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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 O presente trabalho intitulado controle da discricionariedade política à 
luz da constituição: uma visão de sua legitimidade e legalidade no âmbito do poder 
judiciário tem por objetivo analisar o tratamento dado pelo Poder Judiciário da 
discricionariedade política dos atos administrativos a ele submetidos. Para tanto se 
faz um comparativo entre Brasil e Espanha no tratamento dado pela doutrina e 
jurisprudência na definição do espectro de abrangência desse indeterminado 
conceito jurídico e os espaços de atuação de cada um dos poderes no exercício de 
suas competências constitucionais. Aponta-se para existência de dois grandes 
grupos de pensamento: os que advogam pela força do ato administrativo 
discricionário e os limites de legalidade e legitimidade impostos a sua sindicabilidade 
pelo Poder Judiciário e os que defendem a implementação judicial de políticas 
públicas como instrumento de viabilização e concretização dos direitos fundamentais 
resguardados pela Constituição do País. Os resultados apontaram para um 
desenvolvimento teórico atual muito complexo e elaborado para o tema e que ainda 
se está longe do fim desse debate. As conclusões do trabalho conduzem a uma 
reflexão sobre as mudanças estabelecidas ao longo do tempo na interpretação 
desse tema e sobre os desafios que ainda existem para a doutrina e jurisprudência 
na construção desses marcos teóricos.  
 

 
 

Palavras-chave: Ato administrativo discricionário. Controle judicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 
 
The present work entitled control of the discretionary policy in the light of the 
constitution: a vision of its legitimacy and legality in the judiciary aims to analyze the 
treatment by the judiciary of political discretion of the administrative acts submitted to 
it. For that we make a comparison between Brazil and Spain in the treatment of the 
doctrine and jurisprudence in defining the scope of this spectrum of indeterminate 
legal concept and performance spaces for each of the powers in the exercise of its 
constitutional duties. They point to the existence of two major groups of thought: 
those who advocate the power of an administrative discretion and the limits of legality 
and legitimacy attributed to their control by the judiciary and those who advocate the 
implementation of judicial policies as a means of enabling and realization of 
fundamental rights protected by the Constitution of the Country results showed a very 
complex theoretical development today and prepared for the subject and that is still 
far from the end of this debate. The conclusion leads to a reflection on the changes 
over time established in the interpretation of this theme and the challenges that still 
exist for the doctrine and jurisprudence in the construction of theoretical frameworks. 
 

 

Keywords: Discretionary administrative act. Judicial review.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa 

“Justiça Administrativa e fortalecimento do Estado de Direito”, na subárea de 

História, e tem como tema o controle da discricionariedade política à luz da 

constituição: uma visão de sua legitimidade e legalidade no âmbito do poder 

judiciário. O objetivo dessa dissertação é entender o tormentoso desenvolvimento do 

controle do ato administrativo comparando para isso o desenvolvimento ocorrido na 

Espanha e demonstrando que o caso espanhol muito se aproxima atualmente da 

realidade do Brasil, podendo contribuir muito para o entendimento desse 

controvertido controle.  Apresenta-se para isso o arcabouço histórico, político e 

jurídico que permeavam o desenvolvimento desse controle no Conselho de Estado 

Brasileiro na época do Segundo Reinado e a opção dualista naquela época 

estabelecida se reconhecendo não de forma clara a existência de uma jurisdição 

administrativa no Brasil. Essa ideia de não interferência do Judiciário nas questões 

de Estado criou escola e fez, mesmo depois, na República, onde se optou pela 

inexistência de uma justiça administrativa, se manter pudores no controle do ato 

administrativo pelo judiciário. A adoção pela teoria liberal perdurou até o surgimento 

do que se convencionou chamar ativismo judicial preconizado pela nova força dada 

aos Direitos Fundamentais pelos Estados Constitucionais contemporâneos. Isso fez 

surgir uma nova ruptura do modelo clássico e os debates entorno desse tema estão 

mais atuais do que nunca.  

 

 Quanto ao seu objeto, a pesquisa trata do controle judicial da 

discricionariedade tema que é uma das questões clássicas da Teoria Geral do 

Direito, e ainda da doutrina jurídico-administrativa1. Na Espanha o tema vem sendo 

                                                           
1
 (…) constituy(e) hoy un problema recurrente, una úlcera que recidiva de forma constante y 

permanente y permanentemente inconclusa, que, no bien parece ganada, vuelve a recrudecerse de 

forma inopinada en el momento más inesperado y en la que sólo con la ayuda de la Historia es 

posible apreciar el sentido general de su evolución”. Tradução do autor: “(…) constitui hoje um 

problema recorrente, uma úlcera que se repete constantemente e de forma permanente e 

permanentemente inacabada, que mesmo quando ganha, volta sem aviso prévio a incendiar da forma 

mais inesperada e que só com a ajuda da história se pode apreciar o sentido geral de sua evolução. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 

Civitas, 2008, p. cap 1. 
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abordado desde 19622, porém, foi a partir de 19913 que se teve uma verdadeira 

batalha no que tange a possibilidade de controle substitutivo por parte do Judiciário 

espanhol. 

Na atualidade as divergências estão de certo modo pacificadas, 

mesmo assim, afirma-se que tal tema é sempre recorrente e sobre tal a polêmica 

jamais irá terminar4. É por isso, inclusive, que a doutrina continua escrevendo e 

tentando, nem que seja de maneira modesta, acrescentar algo novo. 

O interesse do presente trabalho pode justificar-se na verificação do 

acolhimento ou rechaço legal e jurisprudencial das diferentes construções 

doutrinárias, em muitos casos contrapostas, que foram sendo construídas ao longo 

do tempo, seja em torno dos limites jurídicos do exercício do poder discricionário ou 

em torno da sua fiscalização, por parte do Judiciário, através das diferentes técnicas 

de controle jurisdicional e de redução da discricionariedade. 

Ter-se-á a oportunidade de verificar que a jurisprudência espanhola 

acolheu umas e outras construções doutrinárias, em função das épocas nas quais 

os Tribunais ditaram suas sentenças e em função, também, da natureza dos 

aspectos jurídico-administrativos controvertidos que foram levados a resolver, sem 

esquecer os diferentes pressupostos de fato que foram submetidos à análise e 

veredito judicial.  

Estes acolhimentos ou rechaços jurisprudenciais giraram na maioria 

das vezes em torno dos limites do controle judicial da atividade administrativa e 

política do Poder Executivo, e em torno também do poder de substituição das 

decisões do Executivo, impugnadas pelos juízes, sobre os quais uns e outros 

                                                           
2
 Em 1962 é o ano em que Eduardo Garcia de Enterria pronunciou em Barcelona, em um marco de 

um Curso organizado pela “promoción Manuel Ballbé” sua hoje célebre conferencia sobre “lucha 

contra las inmunidades del Poder en el derecho administrativo”, que foi publicada na Revista de 

Administración Pública (RAP) n. 38 (1962), p. 159, e que foi depois editada e publicada 

separadamente como Cuadernos Civitas em 1974. 
3
 1991 é o ano em que se publica o livro homenagem ao prof. Eduardo Garcia de Enterria no qual, 

entre muitos trabalhos ali publicados, inclui um de Tomás-Ramón Fernández Rodríguez titulado 

“arbitrariedade y discrecionalidad” que arranca decisivamente uma nova forma de consideração do 

problema, que segue outras publicações, contribuindo todos para uma forte polêmica sobre a qual 

mais tarde se tratará. 
4
 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Madrid: Tecnos, 1994, 

p. 9. 
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autores se pronunciaram, às vezes de maneira mais favorável ao controle pleno, 

outras mais reticentes ao que se denomina ativismo judicial5. 

Para se conseguir realizar um trabalho como o aqui introduzido é 

necessário, ainda que de maneira superficial, analisar as diferentes construções 

doutrinárias a que se antes aludiu, não apenas pela riqueza conceitual das mesmas 

e prestígio de seus autores, mas também pelas fortes polêmicas que entre alguns 

deles foram suscitadas6; polêmica em que interveio boa parte da doutrina 

administrativista espanhola. 

Em consequência, iniciar-se-á o trabalho com uma exploração breve 

das essencialidades das diferentes opiniões doutrinais referidas, prescindindo de 

resenhas de outros países europeus, por não ser objeto do presente trabalho e da 

evolução histórica e origem lógico/etimológico do conceito de discricionariedade. 

Deixar-se-á, propositadamente, tais aspectos fora desta análise, por encontrarem-se 

os mesmos em outros estudos e por ser impossível proceder-se a este tipo de 

aprofundamento em um estudo de tal natureza por alargar muito o recorte que se 

pretende desenvolver.  

Com efeito, tentar-se-á adentrar nas últimas novidades jurisprudenciais 

e doutrinárias espanholas a fim de conceber uma visão ampliada e genérica do que 

é o controle jurisdicional da discricionariedade política na Espanha.  

 No capítulo seguinte há uma descrição do desenvolvimento do controle 

do ato administrativo no Brasil em sua origem. O capítulo traz um breve histórico dos 

institutos e instituições jurídicas do Brasil colônia e a formação de nossas 

instituições jurídicas a partir da Constituição de 1824.  

Descrever-se-á as questões políticas e jurídicas que permearam o cenário 

durante o segundo reinado e o florescimento, mormente no Conselho de Estado, das 

discussões que buscariam um modelo de controle próprio dos atos.  

