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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a intensidade do controle judicial da 

discricionariedade administrativa diante do advento do Estado Democrático de Direito. Com 

esse intuito, serão analisadas doutrina e jurisprudência a respeito do tema. Inicialmente, será 

feita uma análise histórica contrapondo a evolução do princípio da legalidade e da 

discricionariedade administrativa, de modo a melhor compreender esses institutos, bem como  

demonstrar a ampliação dos contornos da legalidade pela noção da juridicidade administrativa. 

Em seguida, a discricionariedade administrativa será analisada em seu viés teórico, onde serão 

desdobrados seus aspectos conceituais. Por fim, será feita uma análise jurisprudencial para 

demarcar a posição do STF no que tange o controle judicial dos poderes discricionários da 

Administração Pública, com intervenções da doutrina sobre as questões principais. O estudo de 

casos concretos tem por base observar a utilização da teoria do desvio de poder, dos conceitos 

jurídicos indeterminados, da teoria dos motivos determinantes e dos princípios como 

parâmetros de controle da discricionariedade administrativa. Finalmente, serão definidos os 

limites, alcance e tendências desse controle, demonstrando que as noções de juridicidade 

redefiniram e ampliaram os contornos e a possibilidade de controle da Administração Pública. 

 

 

Palavras-chave: Discricionariedade administrativa. Administração Pública. Controle judicial. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the intensity of the judicial review of discricionary powers with the 

advent of the democratic rule of law. This study will be based on doctrine and judicial 

precedents of the Supreme Court of Brazil. Initially, it will be done an historical approach 

between the principle of legality and the discricionary powers of public administration, with 

the purpose of understanding the evolution of this institutes trought time, as well as to introduce 

the notions of jurisdicity. Then, it leads to a theoric survey of the discricionary powers and its 

conceptuals implications brought by the doctrine. The last chapster analyzes the intensity and 

scope of judicial review of discricionary powers from jurisprudencial and doctrine studys. The 

purpose of the analyzes of judicial precedens is to observe the use by the Supreme Court of 

Brazil of the theorys that serves as parameters of the review of discricionary power, such as: 

the verification of the abuse of power, the interpretation of undefiened legal concepts, the exame 

of the administrative motivation and the judicial review by the use of constitutional values and 

principles. Finally, it will be evalueted the limits, scope and intensity of judicial review of public 

administration action in Brazil, pointing that the notion of jurisdicity have changed and 

amplified the possibilitys of control. 

 

Keywords: Discricionary powers. Public administration. Judicial review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de dinamizar a atividade estatal, faz com que se assegure espaços de 

livre apreciação casuística por parte no administrador, de modo a evitar uma Administração 

estanque. Trata-se do espaço denominado discricionariedade administrativa que, no entanto, 

teve seus contornos delineados e restritos ao longo do tempo. 

Com a evolução do Estado de Direito, os atos administrativos passaram de uma 

esfera imune ao balizamento normativo, para sua sujeição ao princípio da legalidade e, 

atualmente, à juridicidade administrativa. A emergência da constitucionalização do direito e 

seus reflexos no direito administrativo sugerem uma releitura tanto da atuação discricionária do 

administrador, quanto dos parâmetros de controle judicial da Administração Pública. 

Desse modo, desenvolveu-se um âmbito mais limitado de livre apreciação 

administrativa. Essa redução da discricionariedade, pautada nos valores constitucionais que 

consolidam a proteção da pessoa humana e balizam a Administração aos princípios norteadores 

da atividade administrativa, reflete na sua submissão ao controle judicial. 

A sindicabilidade judicial dos atos provenientes do poder discricionário da 

Administração Pública, desde muito suscita controvérsias. Em que pese estar consolidada a 

possibilidade de controle judicial da discricionariedade administrativa, o alcance e a intensidade 

do controle ainda dividem opiniões na literatura jurídica. 

Nessa toada, a contraposição do princípio da separação de poderes1  com o da 

inafastabilidade do controle jurisdicional2, somada a consolidação da constitucionalização do 

direito administrativo, leva a questionamentos sobre a definição dos contornos da intervenção 

do Poder Judiciário na atividade administrativa, no que tange a liberdade valorativa dos poderes 

discricionários. 

De modo a esclarecer esse debate, esse trabalho conta com o estudo não só da 

doutrina, como também da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, tenciona-se 

melhor compreender os diferentes contornos da evolução e do alcance do controle judicial da 

discricionariedade administrativa no direito brasileiro. 

Para tanto, inicialmente será estudada a evolução da discricionariedade 

administrativa em paralelo com o princípio da legalidade ao longo do Estado de Direito, sendo 

                                                 
1Art. 2º, CRFB - São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 

2Art. 5º, XXXV, CRFB - A lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito. 
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todo um capítulo dedicado ao tema. A apresentação histórica do objeto de estudo deste trabalho 

pretende possibilitar a reflexão contextualizada da temática, por meio da qual se torna possível 

uma abordagem mais completa dos assuntos aqui tratados. 

Ainda neste tópico, quando da análise evolutiva do princípio da legalidade, serão 

apresentadas as noções da juridicidade administrativa. Trata-se do alicerce de uma nova 

percepção dos contornos da atuação administrativa discricionária, em consonância com os 

valores fundamentais de um Estado Democrático de Direito. 

Em seguida, serão abordados os aspectos teóricos referentes a discricionariedade 

administrativa. Neste capítulo, apresentam-se as noções conceituais importantes para a 

compreensão do instituto em destaque. Ademais, também será abordada a relação da 

discricionariedade administrativa com os conceitos jurídicos indeterminados sob o ponto de 

vista da doutrina brasileira e do direito comparado. 

Segue-se, então, para o capítulo referente ao controle judicial da atuação 

discricionária da Administração Pública. Aqui será inicialmente feita uma reflexão sobre o 

posicionamento da doutrina a respeito do contornos desse controle. Ressalta-se que a 

possibilidade de um controle judicial sobre os atos emanados do poder discricionário da 

Administração Pública já está consolidada, do que se infere que o debate principal está na 

aferição da densidade deste controle. 

Tendo em vista a percepção prática desta casuística, será analisada a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Inaugura-se a análise com a verificação da 

aplicação de importantes teorias de controle da discricionariedade administrativa pelo STF, 

quais sejam: a teoria do desvio de finalidade, a interpretação dos conceitos jurídicos 

indeterminados, a teoria dos motivos determinantes – correlata, também, a necessidade de 

motivação dos atos administrativos -, bem como a utilização de um controle com base em 

princípios. 

A partir desse estudo, o último tópico do capítulo pretende analisar a posição do 

STF, bem como da doutrina, a respeito do alcance, limites e tendências no controle judicial da 

discricionariedade administrativa, em uma análise conclusiva das ideias proposta no presente 

trabalho. 
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2. A RELAÇÃO ENTRE A DISCRIRIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E O 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA EVOLUÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

 

Como bem assinalado por José Eduardo Cardozo, a história do Direito 

Administrativo tem como plano de fundo a equação “prerrogativas versus limites”, indicando 

o “permanente confronto entre a outorga de prerrogativas indispensáveis para o exercício do 

poder e os limites impostos ao seu exercício”3 . Dentro dessa lógica, se faz, aqui, a análise 

histórica da discricionariedade administrativa (prerrogativa do poder público) em contraposição 

com o princípio da legalidade (limite ao exercício do poder público). 

De modo a melhor compreender os contornos desses dois institutos, este capítulo 

se destina a traçar um paralelo entre a discricionariedade e a legalidade ao longo da evolução 

do Estado de Direito. O corte temporal se justifica, já que foi esse o período histórico em que 

os atos administrativos passaram a se submeter ao balizamento normativo, inicialmente no que 

tange a lei, e, em seguida, à juridicidade. Com a consolidação dessas noções, evolui, também, 

o entendimento pela sindicabilidade judicial dos atos da Administração Pública. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Antes da insurgência do Estado de Direito, vigorou na Europa o denominado Estado 

de Polícia, modelo adotado após o Renascimento pelas monarquias absolutistas. É nesse 

período que restaram consagradas as máximas “quod principi placuit legis habet vigorem” 

(aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei), “the king can do no wrong (o rei não pode 

errar)”4 e a célebre expressão de Luís XIV: “L'État c'est moi” (o Estado sou eu)5. 

Imperioso concluir que, diante da vontade do soberano, não haviam limites legais 

que controlassem a atividade administrativa. Frente à esse poder incondicionado, Queiró 

assevera que subsistia no Estado de Polícia o máximo grau de um poder discricionário 6 , 

considerado diante do amplo espaço de liberdade de atuação conferido ao monarca. 

                                                 
3 CARDOZO, José Eduardo Martins. A discricionariedade e o Estado de Direito. In: GARCIA, Emerson (Org.). 

Discricionariedade administrativa, 2 ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 35. 

4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 6. 

5
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39 ed. São Paulo: Malheiro Editores: 2012, p. 

52. 
 
6  QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do "desvio de poder" em direito administrativo. Revista de Direito 
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De tal modo, conclui-se que no período que antecedeu o Estado de Direito, a 

inexistência do balizamento do poder público pelo princípio da legalidade administrativa, 

resultou na discricionariedade administrativa em sua forma mais ampla, considerada a 

atuação administrativa como verdadeiramente arbitrária. 

Essa fórmula teve como resultados os abusos dos poderes públicos, contra o qual 

prosperou a doutrina liberalista. Com a insurgência dos ideais liberais, o Estado de Polícia é 

substituído pelo Estado de Direito, momento em que se consagra a submissão da Administração 

Pública aos ditames da lei (princípio da legalidade) e quando, portanto, nasce o Direito 

Administrativo como hoje o concebemos. 

Dentro da égide do Estado de Direito, a evolução do princípio da legalidade 

administrativa pode ser observada em suas 3 (três) fases: (i) Estado Liberal de Direito; (ii) 

Estado Social de Direito; (iii) Estado Democrático de Direito. 

 

2.2 ESTADO LIBERAL DE DIREITO 

 

A reação ao absolutismo monárquico capitaneada pelo liberalismo fez do Estado 

Liberal primordialmente preocupado em assegurar as liberdades individuais e reduzir ao 

mínimo as funções da Administração Pública perante a sociedade7. Diz Paulo Bonavides que, 

nesse momento, o poder aparece como o maior inimigo da liberdade8. 

Desse modo, Maria Sylvia Di Pietro explica que para proteger os direitos 

individuais do homem frente ao Estado, consolida-se o balizamento da atividade estatal pelo 

princípio da legalidade, como pode ser observado no art. 3º da Constituição francesa de 1791: 

“não há na França autoridade superior à da lei. O rei não reina mais senão por ela e só em nome 

da lei pode exigir obediência”9. 

                                                 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 6, p. 41-78, jan. 1946. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9571/8621>. Acesso em: 27 Mar. 2017, p. 41. 

7 TOURINHO, Rita. A Principiologia Jurídica e o Controle Jurisdicional da Discricionariedade Administrativa. In: 

GARCIA, Emerson (Org.). Discricionariedade administrativa, 2 ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 

82-83. 

8 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, 10ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 40-

41. 

9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 9. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello explica o surgimento do Estado de Direito como 

resultado da confluência de duas ordens de pensamento liberal: de um lado, a de Rousseau, de 

outro, a de Montesquieu10. 

O mérito de Rousseau estaria na construção da ideia de que o poder estatal seria 

proveniente das parcelas de poder cedidas pelos membros da sociedade ao Estado, e que, 

portanto, “só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade da sua 

instituição, que é o bem comum, porque, se a oposição dos interesses particulares tornou 

necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o 

possibilitou”11. Nesse sentido, o poder legítimo é o exercido em consonância com a vontade do 

povo, concretizada pelas leis. 

Por sua vez, a clássica divisão tripartite do Poder (Poder Executivo, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário), elaborada por Montesquieu12, estabelece o fracionamento das 

funções do Estado, de modo a concluir que, sendo a lei produzida pelo Poder Legislativo, cabe 

ao Poder Executivo e o Judiciário tão somente se submeterem à ela. 

A conjugação dessas duas concepções liberais estabelecem a estrutura do Estado de 

Direito, na medida em que concluem pela submissão da Administração Pública às leis, 

consagrando o princípio da legalidade administrativa. 

No entanto, a vinculação da Administração à lei, no estado Liberal de Direito, era 

compreendida de forma negativa13. Nesse sentido, o administrador público deveria estar atento 

ao que a lei expressamente determinava, como também estaria livre para atuar onde a lei não 

proibia.14 Trata-se de resquício do modelo autoritário do Estado de Polícia, por meio do qual 

era reconhecida à Administração uma esfera de discricionariedade imune ao controle judicial15. 

 

 

 

 

                                                 
10

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 30 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2012, p. 48. 
 
11  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: L&Pm Pocket. 

12 MONTESQUIEU, Barão de. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes. 

13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 14. 

14 TOURINHO, Rita. op.cit., p.82. 

15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 14. 
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2.2.2 Estado Social de Direito 

 

O Estado abstencionista e individualista apregoado pelo liberalismo resultou em 

consideráveis mazelas sociais, o que revelou a necessidade da evolução para um Estado 

intervencionista, dotado da missão intervir na ordem econômica e social para assegurar o bem-

estar coletivo16. Nas palavras de Lucas Verdu: 

 

Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, 

necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, 

integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O 

Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista 

para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma 

dogmática e pretende realizar a justiça social.17 
 

Com a insurgência do Estado Social de Direito, acrescentou-se novas funções à 

Administração Pública, fortalecendo a máquina estatal e o direito administrativo. A superação 

do modelo liberal se deu, inclusive, com o incremento da competência da ação legislativa do 

Poder Executivo que deixou de ser atividade exclusiva do Poder Legislativo18. 

