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RESUMO 

O presente artigo tem como objeto principal a análise do controle judicial feito sobre atos 

administrativos discricionários em uma perspectiva doutrinária e jurisprudencial, demonstrando 

o entendimento majoritário nos tribunais, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, tendo em 

vista a possibilidade do Poder Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato e sua 

conformidade com as leis. Anteriormente, contudo, o artigo fará uma breve exposição do 

conceito e atributos do ato administrativo, seus desdobramentos na Administração pública e a 

diferença entre ato vinculado e ato discricionário. 

Palavra Chaves:   Administração Pública - Ato Administrativo – Discricionariedade - Controle 

Judicial. 
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ABSTRACT  

The main purpose of this article is to analyze judicial control of discretionary administrative 

acts in a doctrinal and jurisprudential perspective, demonstrating the majority understanding in 

the courts, especially in the Federal Supreme Court, in view of the possibility of the Judiciary 

to get into the analysis act’s merit analysis and its compliance with the laws. However, before 

lecturing about the main subject, the article will give a brief exposition of the concept and 

attributes of the administrative act, its unfolding in the Public Administration and the difference 

between the related act and the discretionary act. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E PRIINCÍPIOS DA ADMISNIT RAÇÃO 
PÚBLICA 

 Para melhor desenvolvimento do tema cabe aqui expor um pouco sobre a administração 

pública e os seus princípios basilares que a norteiam, para depois, entender os atos da 

administração e os atos administrativos, pois muito embora todos os sujeitos de direito tenham 

que ser tratados com isonomia, de acordo com a Constituição  Federal, a administração pública 

é tratada em um regime diferenciado, assim acontece pelo fato da Administração cuidar dos 

interesses coletivos, ou seja, não se tem como objetivo proteger apenas um indivíduo, mas toda 

a coletividade. 

 Existe a clássica divisão entre direito público e direito privado. A principal característica 

do direito privado é a predominância do interesse do particular. Mesmo havendo normas 

jurídicas de aplicação cogente ao caso concreto, haverá necessariamente o acompanhamento do 

interesse do indivíduo.  

Contudo, quando se passa a tratar de direito público, a análise parte de outro ponto bem 

diferente, quase que diametralmente oposto. Há dois princípios, não expressos legislativamente, 

que são responsáveis por essa diferenciação entre público e privado: a supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público.  

Pelo primeiro princípio, quando há em uma relação jurídica e um polo é ocupado pelo 

Estado, agindo na qualidade de pessoa jurídica de direito público, e o outro por um indivíduo 

no interesse dos seus direitos particulares, existe uma atribuição de vantagens para o ente 

público, há uma verticalização da relação jurídica.  

Pelo segundo princípio, é inviabilizado ao agente praticar comportamentos que possam 

denegrir o patrimônio público ou violar o interesse público, tendo em vista sempre o interesse 

da coletividade. Neste ponto o que se quer proteger é a população, a sociedade como um todo, 

ainda que seja prejudicial a uma minoria.  

Assim, após uma breve exposição entre diferenças entre direito público e privado, é 

possível concluir que a administração pública integra o direito público no nosso ordenamento 

jurídico e é nesse ramo do direito que se insere o direito administrativo 

 Responsável por disciplinar a atividade da administração pública, o direito 

administrativo como qualquer outra área do direito, possui seus princípios (aqui falarei apenas 

dos princípios expressos na Constituição e durante o trabalho eventualmente aparecerão outros 
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como já visto) para guiar a própria aplicação das normas e tecer parâmetros e estão expressos 

na Constituição da República Federativa do Brasil no art. 37, caput, in verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:” 

 Cumpre ressaltar que os princípios supramencionados têm que ser observados por toda 

a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Portanto, não existe exceção para a observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e nesse contexto, como são pilares 

basilares para orientar sua aplicação do direito, passa-se aqui a explicar cada um mencionado 

no dispositivo constitucional acima. 

 O princípio da legalidade estabelece que toda e qualquer atividade da Administração 

Pública deve ser autorizada por lei. Em outras palavras, diz-se que a Administração só pode 

agir segundo a lei (secundum legem), e não contra a lei (contra legem) ou além da lei (praeter 

legem). Significa que o administrador não pode fazer prevalecer sua vontade pessoal; sua 

atuação tem que se cingir ao que a lei impõe. Essa limitação do administrador é que, em última 

instância, garante os indivíduos contra os abusos de conduta e desvios de objetivos1. 

 O princípio da impessoalidade por sua vez exige que o administrador no exercício da 

sua função não expresse sua preferência por um ou por outro indivíduo, o administrador deve 

agir na defesa do interesse da coletividade, nesse sentido ensina José dos Santos Carvalho 

Filho2: 

“Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a 
Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o 
privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos 
em detrimento de outros e prejudicados alguns para o favorecimento de 
outros.” 

 No que tange ao princípio da moralidade, este tem a ver com a forma de atuação da 

administração pública que deve ser pautada com bases éticas, sendo um princípio bastante 

                                                           
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 246. São Paulo: Editora Atlas, 
2014.  
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 20. São Paulo: Editora Atlas, 2014.  
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abstrato. Na prática, o agente público deve sempre observar não apenas o que está disposto na 

lei, mas sobretudo deve buscar conservar a moral, os bons costumes e a justiça3. 

 Em relação ao princípio da publicidade, a doutrina sustenta que, nessa acepção, a 

publicidade é um pressuposto de eficácia do ato, e não um requisito de validade. Significa dizer, 

enquanto não for publicado, o ato que deva sê-lo, fica, tão somente, impossibilitado de produzir 

efeitos4, ou seja, para que os atos da administração surtam efeitos, eles devem ser publicados, 

se tornarem públicos. 

 Por fim, no que concerne ao princípio da eficiência, a própria palavra eficiência é 

autoexplicativa. Buscar a forma mais eficiente de atuar em qualquer área, não apenas na 

administração pública, significa ter bons resultados, com menor gasto possível, maior qualidade 

e em menos tempo. Se a administração conseguisse implementar essa forma de agir sempre, 

esse seria ideal, mas não significa que a eficiência é sempre alcançada, apenas que o agente 

público na prática de qualquer deve buscar esse objetivo. 

 Assim, esse são os princípios expressos na Constituição Federal que são a base da 

administração pública e serão usados em muitos momentos para aplicação das normas jurídicas. 

Importante ressaltar que para a prática dos atos da administração, dos atos administrativos e o 

próprio controle judicial dos atos administrativos discricionários observar-se-ão esses 

princípios, eis que estão previstos na Constituição, por isso é de suma importância uma breve 

exposição sobre o tema.  

2. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS 

 Inicialmente, antes de adentrar ao conceito de ato administrativo, que é o que interessa 

para o desenvolvimento do artigo, cumpre ressaltar que não se pode confundir atos da 

administração com atos administrativos. Muito embora tenham títulos parecidos, os atos da 

administração são um gênero do qual os atos administrativos fazem parte. 

 Nesse sentido, nada mais didático para explicar o que são atos da administração do que 

citando alguns deles: atos do direito privado (exploração de uma via pública por meio de uma 

concessionária), atos políticos (sanção ou veto de lei), os atos materiais (construção de uma 

                                                           

3 KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo: teoria, doutrina e jurisprudência, p. 82. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2015. 
4 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 243. 25 Edição. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2017. 
 



12 

 

ponte) e os próprios atos administrativos (aposentadoria compulsória de um servidor público 

após os setenta anos). 

