juarez Freitas 

(2007, p. 7): 
 
O Estado Constitucional, numa de suas mais expressivas dimensões, pode ser 
traduzido como o Estado das escolhas administrativas legítimas. Assim 
considerado, nele não se admite a discricionariedade pura, intátil, sem limites. 
Em outras palavras, impõe-se controlar (ou, ao menos, mitigar) os contumazes 
vícios forjados pelo excesso degradante, pelos desvios ímprobos ou pela 
omissão desidiosa. Faz-se cogente, sem condescendência, enfrentar todo e 

exame adstrito a aspectos meramente formais.  
 

Diante disso, o Poder Judiciário passa a ter um importante papel, posicionando-se 

como meio de garantir a efetivação dos preceitos constitucionais. Não incorrendo em 

inobservância da tripartição dos poderes. Tendo em vista que no Estado Democrático de 

Direito, de acordo com o art. 2º da CFRB/1988, não existe uma separação dos poderes 

totalmente, o que há é uma relação harmônica e interdependente entre eles. 

Todavia, há questionamentos acerca da interferência do Poder Judiciário quando 

da análise de mérito do ato administrativo discricionário, com base no argumento de que 

haveria violação da tripartição dos poderes presente na Carta Magna. Ocorre que o 

sistema de freios e contrapesos surge justamente a fim equilibrar as relações entre os 

poderes.  

Dessa forma, não é possível admitir que a separação dos poderes seja utilizada 

como argumento ao desacato ou ao descumprimento de direitos da cidadania. Percebe-se 

que, diante do exposto, o ato administrativo discricionário na sua análise de mérito é 

perfeitamente passível de controle pelo Poder Judiciário, e de acordo com Meirelles 

-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, 

pois a Justiça poderá dizer sobre sua legitimidade e os limites de opção do agente 

administrativo, ou seja, a conformidade da discricionariedade com a lei e com os 

 

Nota-se que, como o legislador não poderia prever os inúmeros casos concretos 

existentes, é necessário que a lei garanta uma margem de liberdade a fim de não engessar 

a Administração Pública. Todavia, é a lei em si que traz no seu bojo uma 

discricionariedade, tendo em vista que, ao analisar o caso concreto, o administrador 

deverá realizar um determinado ato conforme a ponderação de valores, princípios e 
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garantias. Assim, entende-se que a determinação legal é discricionária, mas o ato por si 

próprio é vinculado, a decisão realizada pelo agente público deve se limitar às garantias 

presentes essencialmente na Carta Maior.  

Posto isso, é perfeitamente plausível que o Poder Judiciário controle os atos 

administrativos quando o agente público no uso da discricionariedade (binômio 

oportunidade e conveniência) inviabiliza os direitos e garantias do administrado a fim de 

garantir a estrita obediência à lei e ao Direito. 

 

4.1 Limites ao Exercício do Controle dos Atos Discricionários realizado pelo Poder 
Judiciário 

 

O Poder Judiciário, quando acionado, pode controlar os atos administrativos 

discricionários, inclusive quanto ao seu mérito. No entanto, este controle deverá observar 

determinados limites, no sentido de se evitar que um Poder se sobreponha a outro, 

tornando-se uno.  

Acerca dos momentos em que poderá o Judiciário atuar no controle dos atos 

discricionários, discorre Badin (2013, p. 70): 
 

Classicamente, a doutrina sustenta que o ato administrativo deve ser anulado 
pelo Poder Judiciário quando (i) não se inclua nas atribuições legais do agente 
que o praticou (incompetência); (ii) importe violação da Constituição, lei, 
regulamento ou outro ato normativo (objeto ilícito); (iii) desrespeite as 
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato (vício formal); 
(iv) seja motivado em matéria de fato ou de direito materialmente inexistente 
ou juridicamente inadequado ao resultado obtido (motivação); e (v) desvie de 
sua finalidade visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 
implicitamente, na regra de competência (desvio de finalidade). 

 

Além disso, devemos acrescentar que caberá ao Poder Judiciário anular ato 

emanado pelo Poder Executivo sempre que esteja demonstrada violação aos princípios e 

direitos fundamentais, inclusive no espaço de liberdade concedido pelo Poder Legislativo 

ao Executivo, nomeado de oportunidade e conveniência, ou seja, o mérito do ato 

administrativo discricionário. 