Sob a influência do positivismo jurídico, substituiu-se a vinculação negativa pela 

vinculação positiva da Administração à lei19. Explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “o 

princípio da legalidade ganhou sentido novo, significando que a Administração só pode fazer o 

que a lei permite” e mesmo a discricionariedade passa a ser compreendida como um poder 

limitado à lei20 . 

 

2.2.3 Estado Democrático de Direito 

 

A construção do Estado Social de Direito, no entanto, não foi capaz de assegurar 

nem a justiça material, nem a efetiva participação popular no processo político21. Daí se falar 

                                                 
16 TOURINHO, Rita. op.cit, p. 83. 

17 VERDU, Lucas. La lucha por el Estado de Derecho apud SILVA, José Afonso da. O estado democrático de 

direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 173, p. 15-24, fev. 2015. ISSN 2238-5177. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45920/44126>. Acesso em: 28 Mar. 

2017, p. 18. 

18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 20 e seq. 

19 Ibidem, p. 24. 

20 Ibidem, p. 14. 

21
 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 18 e seq. 
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que o Estado Democrático de Direito teve como mérito introduzir esses dois novos aspectos ao 

modelo de Estado. 

A Constituição brasileira de 1988 acolheu o Estado Democrático de Direito em seu 

preâmbulo e art. 1º22, fundamentando o Estado brasileiro tanto no princípio democrático, quanto 

nos valores essenciais que estruturam todo o sistema jurídico. 

Essa acepção ideológica eleva a Constituição ao centro do ordenamento jurídico de 

forma a desenvolver um amplo processo de constitucionalização do direito. Luís Roberto 

Barroso compreende esse fenômeno como decorrente de uma ideia “associada a um efeito 

expansivos das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com 

força normativa, por todo o sistema jurídico”23 

A irradiação do Direito Constitucional nos demais ramos do Direito sugere uma 

releitura de seus institutos à luz do Estado Democrático de Direito. No tocante a Administração 

Pública, a constitucionalização do direito administrativo, apesar de não ser uma concepção 

inédita24, ganhou nova força com a positivação de princípios e valores pela Constituição de 

1988. 

O caput do art. 37 do texto constitucional25 traz em seu bojo princípios norteadores 

da atividade administrativa, dentre eles, não apenas o princípio da legalidade, como também a 

impessoalidade, moralidade e eficiência. Somada a essa previsão principiológica específica, 

tem-se a centralidade do princípio da dignidade humana na Constituição de 1988, que passa a 

também atuar como parâmetro da atuação estatal. 

Nesse âmbito, acentua-se o papel socializador do direito administrativo, na medida 

em que assume função instrumental para a concretizar os princípios constitucionais, dotados de 

normatividade. 

                                                 
22 A expressão Estado Democrático de Direito foi acolhida na Constituição de 1988 em seu art. 1º que diz: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)”(grifos nossos). Também é 

mencionada no preâmbulo da Constituição, no seguinte trecho: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 

em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático (...)” (grifos nossos). 

23 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 379. 

24 De acordo com Maria Sylvia Di Pietro (op. cit., p. 39), a constitucionalização do direito administrativo sempre 

existiu, principalmente a partir da Constituição de 1934, mas foi acentuada com a Constituição de 1988 na qual 

introduziu-se, inclusive, um capítulo inteiro dedicado à Administração Pública. 

25 Art. 37, CRFB: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, e também ao seguinte: (...)”. 
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A partir deste diálogo entre os ramos do Direito, infere-se que o novo conteúdo 

valorativo da norma constitucional resulta na ampliação do princípio da legalidade 

administrativa. Como consequência, no estágio atual do Estado de Direito, surge um novo 

âmbito de balizamento da atividade administrativa, marcado pelo conteúdo constitucional 

principiológico, que reduz a discricionariedade administrativa26. 

 

2.3. OS NOVOS CONTORNOS DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: A JURIDICIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

Como visto, o princípio da legalidade administrativa surge junto ao Estado de 

Direito de forma a condicionar a Administração Pública aos ditames da lei. A partir de então, 

se desenvolve o direito administrativo como hoje o entendemos, enquanto ramo do Direito que 

disciplina (plano normativo) e estudo (plano da ciência jurídica) a função administrativa do 

Estado, exercida dentro dos limites normativos27. 

No entanto, o conteúdo principiológico da legalidade não passou pela história de 

forma estanque. Com a evolução do Estado de Direito, a legalidade administrativa foi sendo 

paulatinamente ampliada, do que resultou, como consequência, na redução do âmbito de 

discricionariedade administrativa. 

Sobre esse panorama, Di Pietro explica que, com o advento do Estado Democrático, 

o princípio da legalidade deve ser compreendido em dois sentidos: formal e material. Nesse 

sentido: 

 
A lei, no Estado de Direito Democrático, tem sentido formal, pelo fato de que 

emana do Poder Legislativo (ressalvadas algumas hipóteses excepcionais 

previstas na Constituição, como é o caso das leis delegadas e medidas 

provisórias) e sentido material, porque lhe cabe o papel de realizar os valores 

consagrados pela Constituição sob a forma de princípios fundamentais 

(enunciados no Título I da Constituição)28 
 

Desse modo, além de uma ótica puramente formalista, a legalidade passa a ser 

revestida de conteúdo axiológico advindo do texto constitucional. A inclusão de valores dentro 

do princípio da legalidade administrativa amplia os parâmetros da atividade administrativa, 

                                                 
26DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit,, p. 40. 

27 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 40. 

28DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, 29. 
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tendo repercussões no controle da Administração Pública pelo Poder Judiciário, como será 

adiante demonstrado. 

Assim, a substituição da vinculação da Administração não mais à lei, mas à 

Constituição, sugere uma nova tendência de ampliação do conteúdo do princípio da legalidade 

administrativa pela chamada juridicidade administrativa. Nesse sentido, diz Gustavo 

Binenbojm que: “Deve ser a Constituição, seus princípios e especialmente seu sistema de 

direitos fundamentais, o elo de unidade a costurar todo o arcabouço normativo que compõe o 

regime jurídico administrativo”29 

O autor, ainda, explica que “A ideia de juridicidade administrativa, elaborada a 

partir da interpretação dos princípios e regras constitucionais, passa, destarte, a englobar o 

campo da legalidade administrativa como um de seus princípios internos, mas não mais 

altaneiro e soberano como outrora.”30 

Assim, força emergente das normas constitucionais estreitam a relação entre a 

Constituição e a Administração Pública, permitindo uma vinculação não apenas à legalidade, 

mas à juridicidade administrativa. Assim, os princípios e regras constitucionais tornam ainda 

mais denso o espaço de decisão do administrador, reduzindo de plano a discricionariedade 

administrativa. 

 

                                                 
29  BINENBOJM, GUSTAVO. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 36. 
30Ibidem, p. 38. 
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3. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 

 

3.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Com a consolidação da subordinação da Administração Pública ao princípio da 

legalidade, atualmente ampliado pela emergência da noção de juridicidade administrativa, é 

imperioso afirmar que os poderes exercidos pelo administrador estão condicionados ao 

ordenamento jurídico. A submissão dos poderes administrativos ao sistema normativo, no 

entanto, pode sofrer diferentes gradações. 

Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro31 explica que quando o regramento atinge a 

totalidade dos aspectos de um ato administrativo, diz-se que o poder administrativo é 

vinculado32. Por outro lado, quando a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do 

caso concreto, remanescendo espaço para a escolha entre várias soluções possíveis, todas 

válidas para o Direito, estamos diante do chamado poder discricionário33. 

Note-se que a discricionariedade conferida à Administração Pública compreende a 

ideia não de um poder ilimitado, mas condicionado aos limites do ordenamento jurídico. É 

como ressalta Celso Antonio Bandeira de Mello: 

 

Assim, deve-se, desde logo, começar por frisar que o próprio Estado de 

Direito, como se sabe, é encontrar-se, em quaisquer de suas feições, 

totalmente assujeitado aos parâmetros da legalidade. Inicialmente, submisso 

aos termos constitucionais, em seguida, aos próprios termos propostos pelas 

leis, e, por último, adstrito à consonância com os atos normativos inferiores, 

de qualquer espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, 

obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não no exercício 

de “poder” discricionário34 
 

Nesse sentido, José Eduardo Martins Cardozo ressalta que o conceito de 

discricionariedade administrativa implica no reconhecimento de uma ação administrativa 

                                                 
31 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit,  p. 61-62. 

32 Apesar de comumente utilizada pela doutrina, José dos Santos Carvalho Filho discorda da denominação “poder 

vinculado” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. A discricionariedade: análise de seu delineamento jurídico. In: 

GARCIA, Emerson. Discricionariedade administrativa, 2 ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 15). 

Para o doutrinador, poderes administrativos são na verdade prerrogativas destinadas aos agentes da Administração 

Pública, sendo, portanto, incompatível com o conteúdo da atuação vinculada, já que essa última seria mais uma 

restrição do que um poder. 

33 Celso Antonio de Mello articula esse conceito sobre a alcunha de “dever discricionário”, tendo em vista que se 

trata de mero poder instrumental para que a Administração atinja o dever de perseguir a finalidade decorrente da 

lei (op cit., p. 15). 

34 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op cit, p. 10-11. 
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autorizada e limitada pela lei35. Daí ser necessário diferenciá-la da arbitrariedade, pois, nas 

palavras de Hely Lopes Meirelles “Discricionariedade e arbítrio são atitudes inteiramente 

diversas. Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos 

em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei”36. 

Assim, Cardozo conceitua a discricionariedade administrativa como “uma 

liberdade de escolha da conduta administrativa a ser adotada, a partir de um universo de 

condutas admitidas como válidas pela ordem jurídica vigente.”37 . Também nessa direção, 

Marya Sylvia Di Pietro diz tratar-se de “faculdade de que a lei confere à Administração para 

apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma 

dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito”38 

Ademais, vale aqui remeter ao célebre conceito trazido por Celso Antonio Bandeira 

de Mello: 

 
Discricionariedade, portanto, é 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 expressões da 

lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 

objetivamente, uma solução unívoca para a solução vertente.39 
 

3.1.1 A teoria dos graus de vinculação à juridicidade 

 

Diante da força da Constituição sobre o ordenamento jurídico, verifica-se, 

atualmente, um esforço para a compreensão do Direito não apenas em nível forma, mas também 

em seu viés material, formado por princípios e valores constitucionais. No que tange o direito 

administrativo, os reflexos da constitucionalização atingem a atuação administrativa que passa 

a ser pautada não só pela lei, como também pela juridicidade. 

                                                 
35 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 42. 

36
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39 ed. São Paulo: Malheiro Editores: 2012, p. 

127 
 
37 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 42. 

38 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 62 

39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 30 ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2012, p. 48. 
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Gustavo Binenbojm, nesse sentido, a partir da noção da vinculação direta da 

Administração à Constituição, sugere uma releitura da discricionariedade administrativa de 

forma a superar a dicotomia tradicional entre atos vinculados e discricionários. Assim, passa-

se a uma classificação decorrente da vinculação do ato em diferentes graus de juridicidade, na 

seguinte escala decrescente de densidade normativa: 

 
a) atos vinculados por regras (constitucionais, legais ou regulamentares); 

b) atos vinculados por conceitos jurídicos indeterminados (constitucionais, 

legais ou regulamentares); 

c) atos vinculados diretamente por princípios (constitucionais, legais ou 

regulamentares)40 
 

Trata-se do que o autor chama de um estreitamento do mérito administrativo, 

decorrente da importância crescente assumida pelos princípios, o que aumenta a margem de 

vinculação do ato administrativo à ordem jurídica. O resultado desse estreitamento é “(i) a 

redução das possíveis opções à escolha do administrador, dentro do quadro de juridicidade; (ii) 

a redução da discricionariedade a zero, quando restar apenas uma escolha conforme a 

juridicidade”41. 

Essa tese tem como consequência a ampliação das possibilidades de controle 

judicial sobre a Administração Pública e vem sendo, inclusive, utilizada pelo Supremo Tribunal 

Federal, como será visto no próximo capítulo. 

 

3.2. FUNDAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

3.2.2. Fundamento e justificação 

 

Conforme se depreende de suas definições, a discricionariedade tem como 

fundamento a lei, já que é a lei que autoriza e confere a atuação discricionária do administrador. 

No que tange as justificativas para a existência da discricionariedade administrativa, 

destacam-se aqui as de três ordens: material, lógica e jurídica. 

Materialmente, considera-se impossível ao legislador prever todos os atos 

decorrentes da prática administrativa. Ademais, a concessão de certa discricionariedade ao 

                                                 
40BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 207-208. 

41Ibidem, p. 208. 
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agente público afasta uma possível automatização do comportamento da Administração, que 

poderia dar causa a uma atuação estatal em descompasso com o interesse público. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
Se a lei todas as vezes regulasse vinculadamente a conduta do administrador, 

padronizaria sempre a solução, tornando-a invariável mesmo perante situações 

que precisariam ser distinguidas e que não poderia antecipadamente catalogar 

com segurança, justamente porque a realidade do mundo empírico é 

polifacética e comporta inumeráveis variantes. Donde, em muitos casos, uma 

predefinição normativa estanque levaria a que a providência por ela imposta 

conduzisse a resultados indesejáveis42 
 

Já sob o ponto de vista lógico, Queiró aponta a impossibilidade de o legislador “para 

muitíssimas hipóteses, transmitir ao agente mais do que ordens e enunciar fatos com conceitos 

de caráter em certa medida vago e incerto, de tal maneira que o agente ao executar essas ordens 

e interpretar esses conceitos deve fixar-se, devendo agir em uma dentre várias interpretações 

possíveis destes últimos”43. Aqui, o autor se refere aos conceitos jurídicos indeterminados, que 

serão detalhados no próximo capítulo. 

Nesse sentido, existiriam situações que comportariam apenas descrições de caráter 

fluído, não sendo passíveis de determinação com conceitos determinados, mas apenas no caso 

concreto. 