Alguns, como o Senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, dentre outros, 

defendia uma posição dualista, ou seja, existência de um contencioso administrativo 

feito pelo próprio Conselho de Estado, e o contencioso para questões cíveis e 

criminais realizado pelo Poder Judiciário. 

                                                           
5
 MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo. Del control de la discrecionalidad administrativa al control de la 

discrecionalidad judicial. Revista de Administración Pública. Madrid, a. 33, n. 100-102, ene/dic, 1983. 
6
 DESDENTADO DAROCA, Eva. Discrecionalidad administrativa y planeamiento urbanístico: 

construcción teórica y análisis jurisprudencial. 2. ed. Pamplona: Aranzadi, 1999, p. 197 e ss. 
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Visconde do Uruguai, um dos grandes defensores do sistema dualista, 

defende que independentemente do controle ser monista ou dualista, haveria um 

grupo de atos políticos que não autorizariam qualquer contencioso, estando esses 

atos no planos dos interesses públicos resguardados pelos órgãos do poder.  

Os debates oscilavam entre os ideais franceses de um sistema de 

controle dualista, e os valores e práticas herdado de um passado colonial português 

altamente centralizador.  

Como se verá, a fragilidade institucional, legal e política eram grande, o 

que fez com que esses debates desaparecessem na virada para a República, 

adotando o Brasil um sistema monista de controle concentrado nas mãos do Poder 

Judiciário. 

Por fim, no último capítulo, adentrar-se-á no atual momento vivido pela 

jurisprudência e doutrina brasileira acerca do controle do ato político pelo Poder 

Judiciário onde vivemos mais um momento de ruptura. 

De um lado, apegados aos conceitos clássicos de separação de poderes, 

parte da doutrina defende a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no 

Controle político do ato. De outro, adotando uma visão mais vanguardista fundada 

na concretização dos direitos fundamentais positivados na Carta Constitucional de 

1988, estão os que se posicionam pela intervenção do Poder Judiciário como mais 

um dos instrumentos democráticos de efetivação de direitos passando o Juiz à 

qualidade de coautor das políticas públicas.  

A fim de cumprir os objetivos mencionados, será realizada, como já se 

pode perceber, uma pesquisa bibliográfica sobre os temas envolvidos além da 

análise de casos julgados pelo Poder Judiciário. 

Esse portando é o cenário que se desenvolve o trabalho buscando, sem a 

pretensão de tentar esgotar o tema, uma visão conceitual e sistematizada sobre as 

discussões e possibilidades do controle do ato político pelo Poder Judiciário com 

intuito de facilitar a analise desse controle envolto por posições dispersas. 

Pretende-se, dessa forma, contribuir para a reflexão sobre o tema, apesar 

das limitações que pesam sobre o presente trabalho. 
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2 A DISCRICIONARIEDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A discricionariedade foi e ainda é, hoje, como é de fácil comprovação, 

um dos temas que maior interesse desperta nos juristas de todo mundo, com 

especial ênfase aos administrativistas. A facilidade na comprovação deste fato está 

diretamente ligada ao número gigantesco de publicações que se têm a respeito, 

sobretudo nos últimos anos. Não obstante, é também de fácil comprovação tratar-se 

de tema de persistente atualidade, o que se coloca de manifesto pela recorrente 

insistência na publicação de estudos ao respeito – ou por sua inclusão no marco de 

estudos mais gerais –, e pelos diferentes ângulos desde quais se abordaram a 

questão, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, sempre chamada a 

pronunciar-se a respeito de atos políticos, cuja legalidade, e ainda a oportunidade e 

conveniência, se colocam em questão pelos administrados e suas representações 

processuais.  

Na opinião de Eva Desdentado Daroca essa insistência deve-se ao 

conceito jurídico interminado que encerra a ideia do termo discricionariedade posto 

que seu significado trás uma versatilidade de entendimentos que dificulta sua 

compreensão e obscurece os discursos onde são empregadas1 2. 

Para essa autora, se algo caracteriza a palavra discricionariedade é a 

abstração de seu significado visto que concepções distintas geram diferentes 

sentindos a ela, é dizer, no seu ponto de vista: “el hecho de que conceptos distintos 

correspondan a sentidos diferentes de la misma”3. 

Dando por certa esta opinião, e coincidindo com a de outros autores 

quando afirmam que a definição do poder discricionário segue sendo um problema 

que, talvez, seja o mais difícil de solucionar, assim como a solução desse problema 

da definição de discricionariedade política ou administrativa seja a chave para 

solucionar todas as outras interrogações.  

Nessa pespectiva, numerosos autores coincidem em assinalar que 

foram os filósofos do Direito e os administrativistas os que investigaram com maior 

aprofundamento a discricionariedade. Não é possível adentrar em um trabalho das 

                                                           
1
 idem p. 35. 

2
  [...] se debe a que el estudio de la discrecionalidad se ha convertido en una inacabada y quizá 

inacabable, pero, en todo caso, apasionante persecución del significado de un término cuya 

polivalencia dificulta su comprensión y oscurece los discursos en los que se emplea[…] 
3
 Idem, p. 36. 
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características do presente nas definições dos fenômenos que ao longo da história 

foram propostos pelas diferentes escolas de pensamento jurídico desde a 

perspectiva da Teoria Geral do Direito a da Filosofia do Direito. Apenas adentrar-se-

á nas oferecidas pela doutrina jurídico-administrativa, por óbvias razões de 

brevidade e para limitar-se no verdadeiro interesse prático da discussão para esse 

mestrado profissional em torno da discricionariedade, especificamente política4.  

Enquanto as definições propostas pela doutrina jurídico-administrativa 

parecem que só acertaram em coincidir, na maioria dos autores, em um significado 

que poderíamos chamar de negativo da discricionariedade, como margem de 

liberdade de opção, qualquer coisa, além disso, nas construções propostas pelos 

administrativistas são divergentes, pois diferem notadamente entre elas. 

Essa ausência de consenso, como afirma Eva Desdentado Daroca, 

converteu “el debate acerca de su control judicial en algo sumamente difícil e 

tortuoso, plagado de prejuicios, confusiones, inexactitudes y errores”5. Parece 

conveniente, por isso, expor as diferentes concepções propostas, sobretudo à luz da 

jurisprudência e do acolhimento ou não das diferentes teorias pelo ordenamento 

jurídico espanhol, tudo com a finalidade de se aproximar ao que pode ser uma 

proposta de definição eclética, acolhedora das diferentes concepções em circulação. 

Pelo exame das obras jurídicas espanholas pode-se perceber que os 

autores que escreveram a respeito classificam de diferentes maneiras as diversas 

correntes doutrinárias que teorizaram sobre a discricionariedade, agrupando os 

distintos teóricos em escolas, épocas e conceitos. Assim, por exemplo, Miguel 

Beltrán De Felipe6, que traz uma abordagem simplista sem incluir-se em nenhum 

dos conjuntos, propôs dois grupos puros e simples de autores: no primeiro deles 

enquadra aqueles que considera os excessos do controle judicial e advogaram por 

uma ‘recuperação da legitimidade da discricionariedade’ entre os quais destaca 

Luciano Parejo Alfonso e Miguel Sánchez Morón. Miguel Beltrán de Felipe assinala, 

se não uma continuidade, um paralelismo entre os teóricos citados e aqueles 

autores que nos anos setenta e oitenta denunciaram, de diferentes perspectivas, 

                                                           
4
 Para um estudo detalhado da perspectiva da Filosofia Jurídica ou da Teoria Geral do Direito, vide: 

DESDENTADO DAROCA, op. cit., p. 37-53. 
5
 o debate sobre o controle judicial é algo extremamente difícil e tortuoso, cheio de preconceitos, 

confusões, imprecisões e erros.(livre tradução) 
6
 BELTRÁN DE FELIPE, Miguel. Discrecionalidad administrativa y constitución. Madrid: Tecnos, 1995, 

p. 68. 
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com algumas exceções, e ainda isoladamente, o que se chamou à época de 

“excessos de jurisdição”. Entre eles o mencionado autor destaca: Manuel Pérez 

Olea (1971), Alejandro Nieto (desde 1964, especialmente em 1984), Lorenzo Martín-

Retortillo (1983), Alfredo Gallego Anabitarte e Antonio Mozo Seoane (ambos, 1985). 

Frente a todos eles, Miguel Beltrán de Felipe7 coloca como postulado 

“aparentemente” oposto, a Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, quem, entre 1991 

e 1994 sustentou, a juízo do autor “uma tese que enfatiza uma idéia aparentemente 

contrária [a dos autores antes citados]: a de proteção jurisdicional efetiva (art. 24.1 

CE) e do princípio da interdição do arbítrio (art. 9.3 CE)”8 (livre tradução).  

 Miguel Beltrán De Felipe9 traz ainda um grupo de autores que, a seu 

juízo, reflexionam sobre alguma opinião mais matizada, neles inclui a Joaquín 

Tornos Mas, Silvia Del Saz Cordero e Francisco Sosa Wagner. 

Antes de incidir na análise dos diferentes postulados destes e outros 

autores, há ainda que se expor duas outras classificações teóricas, com o objetivo 

de se justificar a eleição que de uma delas para, em seguida, entrar-se na 

exploração do conteúdo que os diferentes autores consideram que se devera ser o 

controle judicial da discricionariedade e seus limites. 