 Os atos administrativos, especificamente, são manifestações de vontade da 

administração que tem como objetivo iniciar ou extinguir uma relação jurídica decorrente da 

atividade administrativa do Estado e que são regidos pelo direito público com normas 

específicas do direito administrativo.  

 É neste ponto que o artigo adentra no conceito do ato administrativo para 

posteriormente, fazer uma breve exposição sobre os atributos e os elementos para que se faça 

análise do controle judicial dos atos administrativos discricionários, tendo em vista ser 

importante saber a sua estrutura para que se passe então ao estudo de sua forma de controle pelo 

Poder Judiciário.  

3. ATOS ADMINISTRATIVOS 

3.1 Conceito 

 O conceito de ato administrativo não tem respaldo em nenhum instrumento normativo, 

sendo tratado apenas pela doutrina que apesar de não divergir sobre o assunto, traz conceitos 

diferentes, mas converge para um mesmo ponto no que diz respeito ao conteúdo do tema.  

 Nesse contexto, é importante trazer alguns conceitos de ato administrativo sob o olhar 

de doutrinadores do direito administrativo.  

 A doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles5 traz o seguinte conceito: 

“É toda manifestação unilateral da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria.” 

 O professor José dos Santos Carvalho Filho6 preleciona que é: 

“a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus 
delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise a 
produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público” 

                                                           

5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 152. 35 edição. São Paulo, Malheiros Editores, 
2009. 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 101. São Paulo: Editora Atlas, 
2014.  
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 Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo7 ensinam que: 

“manifestação ou declaração da administração pública, nesta qualidade, ou de 
particulares no exercício de prerrogativas públicas, que tenha por fim imediato 
a produção de efeitos jurídicos determinados, em conformidade com o 
interesse público e sob regime predominante de direito público” 

 Merece referência, também, a formulação proposta por Matheus Carvalho8: 

“Ato administrativos é todo ato praticado pela Administração Pública ou por 
quem lhe faça as vezes, no exercício da função administrativa (estando 
excluídos deste conceito os atos políticos), sob o regime de direito público, ou 
seja, gozando o ato de todas as prerrogativas estatais, diferente do que ocorre 
com os atos privados da Administração e, por fim, manifestando vontade do 
poder público em casos concretos ou de forma geral, não se confundindo com 
meros atos de execução de atividade” 

 Por fim, vale ressaltar o entendimento de Gustavo Mello Knoplock9: 

“A partir dos diferentes tipos de atos editados pela Administração, devemos 
entender que, quando o ato for, ao mesmo tempo, uma manifestação de 
vontade que produza efeitos jurídicos, de forma unilateral e de direito público, 
teremos um ato administrativo propriamente dito, sendo os demais atos da 
Administração, em sentido amplo.” 

 Portanto, ficou claro que cada doutrina possui uma definição para ato administrativo. 

Contudo, é perceptível que as divergências são sutis e dentro de todo conceito existem 

componentes que são imprescindíveis a estruturação de um ato. Por isso, é essencial que se 

passe a discorrer sobre os atributos e os elementos de um ato administrativo para melhor 

compreensão do que é um ato administrativo, sendo também importante ressaltar que alguns 

vícios nessa estrutura possibilitam a anulação do ato, como se verá mais adiante.  

3.2 Atributos dos Atos Administrativos. 

 Primeiramente, os atributos de um ato administrativos são as características que os 

diferenciam de outros atos, como atos do direito privado por exemplo. A maioria da doutrina 

pátria cita como atributos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a 

autoexecutoriedade e a tipicidade. Todavia, nem todos os atos são compostos por todos esses 

componentes, é possível que existam atos sem todas essas características. Nesse contexto, 

analisa-se cada um dos atributos. 

                                                           

7
 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 509. 25 Edição. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2017 
8 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 240. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. 
9 KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo: teoria, doutrina e jurisprudência, p. 342. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2015. 
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 A presunção de legitimidade do ato administrativo é o seu fundamento de validade do 

ato. Presume-se que o ato é legítimo, ou seja, editado conforme o ordenamento jurídico, por ser 

emanado pelo Poder Público que, em tese, seria responsável por cumprir os exatos parâmetros 

da lei e defender o interesse da coletividade. Assim leciona o administrativista José dos Santos 

Carvalho Filho10. 

“Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento 
precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados 
de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, 
do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse 
modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, 
permitindo-se que a todo momentos sofressem algum entrave oposto por 
pessoas, de interesses contrários. Por esse motivo, é que se há de supor que 
presumivelmente estão em conformidade com a lei.” 

 Dessa maneira, os atos administrativos são presumidamente legítimos. No entanto, essa 

presunção é relativa (iuris tantum), é possível que se produza provas em contrário, tanto em 

juízo como administrativamente, pois nem todo ato nasce em conformidade com as normas 

jurídicas vigentes, impedindo que a presunção seja absoluta.  

 Importa salientar apenas que alguns autores veem essa presunção de legitimidade como 

também presunção de legalidade, se o ato é legítimo ele está em conformidade com a lei. 

Todavia, existe uma pequena diferenciação entre a legalidade e legitimidade, enquanto a 

primeira observa se o ato está de acordo com os exatos ditames da lei, a segunda tem o sentido 

um pouco mais amplo, observando também se o ato está alinhado com critérios do interesse 

público.  

 A autoexecutoriedade é a consequência da presunção de legitimidade. Se um ato é 

presumidamente legítimo, a própria Administração pode executá-lo sem que precise da 

interferência do Poder Judiciário. A manifestação de vontade somada a ideia de que o ato está 

em conformidade com a lei e os interesses da coletividade faz com que o próprio Poder 

Executivo possa impor sua vontade, mesmo que tenha que usar a força. 

 Essa caraterística atribui ao ato a agilidade necessária para que o Poder Público possa 

agir, pois ao revés algumas medidas seriam lentas se precisassem todas de apreciação do Poder 

Judiciário a exemplo da dissolução de uma reunião que ponha em risco a segurança de pessoas 

e coisas. Também há autoexecutoriedade quando está expressamente prevista em lei, que é o 

                                                           
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 122. São Paulo: Editora Atlas, 
2014 
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caso de apreensão de mercadoria na aplicação da pena de perdimento de um veículo, por 

exemplo.  

 Ser auto exequível não significa que o ato não possa passar pelo controle do Poder 

Judiciário, significa apenas que o ato não precisa de prévio consentimento dele para que se 

posso ser executado.  

 Por fim, cumpre esclarecer que não são todos os atos administrativos que possuem o 

atributo da autoexecutoriedade, alguns como por exemplo a aplicação de multa de trânsito não 

pode ser executada, para que isso ocorra a Administração deve se socorrer do Poder Judiciário. 

Essa característica é proveniente, em regra, do exercício das atividades típicas da administração. 

Nesse viés, transcreve-se aqui as palavras de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo11. 

“É fácil constatar que a autoexecutoriedade não é um atributo presente em 
todos os atos administrativos. Genericamente, afirma-se que a 
autexecutoriedade é qualidade própria dos atos inerentes ao exercício de 
atividades típicas da administração, quando ela está atuando na condição de 
poder público. A necessidade de defesa ágil dos interesses da sociedade 
justifica essa possibilidade de a administração agir sem prévia intervenção do 
Poder Judiciário, especialmente no exercício do poder de polícia. A presteza 
requerida evidentemente faltaria se fosse necessário recorrer ao Judiciário 
toda vez que o particular opusesse resistência às atividades administrativas 
contrárias a seus interesses.” 