Por fim, o critério jurídico é enunciado por Régis Fernandes de Oliveira, segundo 

o qual “caso possível fosse ao legislador descer as minúcias e, utilizando-se da cibernética, 

pudesse prever, na atividade legiferante, todas as ocorrências possíveis, então teríamos a 

supressão do órgão administrativo ou executivo”44. Ou seja, a discricionariedade impede que o 

Poder Executivo seja mero cumpridor das ordens do Poder Legislativo, o que comprometeria o 

princípio da separação de poderes. 

 

 

 

 

                                                 
42

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 30 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2012, p. 978. 
 
43 QUEIRÓ, Afonso. Reflexões sobre a teoria do desvio de poder em direito administrativo apud DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 64. 

44 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrativo apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit,  p. 64. 
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3.2.2. Localização 

 

Justificada a discricionariedade administrativa, resta analisar sua localização em 

dois planos: na norma jurídica e no ato administrativo. Quanto ao primeiro, compreende os 

elementos da norma em que a discricionariedade se abriga; em relação ao segundo, diz respeito 

aos aspectos do ato administrativo que podem ser exercidos com discricionariedade. 

 

3.2.2.1. Discricionariedade na norma jurídica 

 

As normas jurídica se compõe de duas partes: hipótese e mandamento 45 . Na 

hipótese da norma são descritos os fatos que podem dar ensejo a sua aplicação, enquanto no 

mandamento são definidas suas consequências jurídicas. 

Para Régis Fernandes de Oliveira46 , a discricionariedade pode estar presente na 

hipótese e no mandamento da norma. Assim, a discricionariedade administrativa estaria 

presente na hipótese quando a valoração da descrição fática atribui ao administrador certa 

margem de apreciação; por outro lado, estaria presente no mandamento quando a norma facultar 

um comportamento. 

Nesse mesmo sentido entende Cardozo, que assim ilustra a discricionariedade na 

norma jurídica: 

 

Imagine-se, v.g, uma norma em que se viesse a estabelecer que 'sempre que 

for conveniente e oportuno o administrador concederá aos servidores uma 

gratificação'. Aqui, inegavelmente, estará na hipótese da norma (fatos que 

possam propiciar uma avaliação de conveniência ou de oportunidade) o 

componente capaz de ensejar uma eventual discricionariedade de conduta ao 

administrador. Diferente seria, porém, se a norma estabelecesse que 'a todos 

os servidores que comparecerem ao trabalho aos domingos poderá ser 

concedida uma gratificação'. (…) Inexiste juridicamente qualquer liberdade 

de opção administrativa a respeito dessa constatação fática. Diante desses 

fatos descritos na hipótese normativa, todavia, diz a regra que o administrador 

'poderá' conceder ou não a gratificação, ou seja: é nesse específico aspecto da 

norma que reside a atribuição de uma possível liberdade de atuação ao 

administrador É na consequência normativa prevista a partir da constatação 

do comparecimento fático ao trabalho aos domingos que pode vir a ser 

projetada a liberdade de opção administrativa. Trata-se, pois, de uma 

discricionariedade estabelecida no preceito da norma47 

                                                 
45 No sentido em que aqui nos referimos a “mandamento”, também pode ser utilizado o vocábulo “preceito”, como 

o faz José Eduardo Cardozo (op cit., p. 52). 

46OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrativo apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit,  p. 73. 

47 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 52. 
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3.2.2.2. Discricionariedade no ato administrativo 

 

Nas palavras de José dos Santos Cavalho Filho, o ato administrativo pode ser 

conceituado como: 

 

a exteriorização da vontade dos 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 público48 
 

Diz este autor que, apesar dos diferentes conceitos que se dão ao ato administrativo, 

quase sempre se encontram os fatores: (i) exteriorização de vontade; (ii) a origem do ato nos 

sujeitos estatais; (iii) o exercício de poderes públicos; (iv) a produção de efeitos jurídicos. 

Compreendido seu conceito, o ato administrativo pode ser decomposto em vários 

elementos, quais sejam: competência, objeto, motivo, forma e finalidade. De início, cumpre 

afirmar, em consonância com os dizeres de José Eduardo Cardozo49, que é inadmissível que a 

discricionariedade atinja todos os elementos do ato administrativo, já que essa situação levaria 

a uma realidade aleatória, incompatível com o princípio da legalidade. 

Assim, discute-se quais elementos do ato administrativo podem comportar uma 

decisão discricionária. Seguimos para a análise dos elementos do ato administrativo  

individualmente considerados, quais sejam: (i) competência; (ii) objeto; (iii) forma; (iv) 

finalidade; e (v) motivo. 

No que tange a competência para a prática do ato, diz-se que é o círculo em que o 

agente público pode atuar. Sobre esse elemento, a doutrina considera que não há 

discricionariedade50 , já que a lei sempre o indica de forma objetiva, sendo a competência 

inderrogável – apesar de admitir delegação e avocação. 

O objeto, nas palavras de Di Pietro, é “o efeito jurídico imediato que o ato produz; 

é aquilo que o ato enuncia” e, abordando o aspecto da discricionariedade, acrescenta que “a 

regra jurídica, ao estabelecer os efeitos jurídicos que decorrem de determinada conduta, pode 

deixar ou não certa margem de discricionariedade para a Administração”51. A autora traz como 

                                                 
48 FILHO, José dos Santos Carvalho, op cit, p. 8 e seq. 

49 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 53. 

50 Nesse sentido, Maria Sylvia di Pietro (op. cit, p. 74), Celso Antonio Bandeira de Mello (op. cit.), José dos Santos 

Carvalho Filho (op cit), Hely Lopes Meirelles (op cit), entre outros. 

51DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 74. 
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exemplo a infração de trânsito, para a qual a lei pode trazer a pena de multa apenas (ato 

vinculado), como também pode deixar à Administração a escolha entre duas ou mais penas 

possíveis, a serem decididas segundo critérios de conveniência e oportunidade (ato 

discricionário). 

Tanto para a competência, quanto para objeto, parece haver consenso sobre a 

ausência no primeiro, e possibilidade, no segundo, da discricionariedade administrativa. Não é 

o que ocorre com relação á forma. Trata-se do revestimento exterior do ato administrativo que, 

para Hely Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, não admite qualquer 

margem escolha por parte do administrador. 

Por outro lado, Di Pietro, Celso de Mello e Cardozo são exemplos de autores que 

se posicionam pela possibilidade lógica de se materializar o poder discricionário quanto ao 

aspecto decorrente da forma do ato administrativo. Este último autor traz a Lei nº 8.666/93 para 

ilustrar sua posição52, pois trata-se de um típico caso de liberdade de opção à Administração 

pública. Os arts. 60 à 64 da referida lei trazem a previsão de que os ajustes do contrato 

administrativo podem se dar no próprio termo, ou mediante outros instrumentos hábeis, 

conferindo certa margem de apreciação ao agente público quanto à forma que o ato 

administrativo será praticado. 

Superado esse elemento, em relação à finalidade do ato, também há divergência na 

doutrina. Os autores são unânimes ao afirmar que a Administração Pública está vinculada aos 

fins de interesse público. Para alguns, essa constatação é suficiente para reconhecer que o a 

finalidade é um elemento vinculado do ato administrativo, posição esta de Hely Lopes Meirelles 

e José dos Santos Carvalho Fillho. Para outros, no entanto, haveria discrição na finalidade 

quando, no caso concreto, coubesse ao administrador valorar o conteúdo de interesse público. 

Celso Antonio Bandeira de Mello se filia a essa última corrente. Diz o autor: 

 
 a finalidade aponta para valores e as palavras (que nada mais são que rótulos 

que recobrem as realidades pensadas, ou seja, vozes designativas de conceitos) 

ao se reportarem a um conceito de valor, como ocorre na finalidade, estão se 

reportando a conceitos plrissignificativos (isto é conceitos vagos, imprecisos, 

também chamados de fluidos ou indeterminados) e não unissignificativos. (…) 

Veja-se, exempli gratia, que os valores 'segurança pública', 'moralidade 

pública', 'higiene pública', 'salubridade pública', ou simplesmente 'interesse 

público, comportam, realmente, intelecções não necessariamente uniformes, 

pois, como as realidades para as quais apontam são suscetíveis de existir em 

                                                 
52 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 54-55. 
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graus e medidas variáveis, ensacham opiniões sobre o fato de haverem ou não 

chegado a se configurar53 

 

Nesse mesmo sentido entendem Di Pietro e Cardozo, para quem pode haver certa 

margem de discricionariedade administrativa na consecução do interesse público 

casuisticamente. 

Por fim, quanto ao motivo do ato administrativo, assim definido como o 

“pressuposto de direito e de fato que serve de fundamento ao ato administrativo”54, entende-se 

que é possível comportar discricionariedade. Assim, será vinculado quando a lei o definir por 

meio de conceitos precisos, sem deixar margem de apreciação subjetiva. Por outro lado, 

segundo Di Pietro, o motivo será discricionário quando: 

1. a lei não definir o motivo, deixando-o ao inteiro critério da Administração; 

é o que ocorre na exoneração ex officio de fucionário nomeado para cargo de 

provimento em comissão (exoneração ad nutum) (…); 
2. a lei definir o motivo usando noções vagas, vocábulos plurissignificativos 

(os chamados conceitos jurídicos indeterminados) que deixam à 

Administração a possibilidade de apreciação dos fatos concretos segundo 

critérios de valor que lhe são próprios; é o que ocorre quando a lei manda 

punir o servidor que praticar ' falta grave' ou 'procedimento irregular' sem 

defiinir o que consistem (…).55 
 

 

3.4. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS 

 

A expressão conceitos jurídicos indeterminados 56  é adotada para “designar 

vocábulos ou expressões que não tem sentido preciso, objetivo, determinado, mas que são 

encontradas com grande frequência nas regras jurídicas dos vários ramos do direito”57. Como 

exemplo, temos os vocábulos “interesse público”, “ordem pública”, “notório saber”, “boa-fé”´, 

“moralidade”, entre outros. 

                                                 
53MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op cit, p. 19. 

54DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 77. 

55DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 77-78. 

56  Rita Tourinho (TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos 

indeterminados -. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 237, p. 317-326, jan. 2015. ISSN 2238-

5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44377/44831>. Acesso em: 06 

Abr. 2017, p. 317) traz nomenclaturas comumente utilizadas como equivalentes aos conceitos jurídicos 

indeterminados, são elas: normas abertas, conceitos de valor, conceitos elásticos, conceitos imprecisos, conceitos 

práticos, dentre outros. 

57 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 90 
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Tratam-se conceitos dotados de um alto grau de imprecisão e de fluidez de 

significado58. Desse modo, caracterizam-se pela mutabilidade, já que suas noções podem variar 

no espaço e no tempo59. 

Esses vocábulos se diferenciam dos conceitos jurídicos determinados, que, por sua 

vez, “são muito raros do Direito”, como afirma Engisch60 , que acrescenta que “devemos 

considerar como tais os conceitos numéricos, especialmente em combinação com os conceitos 

de medida e os valores monetários: 50km, prazo de 24 horas, 10 marcos”. 

De tal modo, é fácil concluir que as normas jurídicas quase sempre comportam um 

grau de indeterminação, ainda que em diferentes intensidades. Mesmo assim, ao referir-se aos 

conceitos jurídicos indeterminados, importante ressaltar que a doutrina e jurisprudência 

habitualmente empregam essas expressões nos casos em que há expressiva indeterminação61. 

Assim, incluem-se nos conceitos determinados tanto conceitos objetivos (p.ex. Quando a norma 

legal define a idade mínima para aposentadoria), quando os conceitos de conteúdo 

objetivamente decifrável (p.ex. Quando a norma estabelece a abertura de via alternativa em 

caso de trânsito lento)62. 

Já os conceitos jurídicos indeterminados, segundo Cardozo63, são estruturados em 

duas zonas: uma de certeza, e a outra de incerteza. 

A zona de certeza, também chamada de núcleo conceitual, corresponde ao “campo 

conceitual em que ninguém possui dúvida alguma quanto à sua aplicação, seja para a 

afirmação, seja para a negação da incidência do conceito”64. Nesse sentido, pode-se falar em 

uma zona de inclusão (ou zona de certeza positiva), e uma zona de exclusão (ou zona de certeza 

negativa). 

Por outro lado, a zona de incerteza, ou halo conceitual, como também é nomeada, 

corresponde ao âmbito em que existem dúvidas quanto ao significado do conceito jurídico e 

onde, portanto, poderia haver certo juízo de valoração por parte do intérprete. 

                                                 
58 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 55. 

59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p.90. 

60 ENGISH, KARL. Introdução ao pensamento jurídico, 3ª ed. Lisboa: Fundação Calousete Gulbekian, p. 173 

apud CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 56. 

61 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 56. 

62BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 212. 

 
63 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 56-7. 

64 Ibidem, p. 57. 
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Para o direito administrativo, o estudo dos conceitos jurídicos indeterminados 

adquire maior relevância tendo em vista sua relação com a discricionariedade administrativa. 

Ao perquirir essa relação, os estudiosos buscam responder a seguinte pergunta: o uso de tais 

conceitos implica na atribuição do poder discricionário? 

Como ensina Maria Sylvia Di Pietro, as respostas para essa pergunta seguem duas 

posições: 

 

1. a dos que entendem que eles não conferem discricionariedade à 

Administração, porque, diante deles, a Administração tem que fazer um 

trabalho de interpretação que leve à única solução válida possível; 
2. a dos que acham que eles podem conferir discricionariedade à 

Administração, desde que se trate de conceitos de valor, que impliquem a 

possibilidade de apreciação do interesse público, em cada caso concreto, 

afastada a discricionariedade diante de certos conceitos de experiência ou de 

conceitos técnicos, que não admitem soluções alternativas65 
 

 

A controvérsia remonta ás ideias dos austríacos Bernatzik e Tezner, no final do 

século XIX. Para Bernatzik, os conceitos abertos deveriam ser preenchidos por àqueles que 

detinham o conhecimento técnico para tal, sendo insindicáveis perante ao Judiciário66. Por outro 

lado, segundo o entendimento de Tezner, os conceitos utilizados pela lei são sempre jurídicos 

e, portanto, interpretados estritamente em consonância com a ordem jurídica67. Desse modo, 

caberia ao Poder Judiciário fiscalizar sua correta aplicação no caso concreto, por meio do 

controle dos atos emanados pela Administração. 