Com efeito, Miguel Sánchez Morón10, classificado por Miguel Beltran de 

Felipe como os que advogam contra o excesso do controle judicial da 

discricionariedade, simplifica igualmente a classificação de postulados doutrinais, 

situando de um lado da balança a: 

 

[...] quien razonablemente hemos expuesto tales objeciones 
(radicalización de la función fiscalizadora de Jueces y Tribunales), el 
control judicial de la discrecionalidad administrativa está alcanzando 
un punto que desborda el contenido de la función de juzgar e se 
traduce en la apropiación por el juez de parcelas de aquella 
discrecionalidad, cosa que la Constitución no permite11.  

 

                                                           
7
 BELTRÁN DE FELIPE, op. cit., p. 72. 

8
 “una tesis que hace hincapié en una idea aparentemente contraria [a la de los autores antes 

citados]: la de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) e del principio de interdicción de la arbitrariedad 

(art. 9.3CE)”. 
9
  Idem, p. 73. 

10
 SÁNCHEZ MORÓN, op cit., p. 10-11. 

11
 Quem razoavelmente expôs tais objeções (radicalização da função fiscalizadora de Juízes e 

Tribunais), o controle judicial da discricionariedade administrativa está alcançando um ponto que 

transborda o conteúdo da função de julgar e se traduz na apropriação pelo juiz de parcelas daquela 

discricionariedade, coisa que a Constituição não permite. (livre tradução)  
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Na opinião deste autor, quem deliberadamente se inclui neste primeiro 

grupo seria Alejandro Nieto, Lorenzo Martín-Retortillo, Luciano Parejo Alfonso 

(citados também por Miguel Beltran de Felipe) e Joaquín Tornos Mas (Classificado 

por Miguel como menos radical). 

Miguel Sánchez Morón12 situa em posição contrária a Tomás-Ramón 

Fernández Rodríguez, (também assim classificado por Miguel B. de Felipe) quem a 

seu juízo “ha sostenido, en cambio, una tesis más proclive a un control judicial 

intenso, incluso sustitutivo de la discrecionalidad”13  e também a Javier Delgado 

Barrio14. 

Assim, poderia pensar-se em uma radicalização absoluta dos 

postulados, colocando-se estes, com seus diferentes autores, em extremos 

diferentes e contrapostos. No entanto, parece que estas classificações, por 

simplificadas e ainda simples que sejam, não acertam ao por de relevo a 

essencialidade das divergências entre autores, pois se limitam a destacar a 

oposição entre eles em relação ao controle judicial da discricionariedade. 

Não é assim a classificação de Eva Desdentado Daroca15 que traz uma 

classificação mais completa com as principais concepções da discricionariedade, em 

função do objeto de postulação, é dizer, em função do marco no qual cada um dos 

autores situa sua controvérsia, e isso com a valentia de fazer uma proposta “para a 

configuración de un concepto general de la discrecionalidad”16. 

Não se sugere que essa classificação seja a mais acertada, mas 

parece um fato objetivo que é das mais exaustivas e rigorosas que a doutrina 

oferece, motivo pelo qual, junto com a exposição da mesma, se debaterá não só a 

classificação como também as opiniões agrupadas nos diferentes conjuntos de 

opiniões, pois parece a forma mais razoável de avançar de maneira positiva a uma 

conclusão unificadora e prática da definição de discricionariedade.  

Os grupos nos quais a mencionada autora classifica as diferentes 

opiniões são os seguintes: 

                                                           
12

  Ibidem. Idem, p. 11. 
13

 Tradução: “sustenta, do contrário, uma tese mais inclinada a um controle judicial intenso, inclusive 

substituto da discricionariedade”.  
14

 DELGADO BARRIO, Javier. El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico. Madrid: 

Civitas, 1993 
15

 DESDENTADO DAROCA, op. cit., p. 54-84. 
16

 Tradução: “para a configuração de um conceito geral da discricionariedade”. 
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(i) A discricionariedade como fenômeno que surge como consequência da 

relação entre o Poder Executivo e a lei; 

(ii) A discricionariedade como fruto do controle judicial da atividade 

administrativa; 

(iii) A discricionariedade como âmbito de independência da Administração 

frente ao poder judicial e legislativo; 

(iv) A discricionariedade como núcleo de decisão final delimitado por duas 

variáveis: a lei e a atitude dos tribunais; 

(v) A discricionariedade como dever de adotar a solução mais adequada 

ao interesse público; 

 

No que tange ao primeiro grupo, na opinião de Eva Desdentado 

Daroca17, para o setor da doutrina que caracteriza a discricionariedade como 

fenômeno que surge como consequência da relação entre o Poder Executivo e a lei, 

“la discrecionalidad surge como consecuencia de la regulación que la ley realiza de 

las potestades administrativas”18. Eduardo García De Enterría e Tomás-Ramón 

Fernández Rodríguez19 assim classificam, seguidos da imensa maioria da doutrina, 

dividindo poderes administrativos em poder vinculado e poder discricionário. 

No primeiro grupo aparecem aqueles poderes que a lei atribui à 

Administração, determinando completamente as condições de exercício do poder, é 

dizer, o exercício de ditos poderes “reduce a la Administración a la constatación del 

supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en presencia 

del mismo lo que la propia ley ha determinado también agotadoramente”. Disso se 

deduz que o poder vinculado supõe uma mera aplicação pela Administração da lei 

que a regula, o que inclusive pode converter-se, e, de fato, converte-se em certas 

ocasiões em uma atividade administrativa mecânica ou automática, se bem que, 

segundo ele:  

 

[...] el proceso aplicativo de la ley, por agotadora que sean las 
previsiones de ésta, rara vez permite utilizar con propiedad ese 

                                                           
17

  Idem, p. 54. 
18

 Tradução do autor: “a discricionariedade surge como consequência da regulação que a lei realiza 

dos poderes administrativos”. 
19 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 

administrativo I. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004, p. 461. 
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concepto, ante la necesidad de procesos interpretativos que incluyen 
necesariamente valoraciones, si bien estas no Sean desde luego 
apreciaciones subjetivas 20.  

 
No segundo grupo se encontra o poder discricionário, para o qual a lei, 

na atribuição das mesmas à Administração, determina as condições de seu 

exercício apenas parcialmente, remetendo a fixação das não determinadas à 

apreciação subjetiva da Administração. É por isso que se afirma que uma das 

características essenciais da discricionariedade é o recobrimento da mesma por um 

âmbito de soluções indiferentes juridicamente, dentro das quais a Administração 

pode optar entre várias soluções, em princípio, igualmente válidas.  

Eduardo García De Enterría e Tomás-Ramón Fernández Rodríguez21/22 

afirma que a discricionariedade é essencialmente uma liberdade de eleição entre 

alternativas igualmente justas, ou, se prefere, entre indiferentes jurídicos, porque a 

decisão se fundamenta normalmente em critérios extrajurídicos (de oportunidade, 

econômico, etc.), não incluídos na Lei e remitidos ao juízo subjetivo da 

Administração. 

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez23, complementando sua opinião 

afirma que: 

“lo característico de la potestad discrecional es [...] la inclusión en el 
proceso aplicativo de la Ley de una estimación subjetiva de la propia 
Administración con la que ésta podrá completar en cada caso el 
cuadro general. Es importante retener, sin embargo, que esa 
estimación subjetiva (...) no es una facultad extralegal, nacida de un 
supuesto poder originario de la Administración, anterior o exterior al 
Derecho”24. 

 

                                                           
20

 Livre tradução: “o processo aplicativo da lei, por exaustiva que sejam as previsões desta, rara são 

as vezes que permite utilizar com propriedade esse conceito, perante a necessidade de processos 

interpretativos que incluem necessariamente valorações, mesmo não sendo essas desde logo 

apreciações subjetivas”. 
21 GARCÍA DE ENTERRÍA; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 466 e 467. 
22

 “La discrecionalidad es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, 

o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta normalmente en 

criterios extrajurídicos (de oportunidad, económico, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio 

subjetivo de la Administración”. 
23

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Potestad discrecional. In: Enciclopedia jurídica básica. 

Madrid: Civitas, 1995, p. 4962 e 4963. 
24

 Tradução livre: “a característica do poder discricionário é (...) a inclusão no processo aplicativo da 

Lei de uma estimação subjetiva da própria Administração com a que esta possa completar em cada 

caso o quadro geral. É importante reter, no entanto, que essa estimação subjetiva (...) não é uma 

faculdade extralegal, nascida de um suposto poder originário da Administração, anterior ou exterior 

ao Direito”. 
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Tais doutrinadores são os responsáveis, na Espanha, quanto à 

caracterização deste âmbito de eleição entre alternativas igualmente justas que 

surge como conseqüência da relação entre atividade administrativa e Lei. Eles foram 

seguidos pela imensa maioria da doutrina, inclusive aqueles que sustentam 

postulados diferentes quanto ao controle judicial da discricionariedade, como se terá 

oportunidade de demonstrar-se mais adiante. Assim, Luciano Parejo Alfonso25 

assinala que a discricionariedade consiste na autorização pelo legislador à 

Administração de um poder de eleição e decisão dentro do qual pode se dar várias 

atuações administrativas igualmente válidas por estarem de acordo com o Direito 

aplicável26. 

Por sua parte Juan Alfonso Santamaría Pastor27 afirma “la 

Administración puede elegir entre diferentes soluciones, todas ellas igualmente 

válidas”, ainda enfatizando que a discricionariedade “supone la creación de un 

ámbito de indiferencia jurídica relativa”28. 