 Em relação à imperatividade, atos administrativos são obrigatórios, imperativos, 

devendo ser obedecidos pelo administrado ainda que de forma contrária aos seus interesses 

ou sua concordância. Nem todos os atos são imperativos, vez que vários deles são editados 

pela Admisnistração a partir de solicitação de solicitação de terceiros, assim; uma licença 

para construção, emitida após o pedido do interessado, não é uma ordem para construir, não 

possuindo imperatividade. Serão imperativos os atos de império, tais como a desapropriação, 

a exoneração de ofício, a demissão12. 

 A tipicidade, por fim, é a característica que alguns autores incluem na presunção de 

legitimidade, tendo em vista que decorre do princípio da legalidade. Todavia, como já fora 

explicado aqui a presunção de legitimidade é um atributo mais amplo, abrangendo não só a 

legalidade do ato, como também se o ato está em conformidade com o interesse da sociedade. 

                                                           
11 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 560. 25 Edição. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2017 
12

 KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo: teoria, doutrina e jurisprudência, p. 344. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. 
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 Para melhor definir essa característica a Professora Maria Sylvia Zenella Di Pietro 

leciona que a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve  corresponder a figuras 

definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados.13 

 Essa última característica impede que a Administração pratique atos arbitrários, para a 

sua manifestação de vontade de forma unilateral, é necessário permissão em lei.  

3.3 Elementos dos Atos Administrativos 

 Após analisar cada um dos atributos (características) dos atos administrativos é também 

importante que se faça menção aos seus elementos, ou também chamados pela doutrina de 

requisitos de validade. Ausente qualquer um desses requisitos, provocam a invalidação do ato 

e, é por isso, que merecem destaque no presente artigo.  

 Vale frisar que paira uma grande controvérsia na doutrina sobre a denominação 

utilizada. Alguns autores entendem que a nomenclatura correta seria elementos e outros dizem 

que são requisitos do ato administrativo. No entanto, por não ter nenhuma aplicação prática, 

inclusive, na própria construção do artigo, utilizar-se-á aqui os termos como sinônimos para 

análise do assunto.  

 Em conformidade com os mais estudiosos do Direito Administrativo são 5 (cinco) os 

elementos do ato administrativos que são trazidos na Lei 4.717 65 (Lei de ação popular) no art. 

2. Assim, tomando como parâmetro a doutrina nacional, bem como a referida Lei são 5 (cinco) 

os requisitos de validade do ato administrativo, quais sejam: competência, finalidade, forma, 

motivo e objeto.   

 Em primeiro lugar, de acordo com José dos Santo de Carvalho Filho14: 

“Competência é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes 
exercer legitimamente sua atividade. Na verdade, poder-se-ia qualificar esse 
tipo de competência como administrativa, para colocá-la em plano diverso das 
competências legislativa e jurisdicional. O instituto da competência funda-se 
na necessidade de divisão do trabalho, ou seja, na necessidade de distribuir a 
intensa quantidade de tarefas decorrentes de cada uma das funções básicas 
(legislativa, administrativa ou jurisdicional) entre os vários agentes do Estado, 
e é por esse motivo que o instituto é estudado dentro dos três Poderes de 
Estado, incumbidos, como se sabe, do exercício daquelas funções”. 

                                                           

13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29 Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.   
14 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 106. São Paulo: Editora Atlas, 
2014 
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 Com uma definição bem ampla, incluindo não só a competência administrativa, mas 

também a jurisdicional e legislativa, o renomado professor explica muito bem acerca do 

assunto, trazendo os sujeitos (agentes públicos) para quem se atribui a competência, bem como  

sua finalidade que é a divisão de tarefas que deve ser restringidas a determinados agentes e a 

observância da lei que é um aspecto importante no Direito Administrativo.  

 Com efeito, a lei atribua competência para o exercício da atividade administrativa, 

vinculando o órgão ou o agente público a fazê-lo, sendo irrenunciável por quem a lei defina 

como competente. Todavia, no direito administrativo admite-se a delegação e a avocação de 

competência, previstas nos arts. 11 a 15 da Lei 9.784 199915, em que é transferido de forma 

temporária e excepcional para outro agente a competência originária prevista em lei.  

 Apesar da referida Lei só regular a esfera federal, ela só corrobora com o que já era 

doutrinariamente aceito também em âmbito estadual e municipal, com anuência, inclusive da 

jurisprudência pátria.  

 Dessa forma, especificamente, a delegação de competência é a extensão de 

competência, de forma temporária, para um outro agente da mesma hierarquia ou de nível 

hierárquico inferior, para o exercício de determinados atos especificados no instrumento de 

delegação. Enfim, ocorre quando um servidor público legalmente competente estende ou 

amplia sua competência, fazendo com que ela se aplique a outro agente16 . 

                                                           

15 Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte 
da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos 
colegiados aos respectivos presidentes. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
 I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. 
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, 

a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição 
delegada. 

§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-

ão editadas pelo delegado. 
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 

avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 
 

16 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 246. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. 
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  Já avocação, segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo17: 

“Avocação, portanto, é o ato mediante o qual o superior hierárquico traz para 
si, temporariamente, o exercício (e não titularidade) de determinada 
competência que a lei confere a um subordinado. É uniforme na doutrina o 
entendimento de que não é possível haver avocação sem que exista hierarquia 
entre os agentes envolvidos, orientação expressamente seguida pela Lei 9.784 
1999.” 

 Destaque-se aqui a possibilidade de vícios de competência do ato administrativo como 

a função de fato e a usurpação de função que com a análise de caso a caso pode gerar a anulação 

do ato.  

O elemento de finalidade é o objetivo que se quer atingir com a prática do ato. 

Genericamente, o que se quer alcançar sempre é o interesse público, não se pode imaginar que 

a Administração, em sua gestão, não esteja sempre visando o fim social. Vale aqui transcrever 

o entendimento que ratifica essa ideia18:  

“Finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido 
ao interesse público. Realmente não se pode conceber que o administrador, 
como gestor de bens e interesses da coletividade, possa estar voltado a 
interesses privados. O intuito de sua atividade deve ser o bem comum, o 
atendimento aos reclamos da comunidade, porque de fato é a sua função” 

 Especificamente, o ato deve atender a finalidade que está prevista em lei, é de suma 

importância que o ato não esteja fora dos parâmetros que a lei determina, essa vinculação 

impede que o agente público aja com arbitrariedade e que seus interesses particulares se 

sobreponham a lei. 

Não se pode olvidar que a falta de observância desse elemento (finalidade), fere os 

princípios da impessoalidade e da moralidade, porquanto a autoridade administrativa deve agir 

com imparcialidade sem que isso resulte em tratamento diferenciado do administrado, bem 

como seguir os valores que norteiam a Administração. Além de ferir os referidos princípios, 

ocorre também desvio de finalidade ou desvio de poder, estando o ato viciado, o que configura 

vício insanável.  

Em relação à forma, esta é o modo como o ato administrativo se exterioriza, isto é, 

como ele manifesta na realidade. É a base física que permite aos destinatários o conhecimento 

do conteúdo do ato administrativo. 

                                                           

17
 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 537. 25 Edição. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2017. 
18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas, 2014 
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 O mais comum é que o ato seja exteriorizado de forma escrita, porém, existem formas 

de exteriorização que não sejam escritas como instruções de um superior hierárquico, a 

sinalização de trânsito, etc.  

 Nessa toada, a forma do ato administrativo tem fundamento no princípio da solenidade. 

Por atender os anseios da comunidade, a Administração deve buscar ser formal como garantia 

para os administrados que serão atingidos pela conduta. Vale ressaltar que deve ser observada 

a forma prevista em lei para cada ato, o agente público não pode deixar de observar o que lei 

define como forma de exteriorização do ato.  