No direito espanhol, Eduardo García de Enterría68 afasta a identificação entre os 

conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade administrativa. O autor aduz que, nos 

conceitos jurídicos indeterminados, haveria uma unidade de solução justa a ser aplicada no 

caso concreto, enquanto na discricionariedade, haveria uma pluralidade de soluções justas a 

serem perquiridas. 

                                                 
65DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 117. 

66BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 211. 

67DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit., p. 94 e seq. 

68 Enterría, Eduardo García de, Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. Madri: Civitas, 

2000, p. 457 apud TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos 

indeterminados, op cit., p. 318 e seq. 
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Rita Tourinho sintetiza a conclusão do espanhol, para o qual “na aplicação dos 

conceitos jurídicos indeterminados não há um processo volitivo, como ocorre na 

discricionariedade, mas sim um processo de aplicação e interpretação da lei”69. 

No direito brasileiro, a doutrina, ainda incipiente, diverge sobre o tema, com uma 

tendência atual em aceitar certa margem de discricionariedade quando do uso de conceitos 

vagos, indeterminados. 

A posição de Celso Antonio Bandeira de Mello aproxima os conceitos jurídicos 

indeterminados da discricionariedade administrativa. Nesse sentido, o autor admite existir 

fluidez nos conceitos indeterminados que, portanto, confeririam diferentes inteleccções 

igualmente razoáveis postas a disposição da Administração Pública. Nesse sentido, sobre os 

conceitos jurídicos indeterminados aduz que: 

 

Seria excessivo considerar que as expressões legais que os designam, ao 

serem confrontadas com o caso concreto, ganham, em todo e qualquer caso, 

densidade suficiente para autorizar a conclusão de que se dissipam por inteiro 

as dúvidas sobre a aplicabilidade ou não do conceito por elas recoberto (…). 

Em suma: muitas vezes – exatamente porque o conceito é fluido – é 

impossível contestar a possibilidade de conviverem intelecções diferentes, 

sem que, por isso, uma delas tenha de ser havida como incorreta, desde que 

quaisquer delas sejam igualmente razoáveis 70 
 

Por sua vez, Maria Sylvia Di Pietro defende que a existência da discricionariedade 

no emprego dos conceitos fluídos depende do exame da lei caso a caso. Diz a autora que: 

 

 Na hipótese de conceitos de valor, discricionariedade pode existir ou não, 

dependendo da interpretação diante do caso concreto. Pode ocorrer que, 

terminado o trabalho de interpretação, não se chegue a uma zona de certeza, 

positiva ou negativa. Restará uma zona cinzenta em que é preciso reconhecer 

certa margem de apreciação para a Administração Pública decidir. (…) Onde 

houver simples interpretação, caberá ao Poder Judiciário a palavra final; onde 

houver discricionariedade, a decisão administrativa será definitiva e não 

poderá ser invalidade judicialmente71 
 

Também Cardozo72  entende que “em face de situações concretas, os conceitos 

jurídicos indeterminados podem gerar para o administrador público a atribuição de poderes 

discricionários” já que “nem sempre a atividade de interpretação da norma consegue indicar 

                                                 
69 TOURINHO, Rita, op cit., p. 322. 

70MELLO, Celso Antônio Bandeira de, op cit, p. 23. 

71 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 119. 

72 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 63. 
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um único sentido objetivo, plausível, razoável e adequado ao ordenamento jurídico para a 

fixação do seu sentido e alcance.”. 

Adepto à essa corrente, Gustavo Binenbojn admite a sindicabilidade judicial do 

conceito jurídico indeterminado no que tange suas zonas de certeza positiva e negativa, mas 

não na zona intermediária, também chamada de zona de penumbra. Diz ele que “em tal zona é 

que se deve preservar a chamada margem de apreciação administrativa, que não pode ser 

substituída pela apreciação formulada pelo Judiciário”73 

Por outro lado, Rita Tourinho 74  se posiciona no sentido de afastar esses dois 

institutos. Para ela, os conceitos jurídicos indeterminados alcançam seu sentido mediante a 

interpretação, por meio da qual o intérprete chegará a uma única solução possível. De modo 

oposto, na discricionariedade há uma pluralidade de soluções que permitem à Administração 

uma liberdade de eleição. Nesse mesmo sentido entende Eros Roberto Grau 75  e Paulo 

Magalhães da Costa Coelho76. 

Apesar da divergência quanto a apreciação dos conceitos jurídicos indeterminados, 

a doutrina nacional majoritária tende a admitir a possibilidade de ser conferida 

discricionariedade administrativa quando a lei adotar conceitos de valor, de modo a atribuir a 

Administração Pública, na casuística, uma margem de apreciação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 220. 

74 TOURINHO, Rita, op cit., p. 324-325. 

75 GRAU, Eros Roberto. Direito, conceito e normas jurídicas apud BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit.,p. 214. 

76 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da Administração Pública apud 

BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit.,p . 214. 
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4.  CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 A atuação administrativa passou, ao longo do Estado Moderno, de um campo 

imune de controle externo, para uma atividade submetida ao ordenamento jurídico e, portanto, 

com balizamentos normativos que permitem que seja controlada pela Poder Judiciário. Trata-

se da consagração do princípio da legalidade, e, com o advento do Estado Democrático de 

Direito, da juridicidade administrativa. 

Nesse mesmo plano evolutivo, a noção de discricionariedade também é afetada, 

passando a ser concebida como uma liberdade a ser exercida dentro dos contornos da ordem 

jurídica. O próprio ordenamento é o fundamento da discricionariedade administrativa e, por 

isso, oferece os parâmetros em que ela deve ser exercida. 

São exatamente esses limites constitucionais e legais que permitem o controle 

judicial da discricionariedade administrativa. Assim, se os limites existem, é possível que sejam 

desrespeitados, produzindo atos administrativos ilegais e, portanto, passíveis de revisão judicial. 

É o que conclui Cardozo: 

 

Se fosse a discricionariedade o exercício de uma liberdade administrativa 

outorgada sem limites, uma vez deferida pela ordem jurídica ao administrador, 

descabido seria imaginar-se que os atos administrativos praticados no 

exercício desse poder pudessem ser submetidos a qualquer forma de controle 

judicial (…) 
Tudo o que foi dito até agora, porém, nos revela uma compreensão da 

realidade rigorosamente oposta. Vimos que a discricionariedade 

administrativa é sempre o exercício de um poder de liberdade firmado dentro 

dos limites traçados pela ordem jurídica. E, se limites existem para o exercício 

de uma competência dessa natureza, é de todo o possível que o administrador 

possa vir a desrespeitá-los produzindo atos administrativos ilegais ou 

inválidos. Donde se justifica, sem a necessidade de maiores considerações, a 

possibilidade de revisão jurisdicional dos atos administrativos77 
 

Apesar do inequívoco reconhecimento pela possibilidade de efetuar o controle 

judicial da discricionariedade administrativa, a delimitação de seu alcance suscita controvérsias. 

Odete Medauar78 identifica duas tendências sobre esse tema. 

De um lado, há aqueles favoráveis a um alcance restrito do controle jurisdicional 

sobre a Administração Pública, de modo que seja limitado aos aspectos da legalidade 

                                                 
77 CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 48. 

78 MEDAUER, Odete. Parâmetros de controle da Discricionariedade. In: GARCIA, Emerson (Org). 

Discricionariedade administrativa, 2 ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p.  73 e seq. 
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compreendida de maneira estrita. Como argumento, invocam o princípio da separação de 

poderes para afirmar a impossibilidade de o Judiciário intervir nas atividades do Executivo, 

bem como mencionam faltar legitimidade ao Judiciário para apreciar o interesse público, já que 

seus representantes não detém mandato eletivo. 

Outros defendem um alcance amplo do controle jurisdicional. Uma das 

justificativas dessa posição está na própria separação de poderes, da qual se extrai o sistema de 

freios e contrapesos que possibilitaria a revisão dos atos administrativos pelo Judiciário. 

Ademais, o princípio da legalidade é ampliado, já que compreende não só a conformação do 

ato com a lei, mas também “com os princípios básicos da Administração, em especial os do 

interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda a 

atividade pública”79. 

Para justificar o controle judicial sobre Administração Pública, foram elaboradas 

algumas teorias ao longo do tempo. Desde o século XIX, o Conselho de Estado francês já 

admite o recurso por excesso de poder, por meio do qual são analisados os vícios de 

competência e forma do ato emanado do Poder Público. No que tange o controle da 

discricionariedade administrativa, no entanto, foi com a elaboração da teoria do desvio do poder 

que se adquiriu verdadeira importância. Por meio dessa teoria, permitiu-se a análise da 

finalidade do ato, inclusive no que tange sua consonância com o interesse público. 

Posteriormente, é desenvolvido o estudo dos conceitos jurídicos indeterminados e, 

ainda, é assegurada a análise dos fatos ou motivos que levam a prática do ato administrativo, 

por meio da teoria dos motivos determinantes. Hoje, com a constitucionalização dos princípios, 

o controle da Administração Pública pode ser feito a partir da adequação de seus atos com os 

princípios administrativos e gerais de direito. 

A seguir serão analisados essas teorias de controle da discricionariedade 

administrativa aplicados na jurisprudência pátria para, em seguida, definir a intensidade e 

limites do referido controle pelos órgãos judiciais brasileiros. 

Aqui se fazem oportunas duas ressalvas quanto a metodologia do presente trabalho. 

Primeiro: não há o objetivo de exaurir o estudo da jurisprudência brasileira sobre o tema, mas 

apenas de indicar as tendências mais importantes, bem como de identificar a aplicação 

casuística das teorias de controle da discricionariedade administrativa – que, muitas vezes, 

inclusive, se misturam umas às outras. E segundo: a partir da análise da ementa e inteiro teor 

de inúmeros precedentes, foi feito um corte pessoal e subjetivo dos que seriam mais relevantes 

                                                 
79MEIRELLES, Hely Lopes. op., cit., p. 803 
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para alcançar as finalidades desse projeto, não excluindo a possibilidade de existirem outros 

precedentes de igual relevância que não foram encontrados pelas limitações da ferramenta de 

busca do site do STF. 

 

4.1. APLICAÇÃO DAS TEORIAS DE CONTROLE DA DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA PELO STF 

 

4.1.1. A teoria do desvio de poder 

 

A teoria do desvio de poder, elaborada pelo Conselho de Estado francês, permite o 

reconhecimento da invalidade de ato administrativo praticado com finalidade diversa da 

proposta pelo legislador. Para Cretella Júnior, são 4 (quatro) os elementos que se fazem 

presentes do desvio de poder:  “1º - a autoridade administrativa; 2º- competente; 3º - que faz 

uso do poder; 4º - para "fim diverso" do conferido pela lei”. 

Assim, quando a autoridade atua na consecução de fins de interesse geral que estão 

fora de sua competência, ou quando atua na busca de outros fins que não os pretendidos pelo 

legislador, os atos emanados por ela são eivados de desvio em sua finalidade. Em outras 

palavras, trata-se do uso indevido das atribuições discricionárias conferidas à autoridade 

administrativa, para atingir finalidade diversa da que a lei preceitua80. 

A incompatibilidade entre a conduta do agente e a essência da lei, fazem do ato 

administrativo nulo, como explica José Cretella júnior: 

 

A nulidade do ato administrativo, quando se verifica o desvio de poder, é 

consequência do conflito irreconciliável entre a conduta do agente e a essência 

da norma legal. Não porque seja imoral ou inconveniente deixa a manifestação 

da autoridade de revestir-se de eficácia jurídica, mas porque infringe a lei, na 

letra ou no espírito81 
 

Inquirido o desvio de finalidade frente os tribunais, incumbe à eles fazer o controle 

da finalidade do ato administrativo. 

A aplicação da tese do desvio de poder para o controle da discricionariedade 

administrativa tem precedentes antigos na jurisprudência brasileira82. No que tange o STF, a 

                                                 
80  CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por "desvio de poder". Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 91, p. 25-53, jan. 1968. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31121>. Acesso em: 13 Mai. 2017, p. 36. 

81 CRETELLA JÚNIOR, José. op. cit., p. 53. 

82  José dos Santos Carvallho Filho (op cit. p. 33 e segs), utilizando-se dos estudos de Cretella Junior, traz 
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tese do desvio de finalidade já fora utilizada em 1952 no RE 19720 de relatoria do Min. 

Orozimbo Nonato, quando manteve-se anulação aposentadoria decidida pelo Tribunal Federal 

de Recursos, sobre o argumento do controle judicial do ato administrativo discricionário eivado 

de desvio de poder. 

Também antiga é a análise pela Corte de decreto expropriatório que favorece 

interesse particular e não ao fim público, o que pode ser observado no RE 78.229 de 1964 e no 

RE 64.559 de 197083. A seguir são colacionadas trechos da ementa e do voto do relator deste 

último, para a melhor compreensão do controle em concreto: 

 

(…) - DESVIO DA FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO, NÃO PODE 

O EXPROPRIANTE TRANSFERIR A PARTICULAR, SOB QUALQUER 

TÍTULO, O DOMÍNIO OU USO DO BEM, COM PREJUÍZO DA 

DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE OU UTILIDADE 

PÚBLICA. 
- O FATO DA NÃO UTILIZAÇÃO DA COISA EXPROPRIADA NÃO 

CARACTERIZA, SÓ POR SI, INDEPENDENTE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS, DESVIO DO FIM DA DESAPROPRIAÇÃO. O 

DISPOSTO NO ART. 1.157 DO CÓDIGO CIVIL NÃO SE APLICA AO 

DIREITO REGULADO NO ART. 1.150(...). (STF, RE 64.559, Rel Min. Eloy 

Rocha, Segunda Turma, Dj 11.05.1970) 
  

Ocorre desvio de finalidade da desapropriação, se o expropriante aliena 

o bem ou cede o uso, por qualquer título, a particular. Descaracteriza-

se, então, a utilidade pública, prevista na Constituição e na lei. (p. 5 do 

voto do Min. Eloy da Rocha) 

 

No caso acima, caracterizada o desvio de finalidade no ato expropriatório do poder 

público, o STF entendeu pelo pagamento de perdas e danos pelo expropriante para o 

expropriado, em relação às áreas expropriadas doadas ou cedidas a particulares. 