Entretanto, há ainda, na doutrina, autores que defendem a não intervenção do 

judiciário no âmbito do mérito (binômio oportunidade e conveniência) do ato 

discricionário, os quais entendem que aqui é que está presente a limitação da atuação do 

controle jurisdicional do ato administrativo discricionário. Esse posicionamento deve ser 

rechaçado, de acordo com Moraes (1999, p. 35-36): 
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A concepção clássica de discricionariedade  traduzível na impossibilidade de 
controle judicial, concebida à época em que o Direito se identificava com a 
legalidade  
a adequá-
que implica também a redefinição de categorias afins, como o mérito do ato 
administrativo.  

 

Desse modo, não se coaduna com a tese da impossibilidade de controle judicial do 

mérito do ato discricionário, em que pese tal posicionamento ainda existir na doutrina, 

tendo em vista que foi formulado e sedimentado através de construção doutrinária, e que 

aos poucos vem sendo desconstruída.  

Isso se deve ao fato de não existir em lei nenhuma do ordenamento jurídico pátrio 

referência à impossibilidade de o Poder Judiciário controlar o mérito dos atos 

discricionários. Pelo contrário, a nossa Constituição, em seu art. 5º, XXXV, protege a 

inafastabilidade da tutela jurisdicional. Ademais, os princípios passam a ganhar força no 

ordenamento jurídico, tendo o papel primordial de garantir a efetividade do interesse 

público. 

Destaque-se que, segundo Siraque (2005, p. 91-93), o termo correto a ser utilizado 

não seria controle jurisdicional do ato administrativo discricionário, mas sim controle 

social. Isso porque o autor diferencia controle e julgamento, explicando que o controle 

seria realizado pela parte interessada, a qual exerce um direito que lhe é concedido, e o 

julgamento é exercido pelo Judiciário, que possui um poder. Assim, para esse autor, o 

controle dos atos administrativos é realizado pela sociedade, através do controle social, 

ao ativar o Poder Judiciário, o qual tem por regra ser inerte, atuando apenas quando 

provocado. 

Frise-se que o limite do Poder Judiciário está justamente em não ultrapassar as 

possibilidades de atuação dele que aqui foram expostas. Com isso, caberá a cada 

magistrado entender qual o limite de sua atuação dentro do caso concreto que lhe é 

apresentado.  

Os limites do controle do Poder Judiciário estão estabelecidos nas opções em que 

se entende cabível a realização o controle. Ou seja, no momento em que o administrador 

público atua no exercício de discricionariedade dentro dos liames legais e 

principiológicos, não será admissível a atuação do controle jurisdicional. No entanto, 

caso tais liames sejam extrapolados, caberá o controle pelo Poder Judiciário, desde que 

provocado pelo controle social. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que ao Poder Judiciário é permitido o 

controle do mérito do ato administrativo discricionário, por mais que a Administração 

Pública tenha livre escolha, com base na oportunidade e conveniência, para a expedição 

de seus atos, quando permitido em lei. 

A preocupação com a liberdade concedida pela lei à Administração Pública 

encontra-se presente no Estado Democrático de Direito, tendo em vista que há cada vez 

mais a necessidade de proteger os direitos dos administrados, evitando-se arbitrariedades 

e abusos por parte do Poder Público. Desse modo, a atuação do administrador público 

deve sempre ser subordinada à lei e aos princípios de direito que regem as relações 

jurídicas. 

Percebe-se que a atuação do Poder Judiciário frente à discricionariedade da 

Administração Pública sofreu mudanças ao longo da história, de modo que hoje já se 

admite e tem aceitação na doutrina a possibilidade de controle judicial do ato 

administrativo discricionário. 

O controle o mérito dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário, 

com base, sobretudo, nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, 

moralidade e da igualdade, deve ocorrer, de modo a garantir a submissão da 

Administração Pública não só às normas constitucionais e legais, mas também aos 

princípios implícitos e explícitos no ordenamento jurídico.  

Ora, no Estado Democrático de Direito há a finalidade maior de se garantir os 

direitos sociais e individuais, bem como o respeito às normas jurídicas por todos, 

inclusive pelo próprio Estado. Desse modo, estando presente a violação a regras ou 

princípios constitucionais ou legais, não é mais possível se admitir que o Poder Judiciário 

se esquive da análise do mérito do ato administrativo discricionário, fundamentando-se 

no princípio da separação dos poderes.  
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