 A obrigatoriedade de vinculação à lei, quando não observada gera vício de forma, 

podendo levar a anulação do ato. Entretanto, a doutrina reconhece que em muitas hipóteses, o 

intérprete pode agir com razoabilidade e corrigir o vício de forma que, ao invés de anular o ato, 

ele possa convalidá-lo para que não cause prejuízo ao interesse público, hipótese em que o 

interesse da coletividade supera o princípio da solenidade. Portanto, o vício de forma é sanável. 

 Por fim, quando o vício de forma atinge o próprio conteúdo do ato, ele se tornar 

insanável é o que acontece nas situações em que seja expedida uma Instrução Normativa por 

uma determinada Secretaria, declarando a utilidade pública de um bem imóvel para fins de 

desapropriação. Nestes casos, a legislação exige a prática de um decreto, espedido pelo 

Presidente da República e o desrespeito à forma atinge diretamente os direitos e garantias do 

particular atacado pelo ato19. 

 O motivo, por sua vez, é a fundamentação do ato administrativo, as razões de fato e de 

direito pelas quais o ato administrativo está sendo editado, sendo a necessidade no mundo real 

para que o ato ganhe existência (razão de fato) e a o respaldo no ordenamento jurídico para 

justificação de sua prática (razão de direito).  

 Em regra, os atos administrativos têm que ser motivados, ou seja, o agente 

Administrativo tem que expor as razões que o levaram a praticar o ato, caso não o faça o ato é 

inválido, salvo se a lei dispensar sua motivação, caso em que será facultativo a exposição do 

motivo. Se o agente motivar a prática do ato, nas oportunidades que a lei dispensa, estará 

vinculado aos motivos expostos. Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles20. 

                                                           
19 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 255. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. 
20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 156- 157. 35 edição. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2009. 
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“Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 
XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), 
a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei dispensar ou 
se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada 
ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na 
obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido, 
ou, pelo, invalidável, por ausência da motivação. Quando, porém, o motivo 
não for exigido para a perfeição do ato, fica o agente, com a faculdade 
discricionária de praticá-lo sem motivação, mas, se o fizer, vincula-se aos 
motivos aduzidos, sujeitando-se à obrigação de demonstrar sua efetiva 
ocorrência.” 

 Cabe, neste ponto, evidenciar que o elemento motivo é o requisito do ato administrativo 

que poderá ser discricionário de acordo com o que a lei dispor. Existem situações em que a lei 

claramente determinada a pratica do ato e o motivo pelo qual o ato será praticado e há situações 

em que a lei prevê conceitos indeterminados, possibilitando o agente ter um certo grau de 

escolha para prática do ato. Nessas situações que surgem os atos discricionários, pela 

importância do tema21 

“É importante destacar que, em determinadas situações, a lei não esgota, de 
forma clara e objetiva, todas as situações que ensejariam a prática do ato 
administrativo, dando ao agente público uma margem de escolha em sua 
atuação. Muitas vezes, essa margem decorre de opções expressas em lei, em 
outros casos, por sua vez, o texto legal se vale de conceitos jurídicos 
indeterminados, concedendo ao agente público o poder-dever de, com base 
em seus critérios de valoração, analisar a melhor forma e momento de atuação. 
Isso porque, o motivo é elemento do ato administrativo que poderá ser 
discricionário, nos termos da lei. 
A título de exemplo, pode-se citar, mais uma vez, a lei 8.112/90, que, em seu 
art. 132, V, define que será punível com demissão, os atos de incontinência 
pública e de conduta escandalosa, praticados na repartição. Trata-se de norma 
que visa garantir a moralidade administrativa e que deve ser analisada pelo 
administrador público em cada caso concreto, de forma que a mesma situação 
poderá ser considerada, por uma determinada autoridade, como punível com 
a demissão e não ensejadora do ato, na visão de um outro agente estatal. Nestas 
situações, os parâmetros de atuação devem ser analisados, pelo agente público 
competente, em respeito aos critérios de oportunidade e conveniência, sempre 
com observância das normas legais e dos princípios constitucionais da 
razoabilidade e proporcionalidade.” 

 No que tange ao vício de motivo, a Lei 4.717/1965 (Lei de ação popular) no art. 2º, 

parágrafo único, alínea d, o define como:  

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas 
no artigo anterior, nos casos de: 
(...) 
 Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: 
(...) 

                                                           
21 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 256. Salvador: Editora JusPodivm, 2014.  
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d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 
em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido.” 

 Diante desta norma pode-se extrair duas interpretações: o ato pode estar viciado por não 

existir fato que justifique sua prática, por exemplo: a norma prevê somente quando presente o 

fato ‘x’, deve-se praticar o ato ‘y’. Se o ato ‘y’ é praticado sem que tenha ocorrido o fato ‘x’, 

o ato é viciado por inexistência material do motivo22. Já a parte final no dispositivo enseja a 

interpretação de que o ato estar eivado de vício quando, embora exista um fato que no mundo 

real (situação anterior) que justifique sua edição, ele não esteja em conformidade com as regras 

e princípios do ordenamento jurídico vigente.  

 O quinto e último requisito de validade, o objeto, diz respeito ao conteúdo do ato, o que 

está se colocando em prática com a edição do ato. Em um ato de demissão, o objeto é a demissão 

de determinado servidor; no ato de desapropriação, o objeto é a desapropriação dos referidos 

imóveis.  

 Nesse diapasão, a edição de atos ocorre com a intenção de alcançar um objetivo, 

produzir algum efeito no mundo jurídico, alterando a situação anterior ao ato ou apenas 

convalidando a situação já existente do administrado ou do próprio agente ligado a um ente 

estatal, é esse efeito gerado pelo ato que se tem como objeto.  

 Juntamente com o motivo, o elemento objeto faz com que o ato administrativo possa ser 

classificado como vinculado ou discricionário. No ato vinculado o conteúdo da lei tem que estar 

estritamente dentro do que a norma descreve como finalidade do ato.  Já no ato discricionário 

a lei possibilita que o interprete verificando conveniência e oportunidade, permitindo um padrão 

de valoração do motivo que tem como consequência um objeto de escolha, dentre aqueles 

autorizados pela lei.  

 Assim, a conjugação de motivo e objeto definem avaliar se o ato é discricionário ou 

vinculado, formando o chamado mérito administrativo que será analisado no tópico mais a 

frente, no qual será feita a diferenciação entre atos vinculados e discricionários.  

 Por fim, vale frisar que as situações que resultam em vício do objeto, consequentemente 

geram a nulidade do ato em questão, por ser esse um vício insanável.  

                                                           
22 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 545. 25 Edição. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2017 
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4. ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS E DISCRICIONÁRIO S  

 A doutrina pátria costuma classificar o ato administrativo de várias formas, mas para o 

objetivo do artigo que é o controle judicial dos atos discricionários, faz-se necessária apenas 

sua classificação quanto a vinculação ou discricionariedade. 

 Dessa forma, os atos podem ser vinculados ou discricionários. Durante a exposição 

sobre os elementos do ato administrativo, foi feito de forma aleatória algumas observações 

sobre vinculação e discricionariedade de um ato. Para melhor fixação dos conceitos, será 

realizado uma breve exposição acerca do tema e o posicionamento de alguns doutrinadores para 

melhor entendimento da matéria.  

 Os atos vinculados são aqueles que a lei, previamente, determina a atuação de um agente 

sem margem de escolha, a observação dos padrões descritos na lei não dá margem para que o 

intérprete a partir de avaliação de critérios de conveniência ou oportunidade, possa editar o ato. 