Observa-se, pois, que há na doutrina acordo básico, quase unânime, 

sobre o momento de eleição de indiferentes jurídicos por parte da Administração. Tal 

se deve ao fato de que a maioria das definições que hoje e sempre se forneceu 

sobre discricionariedade circunda este momento de eleição e esta indiferença de 

soluções a eleger, pois o próprio significado do termo29, e o uso que se vem dando a 

ele ao longo da história30, são equivocados, devendo ter-se em conta que esta 

                                                           
25

 PAREJO ALFONSO, Luciano. Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 

complementarias. Madrid: Tecnos, 1993, p. 121. 
26

 “la discrecionalidad [...] consiste en la atribución a la Administración por el legislador de un ámbito 

de elección y decisión bajo la propia responsabilidad. [....] dentro de tal ámbito [...] pueden darse 

varias actuaciones administrativas igualmente válidas por conformes con el Derecho aplicable” 
27

 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo. Madrid: Centro 

de Estudios Ramón Areces, 1991, p. 885. 
28

 Tradução do autor: “a Administração pode eleger entre diferentes soluções, todas elas igualmente 

válidas” e “supõe a criação de um âmbito de indiferença jurídica relativa”. 
29

 Sobre a origem do termo vide: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de 

la Administración. 5. ed. Madrid: Civitas, 2008. 
30

 Sobre a origem do termo, vide: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Revolución francesa y 

administración contemporanea. 4. ed. Madrid: Civitas, 1994; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La 

lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, 

poderes de gobierno, poderes normativos). Revista de Administración Pública. Madrid, n. 38, a. 

12, p. 159-208, may./ago., 1962, p. 171, posteriormente publicado em formato de livro: GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo: 

poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos. Madrid: Civitas, 1974. 
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instituição jurídica é uma das mais próximas à ciência política por sua conexão com 

o Poder e com o que se chama de “Gobierno humano”31. 

Pese-se o que a doutrina administrativa parece coincidir neste ponto de 

partida, não é menos certo que cada autor introduz nele matizes cuja importância 

vem sendo destacada. Talvez o mais importante seja o ponto de saber se a 

indiferença na eleição entre as possibilidades apresentadas pela lei é relativa ou 

total. A doutrina majoritária afirma que a indiferença é, e não pode ser de outro 

modo, total. É expressiva a conclusão de Eva Desdentado Daroca32, quem coincide 

também com esta doutrina: 

[…] la constatación de si la Administración tiene o no discrecionalidad 
y si la tiene, entre qué alternativas, no puede hacerse únicamente a 
partir de la norma habilitante, sino que debe hacerse teniendo en 
consideración todo el conjunto del ordenamiento jurídico33.  

 

É dizer-se, não só a norma habilitante, como também o resto de 

normas e de princípios gerais do Direito. 

Pois bem, o ponto de partida da doutrina majoritária, a saber, o âmbito 

de eleição entre indiferentes possibilidades jurídicas, é compartilhado pela imensa 

maioria da doutrina, com as exceções que logo se observará.  

O segundo grupo da doutrina apontado na classificação de Eva 

Desdentado Daroca defende a discricionariedade como fruto do controle judicial da 

atividade administrativa. 

Para esse setor da doutrina, minoritário diga-se desde logo, o conceito 

de poder discricionário faz referência à susceptibilidade ou insusceptibilidade de 

controle dos atos administrativos e políticos pelos Tribunais. Assim, uma atividade 

administrativa ou governamental seria discricionária quando não fosse objeto de 

controle judicial, sendo vinculada aquela atividade que seja susceptível de 

fiscalização por parte dos Juízes e Tribunais.  

Eva Desdentado Daroca, ao tratar dessa corrente, expõe a opinião do 

espanhol Garrido Falla. Para ele esta discricionariedade se manifesta em uma 

                                                           
31

 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA e TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (GARCÍA DE 

ENTERRÍA; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 463) afirmam expressamente que: “la exigência 

de potestades discrecionales es uma exigencia indeclinable del gobierno humano”. 
32

 DESDENTADO DAROCA, op. cit., p. 57. 
33

 Tradução: “a constatação de se a Administração tem ou não discricionariedade e se a tem, entre 

que alternativas, não pode ser feita unicamente a partir da norma habilitante, deve ser feita tendo em 

consideração todo o conjunto do ordenamento jurídico”. 
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vertente dupla: frente à Lei, porque o legislador não pode conhecer de antemão 

todos os motivos de oportunidade e conveniência que podem influir em uma decisão 

administrativa, motivo pelo qual deve necessariamente renunciar sua determinação; 

frente ao Juiz, porque um Tribunal nunca poderá substituir por seus próprios pontos 

de vista a Administração ativa sem exceder-se de seu verdadeiro papel, que não 

deve ser outro que o de guardião da legalidade34. 

Esta opinião de que a discricionariedade está fundada unicamente na 

insusceptibilidade do controle judicial, não se deve admitir, pelo simples motivo de 

serem conceitos distintos. Além do que, outorgar-se-ia ao juiz um poder criador, de 

criação quase normativa, que lhe permitiria diferenciar um âmbito de legalidade e 

outro de discricionariedade, mediante a emanação da sua própria vontade, que não 

tem porque coincidir com a vontade do juiz. No atual modelo de Estado de Direito, 

não há dúvida de que esta função não se atribui nem aos juízes nem aos Tribunais, 

e assim o é porque o poder constituinte o desejou, vez que submeteu todos os 

poderes públicos, inclusive o Judiciário, ao Direito e ao ordenamento jurídico em seu 

conjunto.  

O terceiro grupo se posiciona entendendo que a discricionariedade 

como âmbito de independência da Administração frente ao poder judicial e 

legislativo. 

Para eles, antes de tudo, discricionariedade é sinônimo de liberdade e 

independência da Administração com respeito aos outros poderes do Estado. 

Encabeçando esta corrente, encontra-se na doutrina espanhola Juan Alfonso 

Santamaría Pastor35, quem diferenciou duas vertentes desta liberdade: uma primeira 

vertente positiva, que “consiste en la delimitación por la norma de un ámbito 

funcional o conjunto de actividades inherentes a la personalidad de un sujeto de 

entre de las cuales este puede actuar sin constricción alguna”36. E uma segunda 

vertente negativa, na qual a liberdade leva a uma proibição geral pelo ordenamento 

jurídico aos demais sujeitos de Direito, de imiscuir-se ou perturbar a atuação do 

sujeito Administração, dentro de seu âmbito de liberdade.  

                                                           
34

 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho administrativo. 13. ed. Madrid: Tecnos, 2002, 

vol. 1, p. 205. 
35

 SANTAMARÍA PASTOR, op. cit., p. 887. 
36

 Tradução “consiste na delimitação pela norma de um âmbito funcional ou conjunto de atividades 

inerente à personalidade de um sujeito dentre as quais este pode atuar sem nenhuma constrição”. 
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Pode-se dizer que este posicionamento de independência quase 

absoluta e intocável do Poder Executivo e/ou Administração, foi defendido por 

Luciano Parejo Alfonso e Miguel Sánchez Morón, cujas opiniões serão referidas 

mais adiante a propósito da polêmica que antagonizaram com Tomás-Ramón 

Fernández Rodríguez37. 

Contra esta opinião, manifestaram-se, não só autores clássicos da 

doutrina majoritária, antes exposta, como também autores como Eva Desdentado 

Daroca, cuja principal colaboração na matéria que se trata foi a exposição 

pormenorizada e crítica das diferentes tendências doutrinárias. 

Assim, Eduardo García De Enterría e Tomás-Ramón Fernández 

Rodríguez38 afirmaram:  

La discrecionalidad, frente a lo que pretendía la antigua doctrina, no 
es un supuesto de libertad de la Administración frente a la norma; 
más bien, por el contrario, la discrecionalidad es un caso típico de 
remisión legal [...]39. 

 

Destaque-se que os mencionados doutrinadores enquadram esta 

afirmação dentro do que eles chamam “el principio de mensurabilidad de todas las 

competencias públicas o de su necesaria limitación”40, já que:  

 

[…] las potestades administrativas pertenecen en su inmensa 
mayoría (quizá todas menos las puramente organizatorias) a la 
especia llamada potestad-función, esto es, aquellas potestades que 
deben ser ejercidas en interés ajeno al propio y egoísta del titular41. 

É difícil dizer melhor, ainda que seja fácil deduzir que o primeiro limite 

do poder discricionário e, por conseguinte, de seus titulares é, nada mais e nada 

menos que o interesse público, o qual, não só é controlável por Poderes outros que 

                                                           
37

 Vale destacar nesse ponto o que, segundo MARIANO BACIGALUPO (BACIGALUPO, Mariano. La 

discrecionalidad Administrativa (estructura normativa, control judicial y límites constitucionales de su 

atribución). Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 16): “expresa resumidamente la tónica general de una de 

las polémicas doctrinales recientes más intensas, y por la misma razón, más vivas y apasionantes del 

Derecho administrativo español”.  
38

 GARCÍA DE ENTERRÍA; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 462. 
39

 Tradução: “a discricionariedade, frente ao que pretendia a antiga doutrina, não era um presuposto 

de liberdade da Administração frente a norma; mais bem, pelo contrário, a discricionariedade é um 

caso típico de remissão legal”. 
40

 Tradução: “o princípio da mensurabilidade de todas as competências públicas ou de sua 

necessária limitação”. 
41

 Tradução: “os poderes administrativos pertencem em sua imensa maioria (talvez todas menos as 

puramente organizatórias) à espécie chamada poder-função, isto é, aqueles poderes que devem ser 

exercidos em interesse alheio ao próprio e egoísta do titular”. 
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o Executivo, como também pelo Legislativo por meio do poder normativo, além de 

ser matizado e interpretado pelo Poder Judiciário, por meio do poder interpretativo e 

aplicativo. 