Em julgado semelhante, já sobre a vigência da Constituição de 1988, a Corte 

reconheceu a nulidade do decreto municipal que declarou a utilidade pública de terrenos e 

benfeitorias, com o objetivo de expropriá-los, mas que favorecia unicamente empresa privada. 

Trata-se do RE 97693/MG de relatoria do Min. Néri da Silveira, julgado pela Segunda Turma 

                                                 
precedentes da década de 40 e 50 que já abordavam o controle da discricionariedade quando do desvio de 

finalidade. 

83  Ambos os precedentes retirados da seguinte fonte: FIDELIS, Andressa Lins. Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal no controle da Administração Pública: uma releitura do controle dos atos administrativos 

discricionários. São Paulo, 2008. 56f. Monografia. Escola de Formação da Sociedade brasileira de direito público. 

Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/112_Microsoft%20Word%20-%20andressa.pdf>. 

Acesso em 19.04.2017, p. 30. 



35 

 

em 13/02/1996 (informativo nº 19 do STF). Novamente, a tese vencedora – por maioria – fora 

a do desvio de finalidade do ato administrativo em questão. 

Já em 1995, fez-se referência expressa a possibilidade de controle judicial de atos 

administrativos discricionários eivados de desvios e excessos de poder. O julgado em questão, 

de relatória do Min. Marco Aurélio, tratou da remoção de funcionário público sem a motivação 

necessária. Confira-se a ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECIFICO DE 

RECORRIBILIDADE. 

 A parte sequiosa de ver o recurso extraordinário admitido e conhecido deve 

atentar não só para a observância aos pressupostos gerais de recorribilidade 

como também para um dos específicos do permissivo constitucional. Longe 

fica de vulnerar o artigo 6., paragrafo único, da Constituição de 1969 acórdão 

em que afastado ato administrativo praticado com abuso de poder, no que 

revelou remoção de funcionário sem a indicação dos motivos que estariam a 

respaldá-la. Na dicção sempre oportuna de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, mesmo nos atos discricionários não há margem para que a 

administração atue com excessos ou desvios ao decidir, competindo ao 

Judiciário a glosa cabível (Discricionariedade e Controle judicial).  (STF, 

RE 131661, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 17.11.1995 - grifei). 
 

Outra questão afeta a esse parâmetro de controle judicial, diz respeito à lei da ação 

popular, Lei nº 4714/65, que, em seu art. 2º, parágrafo único, alínea “e” prevê a nulidade de ato 

administrativo que lesione o patrimônio público em caso de desvio de finalidade. Sob o tema, 

foi encontrado um precedente do STF: o RE 208.114-1/SP. 

Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo que acolhera ação popular, anulando ato administrativo e condenando a Prefeita de São 

Paulo a ressarcir aos cofres públicos os gastos utilizados em publicações que, desviando da 

finalidade informacional prevista no art. 37, §1º da CRFB, continham interesses político-

partidários. 

A Turma, por maioria, manteve o acórdão impugnado, considerando que não havia 

cunho informativo, social ou educativo na publicação, úteis à população, mas mero interesse 

panfletário. Apesar de não fazer expressa menção ao “desvio de poder”, o voto do Relator 

externa anuência com os termos do acórdão recorrido (p. 19 do voto), acórdão este que é 

explícito quando da análise da tese do desvio de finalidade no caso em questão. 

No relatório do RE 208.114-1/SP está colacionado o seguinte trecho da decisão 

recorrida, que trata do controle judicial a partir do reconhecimento do desvio na finalidade do 

agente público: 

 



36 

 

(...) a lei não pode prever todas as hipóteses factuais de comportamento do 

agente público, e por isso lhe confere, em determinadas situações, poder de 

escolha, dentre soluções alternativas, para o melhor alcance da finalidade 

almejada. É o que se denomina de 'poder discricionário' (…). Mas frisa cuidar-

se de faculdade relativa, porque, 'por definição', há claro nexo de vinculação, 

mediação ou instrumentalidade lógico-jurídica entre o exercício de poder e a 

obtenção da finalidade legal. De modo que, quando o servidor competente 

exercite o poder para atingir escopo diverso daquele tutelado pelo 

ordenamento, que se caracteriza o desvio de poder, que, invalidando o 

ato ou omissão, é suscetível de controle jurisdicional, porque é vício de 

legalidade, ou legitimidade. 
Bem por isso se afasta a argumentação recursal de inadmissível reexame da 

motivação do ato, pelo seu fundo de discricionariedade. Vale insistir que o 

administrador está cingido a estreita observância da finalidade 

permanente da lei, em cada caso concreto, não podendo distanciar-se 

desse parâmetro, sob pena de incidência em ato ilícito gravoso, passível 

de invalidação jurisdicional  (página 6 do relatório – grifei) 
 

Em outra ocasião, a tese do desvio de poder fora utilizada quando da análise de 

mandado de segurança contra decisão do Tribunal de Contas da União que verificou desvios no 

uso de recursos públicos em proveito pessoal do ora impetrante. Como se confere na ementa do 

julgado, o impetrante não conseguiu ilidir a constatação do “ relevante prejuízo ao erário 

público, em face do desvio de finalidade na concessão de passagens e diárias a ex diretores da 

CONAB, em benefício pessoal desses agentes e em prejuízo do interesse público” (AgR em 

MS 26795/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dj 29.11.2011 – grifei). 

Outra questão administrativa já controlada pelo STF sobre o parâmetro do desvio 

de finalidade, foi o nepotismo cruzado – quando a nomeação para cargo público detém troca de 

favores entre membros do Poder Público. O tema foi tratado no MS 24020/DF, de relatoria do 

Min. Joaquim Barbosa, quando fora invalidada nomeação para o cargo de assessoria – ato 

administrativo discricionário – por estar eivada de vício decorrente de desvio de finalidade. 

Vejamos: 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

NEPOSTISMO CRUZADO. ORDEM DENEGADA. 

(…) No mérito, configurada a prática de nepotismo cruzado, tendo em vista 

que a assessora nomeada pelo impetrante para exercer cargo em comissão no 

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, sediado em Vitória-ES, é nora 

do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para cargo em comissão no 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sediado no Rio de Janeiro-RJ. 

A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é ato formalmente 

lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade contrária ao 

interesse público, qual seja, uma troca de favores entre membros do 

Judiciário, o ato deve ser invalidado, por violação ao princípio da 

moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, 

por desvio de finalidade. Ordem denegada. Decisão unânime. (STF, MS 

24020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dj 06.03.2012 - grifei) 
 



37 

 

Ressalta-se que no acórdão supramencionado é destacada a aparente legalidade do 

ato, desconfigurada quando analisada a deturpação da finalidade na prática do ato que, no caso, 

diz respeito ao favorecimento pessoal dos agentes envolvidos. Trata-se de questão recorrente 

no desvio de finalidade, quando o ato discricionário que na aparência preenche requisitos 

formais de validade, na verdade esconde finalidades contrárias ao interesse público. 

Sobre a nomeação de apadrinhados para cargos de confiança e a invalidação do ato 

por desvio de finalidade e lesão aos princípios administrativos pelo STF, também anote-se o 

precedente AI 84295 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dj 23/08/2011. 

Também recorrente é o controle de atos discricionários relativos a concurso público. 

No AI 776.070-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, consolidou-se o entendimento de que há desvio 

de finalidade quando, comprovada existência de vaga, for preterido candidato aprovado em 

concurso público. Diz-se que: 

A jurisprudência desta Corte segue o entendimento de que a ocupação 

precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de 

atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há 

candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato 

administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da 

ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o 

direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição 

Federal. Assim, comprovada a existência de vaga, sendo esta preenchida, 

ainda que precariamente, caracteriza-se preterição do candidato aprovado em 

concurso público (STF, AI 776.070-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Dje 22/03/2011 – grifei) 

 

Nesse mesmo sentido: ARE 649046, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 

29.11.2011. 

Mais recentemente, em outro precedente de relatoria do Min Luiz Fux, assentou-se 

a possibilidade de controle judicial da discricionariedade administrativa para a análise de desvio 

de poder de ato administrativo em concurso público. Neste julgado, foi feita análise da alegação 

de desvio de finalidade na atribuição de pontos a candidato ao cargo de auditor do TCU.  

Confira-se a ementa do julgado: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS 

REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUDITOR DO TCU 

(MINISTROS-SUBSTITUTOS). (...) DESCONFORMIDADE DAS 

CERTIDÕES APRESENTADAS PELO LITISCONSORTE, PRIMEIRO 

COLOCADO NO CERTAME, COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. 

ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REAPRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA VALORAÇÃO 

ENGENDRADA PELA COMISSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE DE 
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CONTROLE JURISDICIONAL, EM BASES EXCEPCIONAIS, SEMPRE 

QUE SE CONFIGURAR DESVIO DE FINALIDADE QUANDO DA 

ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO (…). 
10. A releitura da atávica dicotomia entre atos vinculados v. atos 

discricionários pela moderna dogmática do direito administrativo, 

autoriza o controle jurisdicional mais ou menos intenso nos atos 

praticados pelas comissões organizadoras de concurso público conforme 

o grau de vinculação do ato administrativo (edital) à juridicidade, 

notadamente quando se verificar desvio da finalidade na atribuição de 

pontuação aos títulos dos candidatos ou quando esta for manifestamente 

desproporcional à luz das exigências editalícias. (...) (STF, MS 26849 

Agr/DF, AgR em MS, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dj 10.04.2014- 

grifei). 
 

Ou seja, o Ministro Relator utiliza da teoria dos graus de vinculação à juridicidade 

de Gustavo Binenbojm, bem como autoriza o controle judicial em caso de desvio de finalidade 

ou manifesta desproporcionalidade no ato administrativo. In casu, após análise dos títulos do 

litisconsorte, não se visualizou qualquer desvio de finalidade na atribuição de pontuação pela 

banca, mas, ainda assim, restou assentada a possibilidade de controle judicial da 

discricionariedade administrativa. 

Dos inúmeros precedentes aqui colacionados, infere-se pela inequívoca utilização 

casuística da teoria do desvio de poder pela Corte Suprema, tendo sido observada nos mais 

diversos casos (análise de decreto expropriatório, remoção e nomeação de servidor público, 

questões afetas a concurso público, dentre outros). Dessa maneira, fica consolidada a 

possibilidade de o Poder Judiciário adentrar no exame da finalidade do ato de modo a verificar 

sua consonância com o interesse público. 

 

4.1.3. A interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados 

 

Neste trabalho, já foi realizada uma análise conceitual dos conceitos jurídicos 

indeterminados. Frisou-se a divisão doutrinária sobre o tema, em dois blocos: (i) aqueles que 

entendem que os conceitos jurídicos indeterminados vinculam uma única solução possível, 

alcançável por interpretação e, portanto, passível de sindicabilidade pelo poder Judiciário; e (ii) 

aqueles que defendem que os conceitos jurídicos indeterminados podem deixar uma margem 

de apreciação própria do administrador, mas, ainda sim, se submetem a balizamentos 

normativos controláveis pelo Poder Judiciário. 

Já fora também consignado que, em relação à doutrina nacional majoritária, 

aparenta-se admitir que certos conceitos de valor atribuam discricionariedade em concreto. 

Por oportuno, far-se-á a análise jurisprudencial da temática. 
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No que tange o direito brasileiro, foi identificado um precedente já em 1994 que 

tangenciou o tema. Trata-se do RE 167137-8/TO84 , Rel. Min. Paulo Brossard, em que fora 

anulado ato de nomeação de membros do Tribunal de Contas do Estado de Tocatins, pois não 

observaram o requisito constitucional do “notório saber”, contido no III, art. 235 da CRFB/88. 

Vejamos a ementa desse julgado: 

 
TRIBUNAL DE CONTAS. NOMEAÇÃO de seus membros em Estado 

recem-criado. Natureza do ato administrativo. Parametros a serem observados. 

AÇÃO POPULAR desconstitutiva do ato. TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE TOCANTINS. PROVIMENTO DOS CARGOS DE 

CONSELHEIROS. A nomeação dos membros do Tribunal de Contas do 

Estado recem-criado não e ato discricionario, mas vinculado a 

determinados critérios, não só estabelecidos pelo art. 235, III, das 

disposições gerais, mas também, naquilo que couber, pelo art. 73, par. 1., 

da CF. NOTÓRIO SABER - Incisos III, art. 235 e III, par. 1., art. 73, CF. 

Necessidade de um minimo de pertinencia entre as qualidades 

intelectuais dos nomeados e o oficio a desempenhar. Precedente histórico: 

parecer de Barbalho e a decisão do Senado. AÇÃO POPULAR. A não 

observância dos requisitos que vinculam a nomeação, enseja a qualquer 

do povo sujeitá-la a correção judicial, com a finalidade de desconstituir o 

ato lesivo a moralidade administrativa. Recurso extraordinário conhecido 

e provido para julgar procedente a ação. (STF, RE 167137-8/TO, Rel. Min. 

Paulo Brossard, Segunda Turma, DJ 25.11.94) – grifei. 
 