Significa que se determinada situação acontece no mundo real e está prevista em lei, o agente 

obrigatoriamente deve proceder a edição do ato.  

 Consoante a definição de Helly Lopes Meirelles23: 

“Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os 
requisitos e condições para sua realização. Nessa categoria de atos, as 
imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do 
administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos 
estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa. 
Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato praticado, 
tornando-se passível de anulação pela própria Administração, ou pelo 
Judiciário, se assim o requerer o interessado.” 

 Pela parte final da passagem, os atos vinculados também podem passar pelo controle do 

Poder judiciário, todavia, por não ser do interesse do presente artigo a exposição não será feita 

maiores considerações sobre o assunto.  

 Finalmente, como exemplo de ato vinculado tem-se a licença paternidade, regulada 

na Lei nº 8.112. Atendidas as determinações da lei, isto é, com o nascimento de filho de 

servidor público, não cabe ao agente público, sob circunstância alguma, aduzir que o 

servidor é essencial ao serviço, que não seria oportuno o seu licenciamento, ou qualquer 

outra tentativa de não praticar o ato de concessão da licença. Configurada a hipótese legal, 

                                                           
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 169- 170. 35 edição. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2009. 
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somente uma atitude é possível: a edição do ato de concessão, sem espaço para juízo de 

conveniência e oportunidade. 

 Por sua vez, os atos discricionários são aqueles que a lei permite que o intérprete 

faça uma um juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração para que 

sejam editados os atos. Nesse contexto, importante transcrever os conceitos dados pela 

doutrina pátria. Hely Lopez Meirelles24 define da seguinte forma: 

“Atos discricionários são os que a Administração pode praticar com 
liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, se sua 
conveniência, se sua oportunidade e do modo de sua realização.” 

 Em outras palavras, Matheus Carvalho25: 

“Atos discricionário, por seu turno, é aquele ato determinado em lei, no 
qual, o dispositivo legal confere alguma margem de escolha ao 
administrador público mediante análise de mérito (razões de oportunidade 
e conveniência)” 

 Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo26 dispõem que:  

“Atos discricionários são aqueles que administração são aqueles que a 
administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e 
limites da lei , quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua 
oportunidade e conveniência administrativas” 

 Por fim, Maria Sylvia Zanella Di Pietro27 leciona que a atuação é discricionária 

quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo 

segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais 

soluções todas válidas para o direito.   

Cabe salientar que muito embora seja permitida uma margem de escolha, essa 

margem tem que obedecer os limites impostos pela norma e respeitar os princípios da 

Administração. A discricionariedade é justamente a adequação do que a lei impõe com a 

possibilidade de a administração fazer um juízo de conveniência e oportunidade, não se 

                                                           
24 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 171.  35 edição. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2009. 

25
 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 241. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. 

26 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado, p. 513. 25 Edição. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2017. 
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 29 Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2016.   
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podendo confundir com uma total arbitrariedade do agente público. Hely Lopes Meirelles28 

corrobora com o pensamento:  

“Já temos acentuado, e insistimos mais uma vez, que o ato discricionário 
não se confunde com o ato arbitrário. Discrição e arbítrio são conceitos 
inteiramente diversos. Discrição é a liberdade de ação dentro dos limites 
legais; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato discricionário, 
portanto, quando permitido é legal e válido; ato arbitrário é, sempre e 
sempre, ilegítimo e inválido.” 

 No mesmo sentido, preleciona Matheus Carvalho29: 

“Dentro dos limites da lei, o administrador deve eleger entre algumas condutas 
a que melhor se adéque ao caso concreto. Desde que restrito aos limites 
estipulados legalmente a atuação será lícita. Desta forma, o administrador 
deverá buscar solução a mais oportuna e conveniente ao interesse público. 
Resta claro, portanto, que a discricionariedade não se confunde com 
arbitrariedade, somente sendo exercida dentro dos limites definidos pela 
legislação aplicável.” 

 Assim, por exemplo, a Lei 8.666/93 prevê que para a venda de bens imóveis que foram 

adquiridos pelo poder público por meio de decisão judicial ou dação em pagamento, a 

Administração tem a possibilidade de se valer de uma licitação na modalidade concorrência ou 

leilão. Neste caso, a norma está conferindo ao ente estatal o poder discricionário de optar entre 

duas modalidades licitatórias, sendo ilegal a utilização de qualquer outra além da duas 

mencionadas, a exemplo do convite ou tomada de preços. É, por isso, que se pode dizer que a 

discricionariedade é oriunda da própria lei.  

5. MÉRITO ADMINISTRATIVO 

Como foi visto anteriormente os elementos (requisitos de validade) motivo e objeto são 

os únicos passíveis, quando a lei permite, de avaliação de conveniência e oportunidade pelo 

intérprete, possibilitando que, caso a caso, ele determine o conteúdo do ato com análise dos 

fatores da situação apresentada, é uma verdadeira possibilidade de escolha que agente público 

possui dentro, obviamente, dos parâmetros da lei. Este é o pensamento do Professor José dos 

Santos Carvalho Filho30. 

“Pode-se, então, considerar mérito administrativo a avaliação da conveniência 
e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do 
ato discricionário. Registre-se que não pode o agente proceder a qualquer 
avaliação quanto aos demais elementos do ato- a competência, a finalidade e 

                                                           
28

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 171. 35 edição. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2009. 

29
 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo, p. 241. Salvador: Editora JusPodivm, 2014 

30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 125. São Paulo: Editora Atlas, 
2014 



25 

 

a forma, estes vinculados em qualquer hipótese. Mas lhe é lícito valorar os 
fatores que integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição, é 
claro, de se preordenar o ato ao interesse público” 

Hely Lopes Meirelles31 conceitua mérito administrativo como:  

“O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos 
motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida 
de sua prática, quando autoriza a decidir sobre a conveniência, oportunidade 
e justiça do ato a realizar” 

 No mesmo sentido Gustavo Mello Knoplock32: 

“Dessa forma, mérito administrativo significa a possibilidade de a 
Administração avaliar se deve ou não, quando e de que forma, editar atos 
discricionários conforme critérios de oportunidade e conveniência, 
escolhendo o seu objeto e julgando os motivos para sua edição” 

Dessa forma, a partir da leitura do trecho acima duas ressalvas precisam ser feitas: a 

avaliação de conveniência e oportunidade só é permitida nos atos discricionários, nos atos 

vinculados a norma define exatamente todos os 5 (cinco) elementos integrantes do ato, sem que 

a Administração tenha possibilidade de definir critérios e, quando há essa possibilidade, o 

agente não pode deixar de observar os interesses da sociedade.   

6. SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 Após falar sobre princípios da administração, atos da administração e atos 

administrativos, a estrutura de um ato administrativo e sobre a diferença entre ato vinculado e 

ato discricionário, passa-se ao sistema de controle dos atos administrativos que é o ponto 

principal do artigo, até chegar no controle judicial dos atos administrativos discricionário, onde 

será encerrado o presente tema exposto. 

6.1 Controle Interno vs Controle Externo 

 O controle interno é aquele feito pela própria Administração sobre seus órgão e agentes 

com observância aos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, bem como aqueles citados durantes todo o presente artigo 

que são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do 

interesse público, os dois que traduzem a defesa dos interesses da coletividade. Independente 

                                                           
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 158. 35 edição. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2009. 
32 KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo: teoria, doutrina e jurisprudência, p. 357. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2015. 
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de qual a ato a Administração através de seus agentes públicos pratique, a observância desses 

princípios é de suma importância para validade do ato.  