Eva Desdentado Daroca42/43 sustenta, apoiando-se para isso em 

diversos autores, que todo poder administrativo serve a um determinado interesse 

geral, e essa relação entre o poder e o interesse protegido põe de manifesto o 

caráter instrumental da atuação da Administração e o caráter necessariamente 

condicionado e limitado do âmbito de mão e obra do que o dispõe. 

O quarto grupo da doutrina entende a discricionariedade como núcleo 

de decisão final delimitado por duas variáveis: a lei e a atitude dos tribunais. 

Esses autores coincidem em definir a discricionariedade administrativa 

como resultado da combinação de duas variáveis: a lei e a atitude dos Tribunais, na 

qual se pode supor uma continuidade das opiniões de autores expostas nos 

anteriores apartados. Assim, a discricionariedade suporia uma apreciação subjetiva 

das condições de exercício dos poderes administrativos e um âmbito de decisão 

final livre, ausente de controle.  

Os autores que apadrinham esta tendência doutrinária afirmam que 

esse âmbito de livre decisão última, não é conseqüência de que exista um âmbito de 

independência privativo da Administração, mas, sim, que se configura como um 

reduto final que surge como conseqüência dos Tribunais não exerceram sobre ele 

seu controle.  

Tal concepção parece inaceitável por motivos já expostos, quais sejam, 

porque é inaceitável que os juízes se atribuam um tal poder que não lhes é conferido 

pela Constituição, em virtude de uma teoria que se poderia denominar de meios de 

controle recíproco dos poderes, que seja de maneira tão intensa como propõem os 

autores que defendem essa posição. 

O quinto e último grupo defende a discricionariedade como dever de 

adotar a solução mais adequada ao interesse público. 

                                                           
42

 DESDENTADO DAROCA, op. cit., p. 60. 
43

 […] toda potestad administrativa sirve [...] a un determinado interés general, y esa relación entre la 

potestad y el interés protegido pone de manifiesto el carácter instrumental de la actuación de la 

Administración y el carácter necesariamente condicionado y limitado del ámbito de maniobra del que 

dispone.  
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Em que se pesem todas as diferenças, de matriz em algumas ocasiões 

e de fundo em outras, que separam as concepções de discricionariedade estudadas 

acima, poder-se-ia dizer que todas elas coincidem em uma característica essencial 

desta instituição jurídica: a existência de uma margem de manobra, de um âmbito de 

eleição entre indiferentes jurídicos, no qual a Administração pode optar entre 

diversas alternativas, elegendo a que lhe pareça mais conveniente, em função de 

um critério ou princípio chamado de oportunidade, e realizando, por conseguinte, 

dita eleição mediante uma apreciação de valores singulares.  

Ocorre que essa concepção, embora seja amplamente majoritária, é 

criticada por uma parte da doutrina, para quem resulta inadmissível que a 

discricionariedade permita, a quem a detenha, eleger qualquer das alternativas que 

se lhe oferecem em virtude da lei e do âmbito de indeterminação desta, pois o 

caráter instrumental da atividade administrativa deve servir ao interesse público, o 

que este setor entende que não se deve fazer de qualquer modo, por muitas que 

sejam as alternativas que a norma permita, mas sim da maneira que esteja ao seu 

alcance.  

Essa postura foi introduzida na Espanha por German Fernández 

Farreres e Fernando Sainz Moreno, este último influenciado pela teoria dos 

conceitos jurídicos indeterminados.  

German Fernández Farreres44 defende, por exemplo, a necessidade de 

dar uma nova definição à discricionariedade, afirmando que a discricionariedade é 

uma dificuldade em provar que a decisão adotada é a adequada ao interesse 

público, em realidade se está reconhecendo que a discricionariedade não é, 

necessariamente, liberdade de decisão entre várias soluções todas elas justas. 

Bastará provar que a decisão não é a mais adequada ao interesse público - ainda 

que não seja contrária ao mesmo, é dizer, não arbitrário e, portanto, solução justa - 

para que a discricionariedade, tal como se vem entendendo, desapareça. Logo cabe 

inferir que a discricionariedade administrativa deixa de ser livre decisão da 

autoridade administrativa por motivos de oportunidade. Desembocamos desta 

maneira em uma compreensão da discricionariedade administrativa, não como 

liberdade de apreciação e decisão da Administração por razão de oportunidade ou, 

em geral, por razões extrajurídicas entre uma pluralidade de soluções possíveis, se 

                                                           
44

 FERNANDEZ FARRERES, Germán. La subvención: concepto y régimen jurídico. Madrid: Instituto 

de Estudios Fiscales, 1983, p. 640 e 641. 
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não como dever de apreciar e valorar perante cada situação concreta e específica a 

solução mais adequada e conforme o interesse público, e em conseqüência, ao 

ordenamento jurídico. 

Já Fernando Sainz Moreno45 afirma que no interesse público se 

encontra o núcleo da discricionariedade administrativa. Não se trata, pois, de decidir 

o que convém ao interesse público segundo a intenção ou experiência pessoal de 

quem aplica a norma; pelo contrário, a aplicação desse conceito exige explicar em 

termo objetivo porque se atua assim e não de outra maneira o que convém ao 

interesse público é uma questão que admite soluções melhores e piores, de maneira 

que não todas têm o mesmo valor. 

Para Eva Desdentado Daroca46: “esta visión de la Administración y de 

la discrecionalidad es hoy insostenible”47. A autora argumenta que nem a 

Administração é um mero órgão executor, nem a discricionariedade é equivalente à 

interpretação e aplicação da lei. Segundo ela, se a função da atribuição de 

discricionariedade pelo legislador à Administração fosse que essa se limitasse a 

realizar um labor de interpretação e aplicação da lei, não seria necessário a 

configuração do poder como discricionário. 

Nos parece que a autora sustenta que se tal doutrina fosse adiante a 

discricionariedade seria descaracterizada como discricionaridade.  

Diante de todos os grupos apresentados, Eva Desdentado Daroca48 se 

posiciona partindo do que ela chama de supraconcepto discrecionalidad, gênero ao 

qual pertence a espécie discricionariedade administrativa. Nessa perspectiva, define 

tal como “únicamente aquello rasgos básicos de los que todas las diferentes formas 

de discrecionalidad participan”49. Assim, dentro do supraconceito discricionariedade, 

identifica outros conceitos mais específicos de discricionariedade, como a 

discricionariedade forte, discricionariedade instrumental, discricionariedade 

legislativa ou política, discricionariedade judicial, discricionariedade administrativa e 

inclusive, dentro destes, outros subconceitos ainda mais específicos.  

                                                           
45

 SAINZ MORENO, Fernando. Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto 

jurídico. Revista Española de Derecho Administrativo. Madrid, n. 8, p. 63-93, ene-mar, 1976, p. 74. 
46

 DESDENTADO DAROCA, op. cit., p. 67. 
47

 Tradução: “Esta visão da Administração e da discricionariedade é hoje insustentável”. 
48

 Ibidem. Idem, p. 70-84. 
49

 Tradução: “unicamente aquelas características básicas que todas as diferentes formas de 

discricionariedade possuem”.  
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Sem entrar excessivamente no exame deste supraconceito proposto 

pela doutrinadora, esquematizar-se-á um par de notas características do mesmo, 

detendo-se, também, brevemente na análise que a autora faz da teoria da divisão de 

poderes e de sua evolução histórica. 

Para a autora a discricionariedade é um modus operandi, segundo 

ela50:  

 

Con el supraconcepto de discrecionalidad no se está haciendo, 
pues, referencia más que a una determinada forma de operar 
[...] modo de operar, de actuar, de realizar algo, consistente en 
la adopción de decisiones dentro de un margen de apreciación 
dejado por el ordenamiento mediante la realización de una 
elección entre diferentes alternativas sobre la base de criterios 
extrajurídicos. [...] Desde esta perspectiva formal, todas las 
manifestaciones de fenómenos discrecionales son 
esencialmente iguales; su única diferencia es de grado51.  

 

Diante dessa caracterização do supraconceito discricionariedade, a 

autora procura, através da análise da teoria da divisão de poderes, construir três 

conceitos materiais de discricionariedade: a política, a administrativa e a jurídica. 

Ao juízo de Eva Desdentado Daroca52, quando se toma uma decisão, 

dentro de cada uma dessas esferas, próprias de cada um dos titulares de poder, 

onde aparece uma discricionariedade que é diferente segundo o tipo de função que 

se desenvolva. Assim, distingue-se entre discricionariedade do legislador, 

discricionariedade administrativa e discricionariedade judicial, ou entre 

discricionariedade jurídica e discricionariedade política.  

Afirma que, devido à teoria da divisão dos poderes, sempre se deu 

uma maior primazia à discricionariedade legislativa em comparação com a 

administrativa e judicial. Motivo pelo qual conclui existir uma escala de 

discricionariedades.  

                                                           
50

 Ibidem. Idem, p. 73. 
51

 Tradução: “com o supraconceito de discricionariedade não se está fazendo, pois, referência mais 

que a uma determinada forma de operar (...) modo de operar, de atuar, de realizar algo, consistente 

na adoção de decisões dentro de uma margem de apreciação deixada pelo ordenamento mediante a 

realização de uma eleição entre diferentes alternativas sobre a base de critérios extrajurídicos (...). 