Nesse aresto, o STF entendeu que os critérios estabelecidos pela norma 

constitucional (conceitos jurídicos indeterminados), fariam do ato de nomeação, ato 

administrativo vinculado e, portanto, passível de controle judicial. 

Em julgado mais recente, o STF consolidou entendimento pela admissibilidade do 

controle do Poder Judiciário sobre os conceitos jurídicos indeterminados, os quais seriam 

resultantes de mero esforço interpretativo. Vejamos a ementa desse julgado: 

 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROCESSOADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PODER 

DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ATO DE IMPROBIDADE. 

1. Servidor do DNER demitido por ato de improbidade administrativa 

e por se valer do cargo para obter proveito pessoal de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública, com base no art. 11, caput, 
e inciso I, da Lei n. 8.429/92 e art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90. 

2. A autoridade administrativa está autorizada a praticar atos 

discricionários apenas quando norma jurídica válida 

expressamente a ela atribuir essa livre atuação. Os atos 

administrativos que envolvem a aplicação de "conceitos 

indeterminados" estão sujeitos ao exame e controle do Poder 

                                                 
84Precedente retirado da obra: BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 221 
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Judiciário. O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os 

elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da 

Administração. 

3. Processo disciplinar, no qual se discutiu a ocorrência de desídia --- 

art. 117, inciso XV da Lei n. 8.112/90. Aplicação da penalidade, com 

fundamento em preceito diverso do indicado pela comissão de inquérito. 

A capitulação do ilícito administrativo não pode ser aberta a ponto de 

impossibilitar o direito de defesa. De outra parte, o motivo apresentado 

afigurou-se inválido em face das provas coligidas aos autos. 

4. Ato de improbidade: a aplicação das penalidades previstas na Lei n. 

8.429/92 não incumbe à Administração, eis que privativa do Poder 

Judiciário. Verificada a prática de atos de improbidade no âmbito 

administrativo, caberia representação ao Ministério Público para 

ajuizamento da competente ação, não a aplicação da pena de demissão. 

Recurso ordinário provido.(STF, RMS 24699/DF, Rel. Min. Eros Grau, 

Primeira Turma, Dj: 30/11/2004) – grifei. 
 

Trata-se de controle de ato demissionário do Poder Público. Nesse precedente, o 

relator, Min. Eros Grau, adere ao entendimento de que os conceitos jurídicos indeterminados 

não conferem discricionariedade à Administração, mas resultam apenas em exercício de 

interpretação do administrador. É como se depreende dos termos de seu voto: 

 
De mais a mais, como tenho observado, a discricionariedade, bem ao contrário 

do que sustenta a doutrina mais antiga, não é a consequência da utilização, nos 

textos normativos, de 'conceitos indeterminados'. Só há efetivamente 

discricionariedade quando expressamente atribuída, pela norma jurídica 

válida, à autoridade administrativa, essa margem de decisão à margem da lei. 

(…) Insisto em que a discricionariedade resulta de expressa atribuição 

normativa à autoridade administrativa, e não da circunstância de serem 

ambíguos, equívocos ou suscetíveis de receberem especificações diversas 

os vocábulos usados nos textos normativos, dos quais resultam, por obra 

da interpretação, as normas jurídicas. Comete erro quem confunde 

discricionariedade e interpretação do direito. (p. 2 do voto – grifei) 
 

Em outra ocasião, onde a questão de fundo fora uma extradição, em que pese essa 

decisão ter como objeto ato político-administrativo, o STF analisou em abstrato a questão dos 

conceitos jurídicos indeterminados. O rel. para acórdão, Min. Luiz Fux, se filiou a teoria da 

vinculação dos atos administrativos à diferentes graus de juridicidade, consignando 

entendimento de que os conceitos jurídicos indeterminados seria hipóteses intermediária de ato 

vinculado. É o que se depreende de seu voto na Petição Avulsa na Extradição nº 1085, julgada 

em 08/06/2011 pelo Tribunal Pleno: 

 

(…) embora a prerrogativa caiba ao Presidente da República, o ato é vinculado 

aos termos do tratado. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente 

aponta Gustavo Binenbojm, “não mais permite falar, tecnicamente, numa 

autêntica dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, 
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em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade” 

(Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

p. 208). Esses diferentes graus de vinculação ao ordenamento se pautam por 

uma escala decrescente de densidade normativa vinculativa, a saber: (i) atos 

vinculados por regras; (ii) atos vinculados por conceitos jurídicos 

indeterminados; e (iii) atos vinculados diretamente por princípios. 
O ato de extradição ora analisado situa-se na segunda escala de 

vinculação: a vinculação a conceitos jurídicos indeterminados – ou, na 

expressão do Ministro Eros Grau, “noções”. Isso porque o artigo III, 1, f, do 

Tratado suprarreferido estabelece hipóteses nas quais é possível que um 

Estado-parte rejeite a entrega pleiteada pelo outro, todas expressas por termos 

jurídicos indefinidos, os quais servirão de base para que o intérprete, de posse 

de suas pré-compreensões, faça surgir a norma aplicável ao caso. Eis o teor do 

dispositivo: 
 Artigo III Casos de Recusa da Extradição 

1. A Extradição não será concedida: 

[...] f) se a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa 

reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo 

de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social 

ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes 

mencionados; (p.17 do voto e 140 do acórdão - grifei) 
 

Interpreta-se, a partir desse precedente, uma tendência em abrandar o entendimento 

externado pelo Ministro Eros Grau pela sindicabilidade total dos conceitos jurídicos 

indeterminados, auferidos por simples atividade interpretativa. A tese utilizada pelo Ministro 

Luiz Fux enquadra os conceitos abertos em uma zona intermediária de vinculação à norma, em 

consonância com a doutrina dominante. 

Dessa forma, de acordo com Gustavo Binenbojm85 - autor que serviu como base 

para a fundamentação do voto do Ministro - o controle judicial seria possível no que tange as 

zonas de certeza positiva e negativa do conceito. No entanto, quando a atuação administrativa 

se pautar na zona de penumbra de um conceito jurídico indeterminado, deveriam os tribunais 

atuar com autocontenção (judicial self-restraint), pois seria a Administração a detentora do 

conhecimento especializado para atribuir significado ao conceito indeterminado na casuística. 

 

4.1.2. A teoria dos motivos determinantes e a necessidade de motivação dos atos administrativos 

 

O motivo constitui um dos elementos do ato administrativo e já fora definido nesse 

trabalho como o “pressuposto de direito e de fato que serve de fundamento ao ato 

                                                 
85BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 223. 
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administrativo”86. Também já fora abordado que, conforme lição de Maria Sylvia Di Pietro87, a 

discricionariedade pode existir quando a lei não definir o motivo do ato administrativo, ou 

mesmo quando o fizer com conceitos jurídicos indeterminados. Essa segunda hipótese, que 

comporta doutrina favorável e contrária, ocorreria sempre que a norma utilizar de conceitos de 

valor, como “utilidade pública”, “boa-fé”, entre outros. 

No que tange o controle da discricionariedade administrativa, destaca-se a teoria 

dos motivos determinantes. Segundo Odete Medauer, de acordo com essa teoria: 

 

os motivos apresentados pelo agente como justificativas do ato 

associam-se à validade do ato e vinculam o próprio agente. Isso 

significa, na prática, que a inexistência dos fatos, o enquadramento 

errado dos fatos aos preceitos legais, a inexistência da hipótese legal 

embasadora, por exemplo, afetam a validade do ato, ainda que não haja 

obrigatoriedade de motivar 

 

Assim, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “mesmo os atos discricionários, se 

forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante de seu 

cometimento e se sujeitam ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados”88. 

No que tange a jurisprudência do STF, já em 1975 a teoria dos motivos 

determinantes fora citada pelo Tribunal. Trata-se de curioso caso em que o prefeito de 

determinado Município expediu ato administrativo por meio do qual determinou a retirada de 

lápide cujo epitáfio, em sua opinião, feria “princípios gerais e éticos”89. 

No julgamento do RE 76163/SP, o Relator, Min. Bilac Pinto, esclareceu que, 

embora haja competência da autoridade municipal de usar o poder de polícia que lhe é investido 

para exercer o controle sobre epitáfios que lesem a ordem pública e a moral, os motivos para a 

retirada da lápide não conseguiram legitimar o ato administrativo praticado. Para justificar sua 

posição, o Ministrou utilizou da teoria dos motivos determinantes.Vejamos: 

 

'Ora', escreveu o Prof. Francisco Campos, 'quando um ato administrativo se 

funda em motivos de pressuposto de fato, sem a consideração dos quais, da 

                                                 
86DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 77. 

 
87Ibidem, p.  77-78. 

88MEIRELLES, Hely Lopes. op., cit., p. 214. 

89 Dizia o epitáfio: “Bípede, meu irmão, eis o fim prosaico de um espermatozóide que, há mais de 80 anos, penetrou 

num óvulo, iniciou seu ciclo evolutivo e acabou virando carniça. Estou enterrado aqui. Sou Chico Sombração. 

Xingai por mim.” Francisco Franco de Sousa. 

Por sua vez, a retirada do epitáfio se deu com o seguinte despacho: ”Lápide é a laje que cobre o jazigo com 

inscrição funerária de saudade. Não resta dúvida, a filosofia de cada um deve ser respeitada, uma vez que não fira 

os princípios gerais e éticos” 
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sua existência, da sua procedência, da sua veracidade ou autenticidade, não 

seria o mesmo praticado, parece-me de boa razão que, uma vez verificada a 

inexistência dos fatos ou a improcedência dos motivos, deva deixar de 

subsistir o ato que neles se fundava. (…)' 
Aplicando á espécie a teoria dos motivos determinantes, sou levado a concluir 

pela invalidade do ato do Sr. Prefeito Municipal. (p. 4 e ss do voto) 
 

Ressalta-se que, ao final do julgamento, o voto do Min. Bilac restou vencido. No 

entanto, no voto vencedor foi confirmada a procedência da teoria dos motivos determinantes,  

ressalvado que, no caso, não se vislumbrou a desconformidade da motivação do ato do prefeito 

com os substratos fáticos e jurídicos do caso, de modo que a retirada lápide foi mantida. 

Em outra ocasião, onde se analisou decisão administrativa que demitira servidor 

público, foi assentada a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Trata-se do RMS 

24699/DF, já aqui citado quando da análise da jurisprudência sobre os conceitos jurídicos 

indeterminados. Para o presente tópico, se destaca o seguinte trecho sobre a sindicabilidade 

jurisdicional dos motivos do ato: 

 

O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os 

pressupostos de fato e de direito que fundamentam sua prática pela 

Administração. […] Qualquer ato administrativo deve estar 

necessariamente assentado em motivos capazes de justificar a sua 

emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à nulidade do 

ato. 

Esse exame evidentemente não afronta o princípio da harmonia e 

interdependência dos poderes entre si [CB, art. 2º]. Juízos de oportunidade 

não são sindicáveis pelo Poder Judiciário; mas juízos de legalidade, sim. A 

conveniência e oportunidade da Administração não podem ser substituídas 

pela conveniência e oportunidade do juiz. Mas é certo que o controle 

jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato, à luz dos 

princípios que regem a atuação da Administração. 

Daí porque o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos 

determinantes do ato administrativo (STF, RMS 24699/DF, Rel. Min. Eros 

Grau, Primeira Turma, Dj: 30/11/2004, página 5 do voto) – grifei. 

 

Esse entendimento fora citado mais recentemente em julgado de relatoria do Min. 

Gilmar Mendes no qual se afirmou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também 

é pacífica acerca da aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes, porquanto é viável, em 

controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário, a declaração de nulidade do ato 

administrativo, caso verificada falsidade ou inexistência de motivo.” (ARE 884289 AgR/PI, 

Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dj 19.05.2015, página 4 do voto). No caso, a teoria 

foi aplicada frente a remoção de servidor fora utilizada como forma de punição e, portanto, 

eivada de nulidade, como decidido pelo tribunal de origem e confirmado pelo STF. 
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Outra tema correlato, trata-se da necessidade de motivação de determinados atos 

administrativos discricionários. No RE 131661-6/ES, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

26.09.95, a segunda Turma do STF decidiu pela indispensável motivação da remoção de 

servidor público para Município diverso daquele para o qual prestou concurso, de modo a evitar 

excessos no exercício do poder discricionário pela Administração Pública. 

Frise-se, inclusive, que foi assentada, no regime de repercussão geral, a necessidade 

de motivação do ato de dispensa não só dos servidores públicos, como também de empregados 

públicos (tema 131 - Despedida imotivada de empregados de Empresa Pública). Precedente: 

STF, RE 589998, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dj. 20.03.2013. A tese emanada fora a de 

que “Os empregados públicos das empresas públicas e sociedades de economia mista não fazem 

jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, mas sua dispensa deve ser 

motivada.” 

Nessa ocasião, a corte entendeu que a exposição dos motivos da dispensa coíbe os 

abusos e a concessão de privilégios por parte do empregador público e traz razoabilidade ao ato 

demissionário. Essa constatação assume relevância já que as empresas estatais, apesar de 

pessoas jurídicas de direito privado, são pertencentes à Administração Pública e que, portanto, 

a motivação do ato de demissão está em consonância com a proteção do interesse público, da 

impessoalidade e da isonomia. 

Trata-se de importante debate que acentua a importância do motivo para o controle 

do ato administrativo, como fator que limita o exercício do poder discricionário. 