 Outro ponto importante é a conformidade com a lei de um ato administrativo. O controle 

da legalidade do ato também é feito no âmbito da própria administração, por exemplo, um 

agente público percebendo que um ato praticado por uma autoridade hierarquicamente inferior 

não observou os limites legais, ele poderá tomar providências para corrigir o erro.  

 Vale destacar que o controle interno exercido pela própria Administração possibilita a 

revisão do mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e a oportunidade no momento 

de sua prática. Os elementos motivo e objeto podem ser revistos nesses casos, que são os dois 

que permitem a discricionariedade do ato.  

 Nessa toada, caso a própria Administração perceba qualquer irregularidade na prática 

do ato, ela possui instrumentos para esse controle como a anulação do ato, convalidação, a 

revogação, cassação, caducidade e contraposição, os quais valem aqui a pena uma breve 

exposição sobre o tema. A doutrina pátria traz algumas variações sobre o assunto, mas aqui 

serão vistos da forma descrita acima, apenas para que se tenha uma breve ideia sobre o tema.  

 A anulação é a retirada do ato por ilegalidade, isto é, falta de consonância com a 

legislação vigente, ou por ilegitimidade, ocorrendo excesso ou desvio de poder, ou até mesmo 

violação aos princípios da Administração Pública. Portanto, a anulação do ato não decorre única 

e exclusivamente da violação à lei, mas a todo ordenamento jurídico, tanto nos seus aspectos 

formais, como nos aspectos materiais.  

 A convalidação ocorre quando há um vício no ato, mas este é sanável e por correção do 

vício o ato não é extinto, permanece válido no mundo jurídico e produzindo seus efeitos por ser 

mais interessante para Administração que permaneça dessa forma do que seja anulado, tendo 

em vista o interesse público que se sobrepõe ao vício existente.  

 A revogação se traduz na possibilidade de Administração Pública faça uma reavaliação 

de conveniência e oportunidade do ato e o extingue, uma vez que, por motivos supervenientes, 

não é mais interessante que ele permaneça, ocorrendo uma reanálise do mérito do ato. A 

revogação é ato discricionário e refere-se ao mérito administrativo.  

 A cassação é também uma forma de extinção do ato administrativo, porém, por fato 

superveniente causado pelo beneficiário. Neste caso, a Administração confere ao administrado 

um benefício que é proveniente de um ato e por fatores supervenientes o administrado deixa de 
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cumprir com os requisitos que foram impostos quando o ato foi editado. Observando a falta de 

cumprimento dos requisitos o ato é extinto por meio da cassação. 

 A caducidade é a perda de validade do ato por superveniência de uma norma que 

disponha em sentido contrário ao ato praticado. Trata-se de extinção do ato pela lei que 

posteriormente o invalida impedindo o ato seja mantido no ordenamento jurídico vigente por 

não estar de acordo com seu conteúdo.  

 A contraposição, finalmente, acontece quando a Administração pública edita um ato 

posterior aquele editado que o contraria. Nessa situação não se pode falar de ilegalidade do ato, 

mas simplesmente da impossibilidade de manutenção do ato por colidir com o praticado em 

uma data posterior. 

 O controle externo, por sua vez, é feito por outros poderes que não sejam da própria 

Administração. É o caso do controle dos atos pelo Poder Judiciário, é o controle que interessa 

para o presente artigo. Os atos administrativos podem ser submetidos ao controle do Poder 

Judiciário que dará a decisão final sobre a validade do ato no mundo jurídico.  

 Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) dispõe o 

seguinte no seu art. 5º,   

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(....) 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito;” 

 Assim, o dispositivo supramencionado traz importante princípio constitucional que 

versa sobre a inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou seja, qualquer interessado que tenha 

seu direito lesado ou ameaçado poderá procurar o Poder Judiciário sem que isso lhe seja vedado 

pela lei.  

6.2 Controle de Legalidade e Controle de Mérito 

 Visto que o Poder judiciário pode fazer o controle dos atos administrativos, é importante 

salientar que esse controle tem seus limites. Muito embora a Carta Magna disponha que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada de apreciação do Poder Judiciário, a própria 

também dispõe que São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
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o Executivo e o Judiciário33, o que significa que existe independência entre os 3 Poderes, há 

um limite de fiscalização entre um poder e outro.  

 Nesse cenário, compete ao Poder judiciário fazer o controle de legalidade dos atos 

administrativos, não podendo adentrar no mérito de cada ato. Contudo, há uma linha tênue entre 

o controle de legalidade e o controle de mérito de cada ato. Para que o tema seja entendido de 

forma prática, o presente artigo tentará trazer as principais jurisprudências do país para 

demonstrar até que ponto é feito o controle de legalidade e se o Judiciário na tentativa de exercer 

o controle de legalidade acaba por adentrar no controle de mérito dos atos. 

 Vale lembrar, brevemente, que o controle de legalidade é feito com a verificação entre 

o ato e, se este está em conformidade com o ordenamento jurídico e o controle de mérito é feito 

com a verificação do conteúdo do ato e o juízo de conveniência e oportunidade feito pelo 

intérprete no momento de sua prática.  

 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o ato administrativo deve passar 

apenas pelo controle de legalidade não sendo possível que o Judiciário analise os critérios de 

conveniência e oportunidade feito pela Administração quando da edição de um ato.  

 A Sexta Turma do STJ proferiu acórdão sentido no de que, em concursos públicos, o 

Poder Judiciário se limite ao exame de legalidade, não podendo adentrar nos critérios de 

formulação das questões, correção e critérios de pontuação, matérias que são de 

responsabilidade da banca examinadora, as quais são questões de mérito administrativo. Cabe 

ao Poder Judiciário apenas o exame de compatibilidade do edital com atos praticados na 

realização do concurso. Transcreve-se a ementa do julgado34.  

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE QUESTÕES 
DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. 
 1. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário 
se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos 
atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos 
critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição 
de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca 
examinadora. 2. O exame das questões da prova, a pretexto de rever a sua 
adequação ao conteúdo programático, é vedado ao Poder Judiciário, pena 
de incursão no mérito administrativo, podendo, ainda, demandar dilação 

                                                           
33 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 2 
34 RMS 18.318/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
SEXTA TURMA, DJe 25/08/2008. 
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probatória, tendo em vista a especificidade técnica ou científica do conteúdo 
programático e da questão em discussão 3. Recurso ordinário improvido.”  

 O Supremo Tribunal Federal já se manifestou especificamente sobre a matéria no RE 

638.853 com repercussão geral. Transcreve-se, abaixo, a ementa no julgado. 35  

“Recurso extraordinário com repercussão geral.  
2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, 
no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar 
respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade 
do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do 
certame. Precedentes.  
4. Recurso extraordinário provido.” 

No mesmo sentido corroborando com o entendimento já exposto, o julgado a seguir 

admite o controle de legalidade, inclusive, suscitando o princípio da legalidade que traduz 

justamente a adequação do ato administrativo com a norma jurídica.36  

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EMBARGOS 
INFRINGENTES EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
INADMISSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.  CONTROLE 
JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA FIXADA 
EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO 
NO CONCURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o 
Código de Processo Civil de 2015.  
II -  Os embargos infringentes são inadmissíveis em Apelação em Mandado 
de Segurança, nos termos da Súmula 169/STJ.  
III - É pacífica a orientação desta Corte Superior de que o ato 
administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o 
princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito 
administrativo.  
IV -  O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, 
segundo a qual a comprovação do requisito relativo ao limite de idade 
deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não 
no ato da matrícula do curso de formação.  
V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para 
desconstituir a decisão agravada. 
VI - Agravo Interno improvido.” 