Desde esta perspectiva formal, todas as manifestações de fenômenos discricionários são 

essencialmente iguais; sua única diferença é de grau”.  
52

 Idem, p. 74. 
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Não se pode negar que o legislador conta com uma ampla margem de 

discricionariedade para a definição e o estabelecimento de opções políticas e 

legislativas, toda vez que conta com a legitimidade oferecida pela via da 

representatividade. Por isso que classifica a discricionariedade legislativa de política 

ou fortíssima.  

No que diz respeito ao Poder Judiciário, recorda que parte da doutrina 

nega um âmbito próprio de discricionariedade, fundada na ideia liberal de que os 

juízes não são mais que meros aplicadores da lei, limitando-se a pronunciar suas 

palavras. No entanto, sustenta que a difícil tarefa interpretativa que lhes é 

encomendada pelo ordenamento jurídico pode determinar, e de fato habitualmente o 

faz, que não exista univocidade na mesma. É dizer que podem emitir-se resoluções 

judiciais diferentes, com respaldo de argumentos jurídicos igualmente válidos, sobre 

o mesmo assunto, com soluções diversas, e igualmente justas ou válidas. É por isso 

que, para a autora, é incontestável que nas decisões de juízes possa existir, no 

processo eletivo, uma subjetividade valorativa de relevância, inerente da missão que 

os Tribunais têm encomendada. Tais se põem especialmente de manifesto nos 

casos difíceis (hard cases), onde os juízes não dispõem de caráter prévio de 

premissas jurídicas determinadas, necessitando configurá-las e, às vezes, até criá-

las. Para a autora, a discricionariedade que faz uso desse poder é chamada jurídica 

ou fraca, aparecendo na concreção e aplicação do ordenamento jurídico ao caso 

concreto. 

Por fim, quanto à discricionariedade administrativa, a autora a situa em 

um estado intermediário entre a discricionariedade política própria do Poder 

Legislativo e a discricionariedade jurídica própria do Poder Judiciário. Assim, a 

discricionariedade administrativa se configura como uma eleição tanto de meios, 

como de fins; ainda que certamente se trate de uma discricionariedade enquadrada 

em um marco mais reduzido que aquele no qual tem cabida a soberana 

discricionariedade legislativa. 

Parece, portanto, que entre os autores citados, existe acordo em 

concluir-se que a discricionariedade administrativa seria uma espécie de estágio 

intermediário entre a discricionariedade política ou fortíssima do Legislador, e a 

discricionariedade jurídica ou fraca do Juiz. Por isso é denominada por Manuel 



27 

 

Atienza e Juan Ruiz Manero53 como discricionariedade forte, pois mescla juízo e 

vontade em proporções variáveis, que dependem da atividade que esteja operando 

a Administração, e da maior ou menor intensidade ou determinação da constrição a 

que o ordenamento jurídico submete o poder concreto de que se trate. 

Na opinião de Eva Desdentado Daroca54: 

 

Lo característico de la discrecionalidad administrativa es [...] la 
presencia de un momento intrínsecamente político en la fase de 
elección de la alternativa, aunque ese momento se produzca dentro 
de un marco delimitado por el legislador o inclusive dentro de una 
política de actuación ya establecida en la regulación 55. 

 

A partir daqui a autora recorda a distinção kelseniana entre 

Administração direta, no uso pela qual a Administração exerce poderes de pura 

discricionariedade administrativa ou forte e Administração indireta, nas quais os 

contornos aparecem menos claros, aproximando-se à figura da discricionariedade 

jurídica ou fraca. Também desenha os contornos do que chama de 

discricionariedade forte por contraposição, a discricionariedade instrumental, 

distinção que se fundamenta na “existencia o no de un poder de elección atribuido 

intencionalmente por el ordenamiento jurídico” 56. 

Nesse sentido, a discricionariedade jurídica própria da Jurisdição e da 

Administração indireta, seria tipicamente instrumental, pois “los tribunales cuentan 

con un margen de maniobra para la búsqueda de la solución más adecuada al caso 

difícil, es decir, con una discrecionalidad instrumental”57,já que as soluções judiciais 

estão sempre subordinadas aos elementos integrantes do ordenamento jurídico, por 

muito que operem com discricionariedade, dada a dificuldade das tarefas 

interpretativas e aplicativas. 

                                                           
53

 ATIENZA, Manuel; RUIZ MANERO, Juan. Las piezas del derecho: teoría de los enunciados 

jurídicos. 2. ed. Barcelona: Ariel, 2004, cap. I, p. 25 y ss. 
54

 DESDENTADO DAROCA, Eva. op. cit., p. 78 e ss. 
55

 Tradução: “a característica da discricionariedade administrativa é (...) a presença de um momento 

intrinsecamente político na fase de eleição da alternativa, ainda que esse momento se produza dentro 

de um marco delimitado pelo legislador ou inclusive dentro de uma política de atuação já estabelecida 

na regulação”.  
56

 Tradução: “existência ou não de um poder de eleição atribuído intencionalmente pelo ordenamento 

jurídico”.  
57

 Tradução: “os tribunais contam com uma margem de manobra para a busca da solução mais 

adequada ao caso difícil, é dizer, com uma discricionariedade instrumental”.  
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Pelo contrário, na discricionariedade característica do Legislador e do 

Executivo existe uma atribuição intencional do ordenamento de um poder de 

decisão, de uma margem de manobra. A conclusão que disso deduz a citada autora 

consiste em afirmar que a consequência desse reconhecimento intencional de um 

poder de decisão é que esses poderes discricionários sejam finais, e em 

consequência “no susceptibles de sustitución posterior por otros órganos, salvo en la 

medida en que la decisión adoptada se encontrara fuera del marco de elección 

jurídicamente permitido” 58. 

Em ocasiões e em diversos ramos do direito, encontra-se com certa 

frequência acordos e desacordos entre doutrina e jurisprudência. É o caso da 

matéria do presente trabalho. A jurisprudência vem acolhendo certa doutrina 

científica de maneira progressiva, muito pelo empenho de certos professores que 

tentam declaradamente influenciar os juízes, entre eles Eduardo García De 

Enterría59. 

É justamente na matéria concernente à discricionariedade 

administrativa, mais concretamente no controle dela e dos chamados atos políticos, 

o terreno no que os postulados desse grande jurista encontraram apoio, tardio, isso 

sim, na jurisprudência e no direito positivo que logo se abordará. 

A polêmica foi protagonizada fundamentalmente por Tomás-Ramón 

Fernández Rodríguez de um lado e Luciano Parejo Alfonso e Miguel Sánchez Morón 

de outro. Os postulados de um e de outro encontraram acolhimento da 

jurisprudência e na legislação, ainda que pareça claro atualmente que depois da 

aprovação da Lei de Governo, de 27 de novembro de 1997 e da Lei de Jurisdição 

Contencioso-Administrativa, de 13 de julho de 1998, que a batalha pelo controle 

judicial (pleno) dos atos discricionários, e concretamente dos que se chamaram em 

seu tempo de atos políticos, foi ganha pelos defensores de um controle judicial que 

se poderia chamar maximalista ou pleno, o que, não sem limites, há de predicar-se, 

com o art. 103 da Constituição Espanhola60. 

                                                           
58

 Tradução: “não suscetível de substituição posterior por outros órgãos, salvo na medida em que a 

decisão adotada se encontre fora do marco de eleição juridicamente permitido”.  
59

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la Administración. 5. ed. 

Madrid: Civitas, 2005. 
60

 Artículo 103 - 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son 
creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los 
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Os defensores destes postulados foram por um lado Eduardo García 

De Enterría que defende um controle judicial pleno ao menos desde 1962, com a 

valentia e a coragem que na época isso supôs e ainda hoje segue supondo e por 

outro lado seu correligionário e discípulo Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, 

quem ampliou as colocações que seu antecessor tinha feito. 

Não se entrará, por hora, no postulado que finalmente foi acolhido na 

legislação espanhola, vez que se reservou um tópico mais a frente apenas para isso. 

Corresponde agora repassar as linhas evolutivas da jurisprudência contencioso-

administrativa a respeito.  

Em efeito, Tomás-Ramón Fernández Rodríguez61 começa a história da 

evolução da jurisprudência na matéria, afirmando que “en el principio fue la 

exención”.  

Ele começa analisando as primeiras jurisprudências contencioso-

administrativas, nas quais só timidamente se controlavam alguns aspectos do poder 

discricionário, examinando os primeiros arrêts do Conseil d’État francês além de 

repassar o que foi a jurisdição contencioso-administrativa francesa em seus 

primeiros tempos, quando o principio “juger l’Administration c’est aussi administrer62” 

se impôs com o objetivo confesso de que a Administração não poderia ser julgada 

mais que por seus próprios órgãos administrativos.  

Assim ele situa o arrêts de principe63 e o recours pour excès de 

pouvoir64 como dois arrêts que começaram a desenhar esta abertura, permitindo o 

controle e tratando basicamente da incompetência e dos vícios de forma. 

Em sua opinião, a jurisprudência espanhola contencioso-administrativa 

não se atreveu a dar o passo de adotar esta nova técnica de recours pour excès de 

pouvoir – chamado por alguns de recurso de anulação -, até que não o fizesse o 

próprio Conselho de Estado francês com a invenção do détournement de pouvoir65, 

técnica de controle judicial da discricionariedade administrativa estabelecida no arrêt 

Lesbats, de 25 de fevereiro de1864.  