Já na ADI 1923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, julgado 

pelo plenário em 16.04.2015, discutiu-se em abstrato a previsão de competência discricionária 

para o Presidente da República qualificar uma OS. Nesse caso, o Tribunal assentou pela 

conformidade da atuação com os princípios administrativos, bem como a exigência de 

motivação, de modo a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, vejamos o 

seguinte trecho do voto do Min. Luiz Fux: 

 

Assim, o fato de o art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 condicionar à 

discricionariedade do Poder Executivo o deferimento da qualificação não 

conduz à violação da Constituição. Seria de fato inconstitucional qualquer 

leitura, feita pelo administrador ou pelos demais intérpretes, que extraísse 

dessa competência administrativa um permissivo para a prática de 

arbitrariedades, criando redutos de favorecimento a ser viabilizado por 

contratos de gestão dirigidos a determinadas organizações sociais. Contudo, 

tal dispositivo só pode ser interpretado, à luz do texto constitucional, como 

deferindo o manuseio da discricionariedade com o respeito aos princípios 

que regem a administração pública, previstos no caput do art. 37 da CF, 

em especial os princípios da impessoalidade , moralidade, publicidade e 
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eficiência, dos quais decorre o dever de motivação dos atos 

administrativos, como elemento da necessária controlabilidade dos atos 

do poder público.  (p. 21-22 do voto) – grifei. 
 

Dos precedentes aqui analisados, infere-se não só que aplicação da teoria dos 

motivos determinantes quando do controle de atos administrativos discricionários já está 

consolidada, como também que vem sendo exigida a motivação dos atos administrativos para 

que seja auferido seu controle judicial no caso concreto. Esse dever de motivação, ressalta-se, 

é maior ao tratar-se de atos administrativos discricionários tendentes a afetar direitos do 

administrado. 

 

4.1.4. O controle a partir dos princípios 

 

Nos tópicos antecedentes, já se acentuou a força dos princípios no controle judicial 

da Administração Pública. De fato, os princípios configuram, no direito brasileiro 

contemporâneo, o mais importante parâmetro de controle da discricionariedade administrativa. 

São utilizados quando da análise do desvio de finalidade, na teoria dos motivos determinantes 

do ato administrativo e até mesmo na interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados. 

Tendo em vista a importância do tema, apesar das referências pontuais que já foram 

feitas em relação ao uso de princípios pelo Judiciário quando da análise da atuação da 

autoridade administrativa, faz-se oportuno um tópico específico para analisar o controle 

principiológico feito pelo STF. 

A concretização de novos paradigmas, com a Constituição figurando no centro do 

ordenamento jurídico e a emergência do fenômeno da constitucionalização do direito, resulta 

numa releitura do direito administrativo através da ótica constitucional. De tal modo, a 

positivação de princípios e valores no texto constitucional assume um importante papel 

limitador da atuação Administração Pública, tendo em vista a ampliação do balizamento da 

atividade pública pela juridicidade administrativa. 

Nesse sentido, o Ministro Ayres Brito, em seu voto no já citado RMS 24.699, 

ressalta a função do art. 37 da CRFB e a vinculação da Administração ao princípio não só da 

legalidade, mas da juridicidade. Vejamos: 

 

O artigo 37 da Constituição (…) tornou o Direito maior do que a lei ao fazer 

da legalidade um elo, o primeiro elo de uma corrente de juridicidade que ainda 

incorpora a publicidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência. Ou seja, 

já não basta ao administrador aplicar a lei, é preciso que o faça publicamente, 

impessoalmente, eficientemente, moralmente. Vale dizer: a lei é um dos 
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conteúdos desse continente que trata o artigo 37. Então, se tivéssemos que 

atualizar o conceito de Seabra fagundes, adaptando-o à nova sistemática 

constitucional, diríamos o seguinte: administrar é aplicar o Direito de ofício, 

não só a lei (p. 242 do voto) 
 

Nessa toada, considerando que a discricionariedade é a liberdade de atuação 

limitada pelo Direito, a margem de livre apreciação do administrador é reduzida quando 

confrontada com a observância dos princípios administrativos e gerais do direito. Dessa forma, 

a observância obrigatória das fontes principiológicas pelo administrador impede o abuso do 

poder discricionário, limita sua atuação e amplia a possibilidade de controle pelo Poder 

Judiciário. 

No voto vista do Min. Luiz Fux, relator para acórdão ADI 1923, o Ministro salienta 

o papel dos princípios no controle da discricionariedade administrativa, destacando aqueles 

positivados no art. 37 da CRFB. Vejamos o seguinte trecho: 

 

Como não se ignora, conveniência e oportunidade são termos que atribuem ao 

administrador o exercício da cognominada competência discricionária, 

conferindo-lhe uma margem de concretização do interesse público à luz das 

particularidades de cada caso, flexibilizando sua atuação, ao menos em parte, 

das amarras de uma disciplina legal rigidamente pré-estabelecida. 

Discricionariedade, porém, não pode significar arbitrariedade, de modo que o 

exame da conveniência e da oportunidade na qualificação não deve ser levado 

a cabo por mero capricho. Conforme a doutrina contemporânea tem 

salientado, mesmo nos casos em que há competência discricionária deve 

o administrador público decidir observando a principiologia 

constitucional, em especial os princípios da impessoalidade , moralidade, 

publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). Por essa via informada pela 

força normativa da Constituição e pelo ideário póspositivista, o conteúdo 

dos princípios constitucionais serve de instrumento para o controle da 

Administração Pública, que, como componente da estrutura do Estado, 

não pode se furtar à observância do texto constitucional. 
No cenário do neoconstitucionalismo, portanto, o exercício da 

discricionariedade não escapa do respeito aos princípios constitucionais, e 

isso, veja-se bem, mesmo quando a lei seja omissa, já que a legislação 

infraconstitucional não pode represar, conter ou de qualquer forma mitigar a 

eficácia irradiante das normas constitucionais. (p. 68 do voto) – grifei. 

 

Neste precedente fica claro o destaque que o fator principiológico adquire enquanto 

parâmetro de controle da Administração Pública, não deixando dúvidas sobre a importância de 

sua aplicação no controle judicial da discricionariedade administrativa. 

 

4.1.5.1 Enunciado de Súmula Vinculante nº 13 
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No que tange a aplicação dos princípios no controle da atuação discricionária da 

Administração Pública, o enunciado de súmula vinculante nº 13 merece destaque. A chamada 

“súmula do nepotismo” possui a seguinte redação: 

 
 A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola 

Constituição Federal. 

 

Trata-se do controle de um dos grandes exemplos de ato discricionário: a nomeação 

para cargo em comissão. Nesses casos, a escolha de uma pessoa de confiança fica no âmbito de 

discricionariedade da autoridade competente para preencher o cargo. O STF entendeu, na 

edição da súmula nº 13, que a vedação ao nepotismo nessa nomeação não depende da 

literalidade da lei, já que decorre da aplicação dos princípios administrativos, em especial o da 

moralidade administrativa e da impessoalidade. 

Os precedentes que serviram como pano de fundo para essa discussão tinham como 

objeto a aplicação da Resolução nº 07 de 2005 do CNJ, em que fora consignada a vedação ao 

nepotismo dentro do Poder Judiciário. Essa resolução foi considerada constitucional no 

julgamento da ADC de nº 12 e teve seu teor ampliado pelo enunciado de súmula vinculante nº 

13, de modo a abranger a Administração Pública em sua integralidade. 

Em um dos precedentes que deu causa à súmula, afirma-se na ementa que “A 

vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática” já que configura 

“proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição 

Federal.” (RE 579951, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Dje 24.10.2008). 

Nesse julgado, o STF anulou a nomeação de servidor, aparentado ao agente político que o 

comissionou, pela incidência direta dos princípios constitucionais enquanto parâmetro de 

controle da atuação do administrador público. 

Também no julgamento da ADC nº 12 fora assentada de forma inequívoca a força 

normativa dos princípios previstos no art. 37 da CRFB/88, como é ressaltado no voto do 

Ministro Menezes de Direito: 

Mas eu tenho entendido, e creio que essa é a convergência do Supremo 

Tribunal Federal, que esses princípios que estão insculpidos no caput do 

artigo 37 da Constituição Federal têm uma eficácia própria, eles são 

dotados de uma força própria, que podem ser imediatamente aplicados. 

E eu diria até mais: sem um retorno às origens técnicas da diferenciação entre 
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o principio e a norma, que hoje, na perspectiva da Suprema Corte, esses 

principios revestem-se da mesma força, tanto isso que, em precedente 

recentíssimo que julgamos aqui neste Pleno, nós aplicamos um desses 

princípios com a força efetiva de uma norma constitucional, e, portanto, esse 

princípio pode, sim, ser aplicado diretamente, independentemente da 

existência de uma lei formal.  (p. 14 e ss do voto) 

 

A Ministra Carmem Lúcia, por sua vez, destacou a vinculação do atuação 

administrativa à juridicidade, emanada tanto dos princípios constitucionais, como dos valores 

contidos na Constituição Federal. Vejamos: 

 
(...) a juridicidade que obriga o Poder Público, em qualquer de suas 

manifestações pelos órgãos próprios, emana dos comandos constitucionais, 

não assim de norma infraconstitucional. Os princípios constitucionais 

aplicam-se a todos os Poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
(…) Nem precisaria haver princípio expresso - quer da impessoalidade, 

quer da moralidade administrativa - para que se chegasse ao 

reconhecimento da constitucionalidade das proibições de contratação de 

parentes para os cargos públicos. Bastaria que se tivesse em mente a ética 

democrática e a exigência republicana, contidas no art. 1º, da 

Constituição, para se impor a proibição de maneira definitiva, direta e 

imediata a todos os Poderes da República.  (p. 19 e ss do voto) 

 

Também nesse sentido, o Min. Celso de Mello salientou a importância da 

observação do princípio da moralidade enquanto pressuposto de validade dos atos provenientes 

do Poder Público: 

 

Na realidade - e especialmente a partir da Constituição republicana de 1988 -, 

a estrita observância do postulado da moralidade administrativa passou a 

qualificar-se como pressuposto de validade dos atos que, fundados ou não em 

competência discricionária, tenham emanado de autoridade ou órgãos do 

Poder Público (...) (p. 28-30 do voto) 
 

Do teor dos votos proferidos nos precedentes que embasaram a edição da Súmula 

Vinculante nº 13, resta inequívoca a importância dos princípios enquanto parâmetros de 

verificação direta da constitucionalidade dos atos administrativos. Possuem, portanto, eficácia 

normativa imediata, obrigando que a atuação pública se dê em atenção aos valores insculpidos 

no art. 37 da CRFB/88. 

 

4.2. ALCANCE, LIMITES E TENDÊNCIAS DO CONTROLE JUDICIAL DA 

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
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Do que se observa da análise jurisprudencial dos tópicos anteriores, o STF vem 

aplicando em seus precedentes o controle da discricionariedade administrativa no que tange o 

desvio de poder, a teoria dos motivos determinantes, os conceitos jurídicos indeterminados e os 

princípios enquanto parâmetros de controle da discricionariedade administrativa. 

Após essas observações, cumpre verificar qual o alcance e os limites do controle da 

discricionariedade administrativa no Supremo Tribunal federal, bem como as tendências sobre 

o tema neste tribunal e na doutrina. Vejamos. 

No já citado RMS 24.6999 de 2004, discutiu-se expressamente os limites e alcances 

do controle exercido pela Corte sobre a Administração Pública. O relator, Min. Eros Grau, 

diferenciou a discricionariedade e a legalidade ao falar do controle judicial, e posicionou-se 

pela ampliação do controle em relação a discricionariedade administrativa, de modo a evitar 

arbitrariedades. Diz o Ministro em seu voto: 

 

Cumpre deitarmos atenção, neste passo, sobre o tema dos limites de atuação 

do Judiciário nos casos que envolvem o exercício do poder disciplinar por 

parte da Administração. Impõe-se para tanto apartarmos a pura 

discricionariedade, em cuja seara não caberia ao Judiciário interferir, e o 

domínio da legalidade. 

 A doutrina moderna tem convergido no entendimento de que é necessária 

e salutar a ampliação da área de atuação do Judiciário, tanto para coibir 

arbitrariedades – em regra praticadas sob o escudo da assim chamada 

discricionariedade –, quanto para conferir-se plena aplicação ao preceito 

constitucional segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”(art. 5º XXXV, CF/88). (p. 1 e 2 do 

voto) - grifei 

 

Em outra ocasião, para explicar o alcance do controle da Administração Pública, o 

Min. Luiz Fux, no AgRG em MS 26849/DF, revê em seu voto as noções de discricionariedade 

administrativa, afirmando que os atos administrativos possuem diferentes graus de vinculação 

a norma e que, nesse sentido, também possuiriam diferentes gaus de alcance do controle judicial. 

Nesse sentido: 

 

Com efeito, a noção de discricionariedade vem sendo paulatinamente 

revisitada pela moderna dogmática do direito público brasileiro, para 

reconhecer que os espaços de escolha próprios das autoridades eleitas não 

configuram plexos de competências externos ao próprio ordenamento jurídico. 

A rigor, nos últimos anos viu-se emergir no pensamento jurídico nacional 

o princípio constitucional da juridicidade, que repudia pretensas 

diferenças estruturais entre atos de poder, pugnando pela sua 

categorização segundo os diferentes graus de vinculação ao direito, 

definidos não apenas à luz do relato normativo incidente na hipótese, 

senão também a partir das capacidades institucionais dos agentes públicos 

envolvidos. Com felicidade invulgar, Gustavo Binenbojm esclarece o ponto: 
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as diversas categorias jurídicas que caracterizam os diferentes graus de 

vinculação à juridicidade (vinculação plena ou alto grau, conceito jurídico 

indeterminado, margem de apreciação, opções discricionárias, redução da 

discricionariedade a zero) nada mais são do que códigos dogmáticos para uma 

delimitação jurídico-funcional dos âmbitos próprios de atuação da 

Administração [e do legislador] e dos órgãos jurisdicionais (BINENBOJM, 

Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 

2006, p. 226). Trata-se da superação da atávica dicotomia entre atos 

vinculados v. atos discricionários, que passa a admitir o controle 

jurisdicional mais ou menos intenso conforme o grau de vinculação do ato 

administrativo à juridicidade. (p. 26 do voto) – grifei. 
 