Note-se que os dois julgados acima de forma direta ou indireta, argumentam que o 

controle feito pelo Poder Judiciário é o controle de legalidade, sendo a incursão no mérito do 

                                                           
35 RE 632853, Rel.  Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. 

36 AgInt no REsp 1526657 DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 30/05/2016. 
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ato administrativo procedimento estranho às atribuições da tutela jurisdicional, apenas sendo 

possível quando ferido princípio administrativo, ou seja, quando o ato vai de encontro com o 

ordenamento jurídico. Exatamente com esse entendimento, a Primeira Seção, sob Relatoria da 

Ministra Eliana Calmon proferiu a seguinte decisão37:  

MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL – ATOS 
ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS – ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO – LIMITES. 
1. Descabe ao Poder Judiciário realizar o controle de mérito de atos 
discricionários, tomados pelo Poder Executivo em sede de política 
econômica, que não contrariaram qualquer princípio administrativo . 
2. Inadequabilidade da via eleita, por ausência de interesse-adequação. 
3. Agravo regimental não provido  

Portanto, o controle jurisdicional dos atos administrativos é feito sob o prisma da 

legalidade, é a apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário para analisar apenas a 

compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico, não sendo possível a revisão de mérito que 

só pode ser feito pela própria administração em sede de controle interno, sendo aquele feito 

pela Administração sobre ela mesma, como já foi explicado aqui anteriormente.  

7. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS: UMA 
PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL.  

Visto que o controle judicial  dos atos administrativos só deve ser feito no que diz 

respeito à adequação do ato com a lei, seria muito fácil concluir que o controle dos atos 

discricionários seguiria a mesma lógica. A impossibilidade da revisão de mérito salta aos olhos 

quando lemos alguns julgados e a própria doutrina. Contudo, é vendo na prática que é possível 

analisar corretamente como é feito esse controle. A jurisprudência mostrará até que ponto esses 

limites impostos são respeitados, por isso faremos uma análise jurisprudencial com o julgado 

dos últimos anos para melhor debate do tema.  

Recorda-se que a discricionariedade é a adequação do que a lei impõe com a 

possibilidade de a administração fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Os 

elementos (requisitos de validade) motivo e objeto são os únicos passíveis, quando a lei permite, 

de avaliação de conveniência e oportunidade pelo intérprete, possibilitando que, caso a caso, 

determine-se conteúdo do ato (objeto) com análise dos fatores da situação apresentada (motivo), 

é uma verdadeira possibilidade de escolha que agente público possui dentro dos parâmetros da 

lei.  

                                                           
37 AgRg no MS 13918 DF, Rel. Ministra Eliana Calmo, DJe 20/04/2009. 
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Com efeito, serão feitas análises em julgados que possuem vícios nos elementos objeto 

e motivos que são, justamente, os elementos passíveis de discricionariedade por parte da 

Administração Pública.  

7.1 Motivo  

O STJ em julgado recente, proferiu decisão em que, nos casos de abuso da 

Administração, o Poder judiciário pode adentrar nos motivos do ato para assegurar o direito 

que está sendo violado. 

No caso concreto, um particular impetrou mandado de segurança para gozar da licença 

não remunerada para tratar de assunto de interesse particular que lhe foi negada pela 

Administração. Em segunda instância, o tribunal confirmou o entendimento do juízo a quo de 

conceder a segurança.   

Em sede de Recurso Especial, a Fazenda fundamentou que a concessão ou não da 

referida licença sem remuneração ao servidor público é ato administrativo discricionário, pois 

cabe à Administração avaliar conveniência e oportunidade para edição do ato, nos termos do 

art. 91 da Lei 8.112 90 que dispõe o seguinte:  

“Art. 91.  A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor 
ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, 
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. 
Parágrafo único.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço.” 

Pela leitura do dispositivo fica claro a discricionariedade concedida à Administração 

para concessão da licença. Entretanto, a discricionariedade dada ao Poder Público não retira a 

necessidade de demonstração das razões da prática do ato que também deve mostrar a coerência 

entre o motivo e seu conteúdo.  

O órgão responsável pelo servidor não obteve êxito ao fundamentar as razões para a não 

concessão da licença, pois as instâncias originárias não vislumbraram justificativas plausíveis 

para a defesa do interesse público e por consequência adentraram no mérito para conceder a 

licença por abuso de poder da Administração. A primeira turma do STJ não modificou 

entendimento das instâncias inferiores : 38 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA 

                                                           
38 AgRg no REsp 1336559/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
12/05/2015, DJe 19/05/2015 
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PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO 
DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA 
ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE.  
1. Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de 
adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o 
pedido formulado por servidor público de concessão de licença para 
tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da 
finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando 
evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na 
hipótese sub examine Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.  
2. Agravo regimental não provido.  

Na mesma toada, cabe destacar precedente citado no acórdão do julgado acima: 39 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 
REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA 
ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. 
 1. Embora, em regra, não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o 
mérito do ato administrativo discricionário - classificação na qual se 
enquadra o ato que aprecia pedido de licença de servidor para tratar de 
interesse particular -, não se pode excluir do magistrado a faculdade de 
análise dos motivos e da finalidade do ato, sempre que verificado abuso 
por parte do administrador.  
2. Diante de manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder 
Judiciário na esfera Administrativa, pois é de sua alçada o controle de 
qualquer ato abusivo, não se podendo admitir a permanência de 
comportamentos administrativos ilegais sob o pretexto de estarem 
acobertados pela discricionariedade administrativa.  
3. No caso dos autos, os motivos elencados pela Administração na recusa de 
licença ao professor universitário para tratar de interesse pessoal eram 
inidôneos, pois se apoiaram em elementos inverossímeis, sendo ausente, 
ademais, eventual prejuízo ao interesse público. 
 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 

Dessa maneira, é possível concluir que o atual entendimento adotado pelo STJ é no 

sentido que, muito embora não seja possível que o Poder judiciário avalie o mérito 

administrativo, quando há abuso da Administração, sua intervenção é legítima, pois a 

motivação tem que estar de acordo com o interesse da coletividade, bem como a conformidade 

com o ordenamento jurídico (princípios e a própria lei), sendo o abuso cometido uma 

ilegalidade evidente por parte do Poder Público. Não se pode permitir comportamentos 

administrativos ilegais sob o pretexto da discricionariedade.  

                                                           
39 AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013. 
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Em relação ao elemento objeto, por ser este fortemente vinculado ao motivo do ato, 

inclusive, muitas vezes sendo feita confusão entre os dois, a própria jurisprudência indica vício 

no ato discricionário sob a perspectiva do vício de motivo do ato. Não há jurisprudência em 

relação ao vício no objeto do ato. Contudo, apesar de o motivo finalidade ser sempre elemento 

vinculado no que diz respeito aos atos administrativos, na prática, é possível que a 

Administração haja com discricionariedade em relação a esse elemento, veja-se. 

7.2 Finalidade 

Analisando especificamente o elemento finalidade, este possui duas vertentes, a 

finalidade genérica que é aquela que o ato tem que atender o interesse público e está presente 

em todos os atos. O administrador não pode, ao seu alvedrio, se prevalecer ou prevalecer alguém 

especificamente sem observar as necessidades da sociedade, se assim fizer, o ato estará eivado 

de vício insanável, sendo passível de anulação. A segunda vertente é a finalidade específica que 

é aquela que a lei atribui, determinando a finalidade de cada ato especificamente.  