                                                                                                                                                                                     

funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
61

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 

Civitas, 2008, p. 78. 
62

 Tradução: Julgar a Administração é também administrar.  
63

 Trata-se de princípio de aplicação geral que irá reger os casos futuros.  
64

 Apelo por abuso ou excesso de poder. 
65

 Abuso de poder. 
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Não obstante essa abertura66: 

 

“este tercer paso no se aparto en su presentación [...] del 
planteamiento primero al que siguió siendo fiel la técnica ideada, 
mera constatación del apartamiento por la Administración activa del 
fin específico para el que la norma habilitante otorga la competencia 
[...], que vicia la decisión de este (agente administrativo) cualquiera 
que sea el contenido de la misma, en cuya valoración no se entre por 
ser ésta una cuestión que le pertenece privativamente y en la que la 
Administración contenciosa no puede entrar porque no es su misión 
suplantar o sustituir a la Administración activa”67. 

 

Na opinião deste destacado administrativista, todavia hoje preside o 

recurso por excesso de poder francês este espírito de controle tímido, respondendo 

ainda esta técnica à excepcionalidade de suas origens, pois seu único objeto 

possível é a mera anulação dos atos administrativos irregulares, concluindo, em 

consequência, com o reenvio à Administração para que esta faça o conveniente, 

atuando de forma negativa, nunca positiva. Este modo de pensar francês, que atribui 

à Administração uma liberdade inicial indiscutida para decidir o que estime oportuno, 

quando a norma que a habilita para atuar não impõe expressamente condições 

especiais, segue deixando sua marca na jurisprudência do atual Conselho de Estado 

francês, em que pese à introdução pelo arrêt Lagrange, de 15 de fevereiro de 1961, 

de uma nova técnica, a do erro manifesto de apreciação. 

 Na atual jurisprudência francesa, é o próprio juiz quem, 

discricionariamente, fixa estes limites entre a legalidade e a oportunidade. O 

Conselho de Estado, que goza de muito mais autoridade histórica e seguramente de 

mais competências que a Jurisdição contencioso-administrativa espanhola, é quem 

decide quando e de que maneira controla a atividade administrativa desde os 

mínimos considerados de atividade revisora (incompetência, vicio de forma, desvio 

de poder, erro manifesto) até quando e como estima conveniente realizar um 

                                                           
66

 Idem. 
67

 Tradução: “este terceiro passo não se distanciou em sua apresentação (...) da primeira perspectiva 

ao que seguiu sendo fiel a técnica idealizada, mera constatação do afastamento pela Administração 

ativa do fim específico para o que a norma habilitante outorga a competência (...), que vicia a decisão 

deste (agente administrativo) qualquer que seja o conteúdo da mesma, em cuja valoração não se 

entra por ser esta uma questão que lhe pertence privativamente e pela qual a Administração 

contenciosa não pode entrar porque não é sua missão suplantar ou substituir a Administração ativa”.  
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controle normal, suscetível de pronunciar-se sobre o fundo da decisão 

administrativa. 

Não obstante, já nos últimos anos do século XX, foi posta de manifesto 

uma crise do contencioso-administrativo francês que trouxe uma reflexão destas 

posições. Tomás-Ramón Fernández Rodríguez oferece o exemplo dos arrêts Ville 

Nouvelle Est, de 28 de maio de 1971 e Société Civile Sainte – Marie de 

l’assomption, de 20 de outubro de 1972. O primeiro, introdutor da técnica custos-

vantagens (technique du bilan coûts-avantages), que coloca em xeque 

considerações de diferentes variáveis para que uma operação seja declarada 

legalmente de utilidade pública, e o segundo, que acrescenta a essas variáveis 

outra, a do “atentado a otros intereses públicos”.  

Não obstante, é na França que mais obstáculos se encontraram para o 

pleno controle da atividade administrativa discricionária, pois sua tradição em 

sentido oposto é muito marcada, já que68: 

 

Los principios últimos se mantienen inmutables, unos principios a 
tenor de los cuales solo por excepción, (...) se admite la crítica en vía 
jurisdiccional de una libertad previa de decisión de la Administración 
que sigue sin ponerse en duda69. 

 

É neste ponto que Tomás-Ramón Fernández Rodríguez70 detém suas 

análises dos precedentes franceses para adentrar-se na análise da jurisprudência 

espanhola pós-constitucional, afirmando que: 

 

“el estado de la cuestión en nuestra propia jurisprudencia (...) no 
difiere en nada esencial de lo hasta aquí expuesto, a pesar de su 
franca, y por lo demás, sorprendentemente temprana recepción del 
nuevo y sugestivo marco conceptual tan brillantemente expuesto por 
el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA en el trabajo antes citado”71. 

 

                                                           
68

 Ibidem. 
69

 Tradução: “os princípios últimos se mantiveram imutáveis, princípios segundo os quais só 

excepcionalmente (...) admite-se a crítica em via jurisdicional de uma liberdade prévia de decisão da 

Administração que segue sem duvidar”. 
70

 Ibidem.. 
71

 Tradução: “o estado da questão em nossa própria jurisprudência (…) não difere em nada essencial 

do até aqui exposto, apesar de sua franca, e por demais, surpreendente pronta recepção do novo e 

sugestivo marco conceitual tão brilhantemente exposto pelo professor García de Enterría em seu 

trabalho antes citado”. 
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Assim, o doutrinador queixa-se de um controle assimétrico, carente de 

um fio condutor único e claro, contraditório em suas distintas manifestações e, 

portanto, inconsequente, pois o certo é que o Tribunal Supremo espanhol limita em 

muitas ocasiões seu controle à comprovação dos elementos vinculados do ato e à 

averiguação da eventual existência de vícios de desvio de poder – o que faz mais 

habitualmente no controle da denominada discricionariedade técnica. Ainda que sem 

explicar as razões que motivam a mudança de atitude, em outros casos similares 

atua de maneira inversa, com uma espécie de auto-investidura de uma autoridade 

que, diferentemente do Conselho de Estado francês, não tem.  

Merece nota que nesse ponto, como veremos em capítulo próprio, o 

desenvolvimento do controle Espanhol muito se aproxima da realidade brasileira, 

fazendo surgir aqui a mesma insegurança lá vivida.  

Devido, seguramente, à carência de um fio condutor nestes distintos e 

não justificados câmbios de parecer, o autor se vê obrigado a examinar as diferentes 

sentenças do Tribunal Supremo espanhol, em ambos os sentidos – o controle 

mínimo e o controle pleno ou de fundo –, agrupando-as em parcelas de atuação 

administrativa. Assim, analisa primeiramente os juízos pedagógicos e declarações 

de aptidão profissional72; seguidamente, o exercício do poder de planejamento73; 

mais tarde, as regulamentações e intervenções econômicas74; em quarto lugar, 

analisa o controle judicial sobre medidas relativas à organização dos serviços 

públicos75; para concluir com o exame do controle judicial de medidas de polícia76. 

Em todos os casos, sustenta o autor que se propicia um sincretismo 

insustentável na não fixação de critérios homogêneos de controle judicial da 

atividade discricionária que permitam separá-las de um certo decisionismo judicial 

que acabaria terminando com a própria natureza da discricionariedade, pois:  

 

[...] si la frontera entre legalidad y oportunidad la establece el juez 
caso por caso [...], es evidente que la teoría falla, [...] que no existe 
una teoría válida del poder discrecional, ya que todo concluye en un 

                                                           
72

 Ibidem, p. 41 a 51. 
73

 Ibidem, p. 51 a 66. 
74

 Ibidem, p. 66 a 71. 
75

 Ibidem, p. 71 a 75. 
76

 Ibidem, p. 75 a 78. 
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puro decisionismo, según el cual termina siendo discrecional aquello 
que el juez se abstiene de criticar o corregir”77. 

 

Em todos e cada um dos terrenos em que a discricionariedade pode 

manifestar-se, Tomás-Ramón Fernández Rodríguez oferece exemplos 

jurisprudenciais contraditórios, do que se deduz que bem tradicionalmente a 

jurisdição era reacionária a um controle pleno da discricionariedade, não faltam os 

exemplos nos quais se manifesta mais inclinado ao mesmo, sem que se possa 

concluir que haja um critério novo e unificador, nem mesmo menos um revirement, 

uma mudança de postura jurisprudencial no sentido de controlar plenamente todo 

ato administrativo, desde sua legalidade, formal e material, até sua oportunidade.  

É a partir destas contradições jurisprudenciais, insustentáveis para 

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, que este sugere uma necessária inversão do 

que tradicionalmente se afirma, dizendo que o ponto de partida que impõe hoje a 

Constituição espanhola é bem diferente daquele que, segundo o autor: 

 

Está en la base de todo el proceso histórico de construcción de la 
jurisdicción contencioso-administrativa y de las técnicas de control 
del ejercicio del poder discrecional por la Administración. [...] Si en el 
principio, [...] fue la exención, el principio ahora es el sometimiento 
pleno de toda la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, 
sometimiento que corresponde verificar, también en toda su plenitud 
y sin limitación alguna, a [...] la jurisdicción contencioso-
administrativa [...]78. 