Nesse precedente, o Ministro Luiz Fux desconstruiu a dicotomia entre atos 

administrativos vinculados e discricionários, afirmando pela teoria dos graus de vinculação dos 

atos administrativos à juridicidade, tese de Gustavo Binenbojm que já fora analisada neste 

trabalho (item 3.1.1). 

No entanto, apesar da propensão em ver ampliado o alcance do controle judicial da 

discricionariedade administrativa, há também a preocupação em preservar o princípio da 

separação de poderes. Esse debate esteve presente na votação do Recurso Extraordinário 

632.853/CE, quando fora fixada a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de 

um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (tema 485). 

Nessa ocasião, o Relator Ministro Gilmar Mendes ressaltou que é antigo o 

entendimento do STF de que não cabe o reexame das questões de concurso público pelo Poder 

Judiciário, sob pena de substituir a valoração banca examinadora. Destacou, nesse sentido, que 

adentrar no mérito do ato administrativo fere o princípio da separação de poderes e a reserva de 

administração. 

Acompanhando o Relator, o Ministro Luiz Fux proferiu um voto didático no qual 

deixou claro o desafio do Poder Judiciário de encontrar um equilíbrio entre o controle da 

Administração Pública e o Princípio da Separação de Poderes. Como se depreende do seguinte 

trecho: 

 

De qualquer modo, se a ideia de Estado de Direito caminha em direção à 

supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa, parece claro que 

as garantias do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva representam 

componentes imprescindíveis à concretização de tal princípio constitucional. 

(...) Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle 

jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno 

Estado de Direito. 

Por outro lado, é certo que o Poder Judiciário não pode substituir a 

Administração Pública. Em primeiro lugar, um braço estatal que concentrasse 

todas as prerrogativas de autoridade dificilmente seria compatível com a ideia 

de Estado de Direito. O postulado da Separação dos Poderes surge aí como 

instrumento de racionalização e moderação no exercício do poder, essencial 
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para a própria existência da liberdade individual, como historicamente 

registrado por Montesquieu na clássica obra “Do Espírito das Leis”. 

Em segundo lugar, a separação dos poderes responde a um imperativo de 

eficiência administrativa, pugnando pela especialização funcional. Ao dividir 

as atribuições do Estado e alocá-las a órgãos distintos com competências 

particulares, estimula-se o refinamento técnico e o aperfeiçoamento 

profissional. (...) 
É nesse sentido que se recomenda cautela do Poder Judiciário no controle 

dos atos dos demais Poderes, e em particular da Administração Pública. 

O desafio que se coloca para a Corte é, portanto, o de encontrar o ponto 

ótimo de equilíbrio entre sua prerrogativa de controle dos atos estatais, 

em especial da Administração Pública, e o princípio da Separação dos 

Poderes. (p. 16 e 17 do voto) 
 

 

De tal modo, a Suprema Corte já consolidou o entendimento no sentido de que, 

apesar de ser plenamente sindicável na via jurisdicional o controle da legalidade dos concursos 

públicos, é defeso ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, bem como se imiscuir 

nos critérios de correção de provas e atribuição de notas (Precedentes: STF, MS nº 27.260, Rel. 

Min. Ayres Britto, red. p/ acórdão: Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 29/10/2009, Dje 

26.03.2010) 

Assim, não se confunde o controle dos limites legais do ato administrativo com o 

controle de mérito, este último impassível de interferência do Judiciário. Como mérito de um 

ato discricionário diz-se “quando se trate de hipóteses em que a lei deixe à Administração 

Pública a possibilidade de escolher entre duas ou mais opções igualmente válidas perante o 

direito” e que “nesse caso, a escolha feita validamente pela Administração tem que ser 

respeitada pelo Judiciário” 90.. 

Importante ressaltar, no entanto, como afirma Cardozo, que apesar de o mérito 

administrativo representar uma zona inacessível ao controle judicial, não há que se falar em 

imunidade de apreciação jurisdicional quando se procede à análise interpretativa das opções 

postas a frente do administrador. Assim, “se o poder discricionário começa quando termina a 

interpretação, da mesma forma pode-se dizer que o poder de controle judicial se inicia quando 

termina a discricionariedade”91. 

Nesse mesmo sentido, explica Maria Sylvia Di Pietro, que o vocábulo “mérito” não 

pode ser invocada como palavra mágica que detém o controle do Poder Judiciário sobre os atos 

administrativos. Diz a autora que, de fato, os aspectos de oportunidade e conveniência são 

insindicáveis, mas que: 

                                                 
90 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 137. 

91CARDOZO, José Eduardo Martins, op cit., p. 50. 
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(...) o que não é aceitável é usar-se do vocábulo mérito como escudo à atuação 

judicial nos casos em que, na realidade, envolvem questões de legalidade e 

moralidade administrativa. É necessário colocar a discricionariedade em seus 

devidos limites, para impedir as arbitrariedades que a Administração Pública 

pratica sob o pretexto de agir discricionariamente em matéria de mérito  92. 
 

 

De modo a sistematizar uma teoria adequada para a realização do controle judicial 

dos atos emanados pela Administração Pública, Gustavo Binenbojm propõe a análise de 

parâmetros (também chamados de standarts) a serem observados em concreto. Dessa maneira, 

seria possível uma aferição dinâmica da possibilidade de controle judicial por sobre a atuação 

administrativa, levando em consideração as peculiaridades que a casuística trouxesse. Nesse 

sentido: 

 
(i) quanto maior o grau de restrição imposto a direitos fundamentais (tanto em 

proveito de outros direitos fundamentais, como em prol de interesses difusos 

constitucionalmente consagrados), mais intenso deve ser o grau do controle 

judicial. (…) 

(ii) quanto maior o grau de objetividade extraível dos relatos normativos 

incidentes à hipótese em exame, mais intenso deve ser o grau de controle 

judicial. (...) 

(iii) quanto maios o grau de tecnicidade de matéria, objeto de decisão por 

órgãos dorados de expertise e experiência, menos intenso deve ser o grau de 

controle judicial. (...) 

(iv) quanto maior o grau de politicidade da matéria, objeto de decisão por 

agente eleitoralmente legitimado (chefe do executivo e parlamentares, por 

exemplo), menos intenso deve ser o grau de controle judicial. (…) 

(v) quanto maior o grau de efetiva participação social (direta ou indireta) no 

processo de deliberação que resultou na decisão, menos intenso deve ser o 

grau de controle judicial. (...)93 
 

Em caso de conflito entre esses parâmetros, utilizar-se-ia a proporcionalidade, 

tendo como base a seguinte ordem de prioridades: 

 

1º) o juiz deverá dar preferência à proteção do sistema de direitos 

fundamentais, como uma das expressões da sua posição de centralidade no 

ordenamento jurídico brasileiro (controle mais severo); 

2º) o juiz deverá dar preferência ao grau de objetividade do relato normativo 

(controle tanto mais brando quanto menor o grau) aplicável ao caso; 

3º) o juiz deverá dar preferência tanto à legitimidade de investidura da 

autoridade, em relação às matérias políticas (controle mais brando), como à 

especialização técnico-funcional da autoridade, em relação às matérias que 

demandam expertise e experiência (controle mais brando), conforme o caso; 

                                                 
92 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit, p. 133. 

93BINENBOJM, GUSTAVO, op. cit., p. 235-236. 
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4º) o juiz deverá considerar, ainda, o grau de participação social no processo 

de tomada da decisão, como fator a ensejar um controle mais brando.94 

 

O mérito dessa teoria jurídica, além da segurança decorrente de uma sistematização, 

está na proposta de um controle judicial a ser analisado de acordo com sua adequação casuística, 

pautados na ponderação de um controle mais ou menos intenso a ser observado em observância 

aos postulados constitucionais. 

Assim, privilegia-se em primeiro lugar a proteção dos direitos fundamentais, por 

meio da qual se invoca um controle mais amplo do Poder Judiciário, na medida em que os atos 

da Administração tenderem a restringir direitos individuais. Da mesma maneira, se o 

ordenamento jurídico oferecer elementos objetivos para pautar a atuação administrativa, o 

controle deve ser mais intenso. 

Por outro lado, em matérias afetas a conteúdo estritamente político, ou técnico, o 

magistrado deveria privilegiar a expertise da Administração Pública, bem como a legitimidade 

dos agentes eleitos democraticamente. Essa mesma lógica se aplica aos atos emanados com 

participação democrática dos cidadãos, de modo que o controle judicial aqui seria menos 

intenso para privilegiar o princípio democrático. 

De todo o modo, em consonância com as ponderações e debate feitos sobre o tema, 

no Brasil, o advento do texto constitucional de 1988 parece indicar pela tendência da ampliação 

do controle do poder judiciário. De fato, a força principiológica que decorre da Constituição 

brasileira amplia os parâmetros de controle da Administração Pública, reduzindo a 

discricionariedade pela observância da juridicidade administrativa. 

Ressalta-se novamente que um amplo controle da discricionariedade administrativa 

não significa a substituição do administrador pelo juiz, mas sim a proteção do interesse público 

de modo a evitar os excessos da atuação administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94Ibidem, p. 238. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A compreensão dos institutos de direito administrativo está intimamente ligada com 

os valores emergentes da ordem jurídica que estrutura o Estado. Nessa mesma lógica caminham 

as noções de discricionariedade administrativa e seu respectivo controle judicial. Assim, 

conforme foi sendo estruturado o Estado Democrático de Direito, cujo mais importante marco 

no Brasil foi o surgimento da Constituição de 1988, fez-se necessária uma releitura da temática 

em questão. 

A emergência do fenômeno da constitucionalização do direito possui importantes 

reflexos para a Administração Pública. Não só a Constituição trouxe em seu bojo normas que 

lastreiam a atividade administrativa, como também positivou princípios balizadores para a 

atuação do poder público. E mais: trouxe um extenso rol de direitos fundamentais a serem 

observados, de modo a proteger os indivíduos dos abusos do Estado. 

Dessa maneira, a consolidação de uma Administração Pública pautada no princípio 

da legalidade – noção essa conquistada pelo Estado de Direito – teve que ser reinterpretada e 

ampliada. Mais do que à lei, a atuação administrativa se sujeita a um conjunto de valores 

emanados das regras e princípios constitucionais ao que chamamos de juridicidade. 

Assim, em consonância com o disposto no art. 37, caput, da CRFB, o administrador 

deve sim agir de acordo com o princípio da legalidade, mas, não apenas a ele. Devem também 

ser observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, 

os direitos fundamentais do art. 5º da CRFB devem ser preservados, bem como protegida a 

dignidade da pessoa humana, contida no art. 1º, III da CRFB. 

Essa ampliação dos parâmetros a serem seguidos pela Administração Pública reflete 

na redução do espaço de discricionariedade administrativa. 

Faz parte da estrutura administrativa que seja conferido espaço pela lei para que a 

Administração atue na casuística de acordo com sua oportunidade e conveniência. Como fora 

visto, a margem de apreciação deixada a disposição do administrador possui justificativas 

lógicas, materiais e jurídicas. 

No entanto, essa liberdade se encontra atualmente reduzida pelos balizamentos 

provenientes do princípio da juridicidade. Não há âmbito decisório concedido à Administração 

que esteja imune a observação dos valores e princípios constitucionais. 

Desse modo, imperioso afirmar pela possibilidade de controle judicial da 

discricionariedade administrativa. O Poder Judiciário, nesse sentido, teria como função 

verificar se a atuação administrativa emanada do poder discricionário estaria em consonância 
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tanto com os delineamentos legais, quanto com a juridicidade administrativa. Porém, qual a 

intensidade deste controle admitida no direito brasileiro? 

Para responder a essa pergunta, foram desenvolvidas algumas teorias para para 

parametrizar o controle judicial da discricionariedade administrativa. São elas: a teoria do 

desvio de finalidade, a interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados, a teoria dos 

motivos determinantes e o uso dos princípios como parâmetro de controle da atuação estatal. 

Como visto, em diversos precedentes o STF utilizou destas teorias para controlar a 

discricionariedade administrativa. Assim, foi colacionada extensa jurisprudência em que se 

verificou a anulação de atos administrativos quando emanados em desconformidade com a 

finalidade pública. 

Ademais, observou-se a tendência em considerar conceitos jurídicos 

indeterminados como passíveis de interpretação judicial – inicialmente de forma mais extensa 

e hoje tendendo para uma vinculação intermediária em que, apesar de oferecer balizamentos ao 

intérprete, pode deixar certa margem de apreciação ao administrador. 

Também está consolidada na jurisprudência do STF a aplicação da teoria dos 

motivos determinantes. E mais, vem sendo exigido o dever de motivação dos atos, 

principalmente os discricionários, de modo a possibilitar um maior controle judicial da 

Administração Pública. 

Em relação aos princípios, sua força normativa foi reconhecida pela Suprema Corte. 

Assim, tendo como base a edição da Súmula Vinculante nº13, infere-se a possibilidade de 

aplicar diretamente os princípios como fonte de controle da Administração Pública. No que 

tange a discricionariedade administrativa, a vinculação do administrador à juridicidade 

consolida-se como importante meio de controle judicial. 

Em que pese ainda existir resistência, tem-se convergido por um alcance maior da 

sindicabilidade judicial dos atos administrativos, tendo em vista a emergência de parâmetros 

constitucionais que balizam a Administração Pública e, portanto, permitem esse controle. Não 

se trata da substituição do administrador pelo juiz, hipótese que feriria a separação de poderes, 

mas sim da verificação da compatibilidade da atuação administrativa com a ordem jurídica. 

Parece-nos, portanto, que a intensidade do controle deve se dar da análise da 

casuística proposta, sempre em consonância com a ordem jurídica vigente e com os 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, de modo a equilibrar a preservar tanto o 

princípio da separação dos poderes, quanto o da inafastabilidade de jurisdição tendente a 

proteger os direitos fundamentais e valores constitucionais. 
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