Nesse contexto, com a possibilidade de a lei permitir de forma genérica a prática de 

determinado ato, o intérprete não pode se utilizar dessa permissão para atender finalidade 

diversa da pretendida em lei, ocorrendo, assim, desvio de finalidade.  

Maria Sylvia Zenella di Pietro apresenta exemplos de desvio de finalidade:40 

“Tanto ocorre vício quando a Administração remove o funcionário a título de 
punição, como no caso em que ela desapropria um imóvel para perseguir o 
seu proprietário, inimigo político. No primeiro caso, o ato foi praticado com a 
finalidade diversa da prevista em leiç no segundo, fugiu ao interesse público 
e foi praticado para atender ao fim de interesse particular da autoridade” 

 Em um caso específico, um servidor público foi removido para lugar diverso de onde 

trabalhava com base em “desempenho funcional insatisfatório”. O Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos (Lei 8.112/90) permite, no seu art. 36, a remoção de oficio do servidor 

público “no interesse da Administração”, in verbis:  

“Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
modalidades de remoção:  
I - de ofício, no interesse da Administração; 
II - a pedido, a critério da Administração; 
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração: 

                                                           
40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29 Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. 
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a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil 
ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 
comprovação por junta médica oficial; 
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número 
de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.” 

 No Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 26.965- RS, sob relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a Quinta turma entendeu que nos casos do inciso III do 

dispositivo acima o ato a ser praticado é vinculado, de modo que, preenchidos os requisitos 

previstos na norma, a Administração é obrigada a remover o servidor sem que haja critérios de 

oportunidade e conveniência. Já nas hipóteses dos incisos I e II do mesmo dispositivo legal, o 

ato é discricionário. 

 No caso em apreço, a Administração realizou uma remoção de ofício, ou seja, ato 

discricionário em que a norma determina conceito genérico para atuação do Poder Público, 

possibilitando que o ato seja praticado no interesse da administração (interesse público). 

Contudo, como bem exposto no acórdão, o fato de a legislação regente não impor 

expressamente os motivos propiciatórios ou exigidos para a prática de um ato administrativo, 

conferindo-lhe, assim, o caráter de discricionário, não tem o condão de conferir à 

Administração liberdade para expedi-lo sem qualquer razão ou em face de motivo escuso ou 

impertinente, sob pena de se estar reconhecendo a existência de um poder absoluto, 

incompatível com o Estado Constitucional. 

 A discricionariedade não pode ser usada como forma de punir o servidor público, 

configurando abuso de poder na modalidade desvio de finalidade quando o agente público 

proceder desta forma. Segundo a corte, as razões para a remoção do funcionário estão eivadas 

de vícios de favoritismo e perseguições, pois a remoção não era de fato para o atendimento do 

interesse público.  

 No entendimento do Tribunal, não havia qualquer relação entre o desempenho 

insatisfatório do servidor com a necessidade de serviço, inclusive, haviam provas que existiam 

vagas em aberto para o cargo público que se encontrava o servidor, conforme editais de 

concurso para remoção. 
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 Aduz a Corte que o instituto de remoção dos servidores não pode ser usado como forma 

de punição do mesmos, existindo outra formas de resolver o problema do desempenho 

insatisfatório previstas na legislação. 

 Por tudo que foi exposto, cabe aqui a transcrição da ementa do julgado:41 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. PRETENSÃO DE 
RETORNO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE.  RECURSO PROVIDO. 
 1. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos previu três situações que 
permitem o deslocamento do servidor: (a) no interesse da Administração 
Pública; (b) após manifestação de vontade do Servidor, a critério do Poder 
Público; e (c) independentemente do interesse da Administração em hipóteses 
taxativamente previstas. Na remoção ex officio, é o próprio interesse público 
que exige a movimentação do Servidor, dentro do mesmo quadro a que 
pertence, para outra localidade ou não. 2. O fato de a legislação regente não 
impor expressamente os motivos propiciatórios ou exigidos para a prática de 
um ato administrativo, conferindo-lhe, assim, o caráter de discricionário, não 
tem o condão de conferir à Administração liberdade para expedi-lo sem 
qualquer razão ou em face de motivo escuso ou impertinente, sob pena de se 
estar reconhecendo a existência de um poder absoluto, incompatível com o 
Estado Constitucional.  
3. Nos atos discricionários, a vontade do agente administrativo deve se 
submeter à forma como a lei regulou a matéria, de sorte que, se as razões 
que levaram o agente à prática do ato, forem viciadas de favoritismos e 
perseguições, o ato há de ser tido como nulo, em face de sua contradição 
com a mens legis. 
 4. A relotação, em sentido oposto aos interesses da Servidora (que possui 
família no local de lotação originária), com base apenas em seu alegado 
desempenho insatisfatório, sem qualquer relação com a necessidade de 
serviço, não se coaduna com a excepcionalidade da medida extrema, e vai de 
encontro, ainda, ao princípio da unidade familiar.  
5. O instituto de remoção dos Servidores por exclusivo interesse da 
Administração não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como sanção 
disciplinar, inclusive por não estar capitulado como penalidade no art. 
127 da Lei 8.112/90 e significar arbítrio inaceitável. 
 6. Recurso provido para determinar o retorno da recorrente à Promotoria de 
Justiça de Bagé/RS, onde estava originalmente lotada, em consonância com o 
parecer ministerial.” 

 Portanto, embora a legislação permita discricionariedade da Administração como foi 

visto no caso concreto, ocorre desvio de finalidade, quando o agente público utiliza-se dessa 

possibilidade para impor finalidade diversa do ato do que aquela pretendida pelo ordenamento 

jurídico.  

                                                           
41 RMS 26.965/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 
16/10/2008, DJe 10/11/2008. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após breve relato sobre os atos administrativos percebe-se ser plenamente possível à 

verificação de qualquer ato pelo Poder Judiciário. 

Não se pretendeu aqui substituir o juízo do administrador acerca da oportunidade e 

conveniência de um ato administrativo discricionário. Apenas, demonstrou-se que mesmo o ato 

administrativo discricionário, muitas vezes, terá seu mérito com o âmbito reduzido. 

Afinal, quando um ato discricionário viola a esfera de direito subjetivo do 

administrando, causando-lhe prejuízo, por ter sido efetuado ilegitimamente, cabe proteção 

judicial e para se apurar tal violação será indispensável uma investigação ampla sobre a 

adequação ou inadequação do ato administrativo, analisando-o a partir do paradigma da “boa 

administração”, que seria um dever-poder do administrador público. 

Nota-se que, partindo da tese de que os atos discricionários deveriam ser motivados 

sempre, quando este motivo não fosse verdadeiro, ilegítimo ou contra a finalidade pública, o 

Judiciário também poderia atacar este ato e indiretamente estaria adentrando no mérito 

administrativo. 

Verificou-se também que a discricionariedade administrativa deve não só ser exercida 

em conformidade com a lei que a autoriza, mas também de acordo todos os princípios que 

informam o ordenamento jurídico. 

De fato, o mérito administrativo, que se resume no binômio oportunidade e 

conveniência, seria o aspecto do ato administrativo discricionário que não poderia ser objeto de 

controle pelo Judiciário. Contudo, com a introdução do princípio da juridicidade, verifica-se 

uma diminuição da sua amplitude, de forma que esta passa a consistir em critérios não 

positivados utilizados pelo gestor público para definir a sua escolha. 

Portanto, cabe frisar que para manter-se legítimo, o ato discricionário há de respeitar os 

limites impostos pela lei, pelos princípios jurídicos e, principalmente, pelo dever de “boa 

administração”, o que decorre de uma racional adequação entre os atos praticados e a finalidade 

legal e pública que os justifica.  
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