 

Para este doutrinador, o que ontem era exceção, hoje é regra, sem que 

com isso se pretenda eliminar o poder discricionário da Administração, nem 

tampouco estreitar ainda mais sua possibilidade de crescimento. Assim, Tomás-

Ramón Fernández Rodríguez propõe uma nova construção que parta 

necessariamente do principio da interdição da arbitrariedade dos poderes públicos, 

                                                           
77

 Tradução: “se a fronteira entre legalidade e oportunidade estabelece o juiz caso por caso (...), é 

evidente que a teoria falha, (...) que não existe uma teoria válida do poder discricionário, já que todo 

conclui em um puro decisionismo, segundo o qual termina sendo discricionário aquilo que o juiz se 

abstiver de criticar ou corrigir”.  
78

 Tradução: “está na base de todo o processo histórico de construção da jurisdição contencioso-

administrativa e das técnicas de controle do exercício do poder discricionário pela Administração (...) 

Se no princípio, (...) foi a isenção, o princípio agora é a apresentação plena de toda a atuação 

administrativa à Lei e ao Direito, apresentação que corresponde verificar, também em toda sua 

plenitude e sem limitação alguma, a (...) a jurisdição contencioso-administrativa (...)”. 
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consagrado hoje na Constituição espanhola no art. 9.3, in fine79, contrapondo essa 

arbitrariedade, como mero capricho do governante, à discricionariedade, como 

atividade administrativa fundamentada e motivada, e superadora de alguns tests de 

controle judicial que ele chama de racionalidade e razoabilidade.  

Porém, junto a este princípio de interdição da arbitrariedade, situa o 

autor outro ponto de partida, o do art. 24 da Constituição espanhola, que engloba 

todos, sem distinção, tanto se são titulares de direitos subjetivos, como se o são só 

de meros interesses legítimos, o direito a uma tutela judicial efetiva, que, para ser 

realidade, tal deve restabelecer em sua integridade o status quo ante que 

indevidamente alterou o ato recorrido.  

É a partir daqui que parece partir a polêmica que entre este autor, de 

um lado e, sobretudo, Luciano Parejo Alfonso e Miguel Sánchez Morón, de outro. É 

sem dúvida uma das polêmicas mais vivas e mais construtivas, apesar do tom 

agressivo às vezes empregado, da história do direito público espanhol; polêmica 

além do que não privativa da Espanha como manifestam outros doutrinadores como 

Mariano Bacigalupo, Miguel Beltrán De Felipe e o Próprio Miguel Sánchez Morón. 

A mesma se centra nos limites do controle jurisdicional da 

discricionariedade, pois, enquanto Tomás-Ramón Fernández Rodríguez e outros, 

em apoio escreveram sobre a polêmica, defendem um controle pleno das mesmas, 

incluindo o poder de substituição judicial, frente àqueles que escreveram outros 

autores que se mostram mais partidários de uma clara separação de poderes, 

vetando ao juiz qualquer substituição das decisões administrativas por outras de 

criação jurisprudencial. Entre estes últimos destacam os citados Luciano Parejo 

Alfonso E Miguel Sánchez Morón. 

Para os primeiros80 a mera anulação pode ser suficiente em muitos 

casos para restabelecer a situação jurídica do recorrente, em outros, do contrário, 

não basta, como é óbvio, já que esse restabelecimento reclama necessariamente 

uma compensação em dinheiro; em outros irá requerer a adoção pela Administração 

de medidas ulteriores que a sentença não pode por si mesmo adotar, ainda que 

possa e deva fixar o resultado ao que terão que se orientar.  

                                                           
79

 “Art. 9. (…) 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”. 
80

 Ibidem, p. 99 e 100. 
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Tomás-Ramón Fernández Rodríguez não oferece uma visão inclinada 

a uma substituição automática da decisão administrativa que se declare arbitrária e 

se anule, mas sim insiste em afirmar que o que não oferece nenhuma dúvida é que 

a situação jurídica alterada pelo ato violador do ordenamento jurídico deve ser, em 

qualquer caso, restabelecida, seja diretamente pela sentença se o juiz tem provas 

suficientes para isso ou indiretamente assentado na própria sentença as bases para 

sua ulterior implementação, conforme exigido pela efetividade da tutela jurisdicional 

e as garantias que a Constituição expressamente prevê no artigo 84 da Lei de 

jurisdição contencioso-administrativa81. 

O que torna, sem dúvida, que a situação jurídica é alterada pelo ato 

infeliz com a lei, em qualquer caso, deve ser restaurado, seja diretamente pela 

sentença se o juiz tem provas suficientes para este [... ] ou indiretamente sentado no 

próprio acórdão a base para sua posterior implementação, conforme exigido pela 

efetividade da tutela jurisdicional e as garantias que a Constituição expressamente 

previsto no artigo 84 da Lei de Jurisdição Administrativa 

São estas as idéias que começaram a polêmica que se cita 

repetidamente. Elas foram rebatidas com diferente intensidade desde obras 

específicas para responder a este autor, como a já destacada obra de Luciano 

Parejo Alfonso e Miguel Sánchez Morón. 

Assim, ainda que resumidamente, destacar-se-ão algumas das 

opiniões destes dois autores. Em efeito, o primeiro deles82, na que constitui uma das 

primeiras reações à publicação de Tomás-Ramón Fernández Rodríguez recorre 

igualmente a distintas parcelas do Direito Administrativo, pondo ênfase em uma 

tendência jurisprudencial concreta, para reprimí-la, sendo aquelas que foram 

perfilando uma redução mais ampla da discricionariedade através, em alguns casos, 

da substituição da decisão administrativa, por outra de origem judicial. O autor situa, 

como Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, a origem desta tendência, restritiva, 

todavia, segundo o autor, nos arrêts do Conselho de Estado que se citaram 

anteriormente, e afirma que: “en España es apreciable una evolución y situación 

parecidas e, incluso, más radicales que la francesa y la alemana (...)”83. 

                                                           
81

 Op. cit., p. 100. 
82

 PAREJO ALFONSO, op. cit., p. 28 e ss. 
83

 Ibidem. Idem, p. 31. 



36 

 

Efetivamente o autor se queixa desta tendência jurisprudencial que não 

obstante parece situar como minoritária (em 1993 ao menos) e afirma que, a partir 

da Sentença do Superior Tribunal espanhol, de 04 de abril de 1988 e de 20 de 

março de 1990, pode-se sintetizar uma doutrina jurisprudencial, no referente ao 

controle judicial das decisões urbanísticas, que propõem a substituição devida das 

decisões administrativas nas que seja apreciável uma discordância com a realidade 

objetiva, em excesso de arbitrariedade enfim, que os juízes se prestam a examinar 

com os test de racionalidade e de razoabilidade como instrumentos de decisão. 

Disso, conclui o autor que84: 

 

[...] no queda resuelto en modo alguno el fundamento general de la 
capacidad de sustitución por el juez de la decisión administrativa. 
Puede y debe coincidirse desde luego en la afirmación 
jurisprudencial de la legitimidad de esa sustitución ‘cuando existe 
base para ello en los autos’, pero es claro que esta afirmación 
presupone justamente una determinación de cuáles Sean estos 
datos y cuándo efectivamente se Dan, precisamente a los efectos de 
legitimar la sustitución judicial. En definitiva, deja abierta la cuestión 
decisiva de fondo acerca de quién está legitimado 
constitucionalmente para establecer finalmente la decisión 85. 

 

Pode-se deduzir facilmente do final do texto acima transcrito, que é 

justo à luz da ordem constitucional, onde Luciano Parejo Alfonso pretende enquadrar 

o necessário reexame da questão, para o que conclui que o marco da discussão não 

há de ser outro que o princípio da separação de poderes e da clara diferenciação 

constitucional das funções administrativa e judicial. 

Luciano Parejo Alfonso justifica, assim, a necessidade da reivindicação 

da discricionariedade e propõe abertamente uma reconstrução teórica do controle 

judicial do poder discricionário, à luz precisamente dessa surpreendentemente 

restrita visão do princípio da separação dos poderes.  

Nessa linha é seguido por Miguel Sánchez Morón86, que afirma que: 

                                                           
84

 Idem, p. 38. 
85

 Tradução: “(...) não está resolvido de modo algum o fundamento geral da capacidade de 

substituição pelo juiz da decisão administrativa. Pode e deve coincidir-se desde logo na afirmação 

jurisprudencial da legitimidade dessa substituição ‘quando existe base para isso nos autos’, mas é 

claro que esta afirmação pressupõe justamente uma determinação de quais sejam estes dados e 

quando efetivamente se dão, precisamente aos efeitos de legitimar a substituição judicial. Em 

definitivo, deixa aberta a questão decisiva de fundo acerca de quem está legitimado 

constitucionalmente para estabelecer finalmente a decisão”.  
86

 SÁNCHEZ MORÓN, op. cit, p. 154 e 155. 



37 

 

 

Por insuficientes que sean estos controles (e ineficientes son hoy en 
día algunos de ellos) y por importante que sea el control judicial de la 
discrecionalidad administrativa [...] todo eso no se puede echar en 
saco roto, ni se debe olvidar que es preciso perfeccionar el sistema 
de control en su conjunto 87. 

 

Assim, fica nítida a diferença de concepções de ambos os lados da 

polêmica que se acaba de esboçar brevemente. Não parece ser necessário 

desenvolver nenhum outro aspecto depois da intervenção de Eduardo García De 

Enterría com o livro Democracia, Jueces y control de la Administración que acabou 

com toda discussão, que vale recordar, iniciou-se com ele em 1962. 

Nota este autor88:  

 

[...] por lo que al tema central de los actos políticos se refiere, tanto el 

legislador como la jurisprudencia han despejado ya definitivamente 

toda posible ambigüedad y [...] lo han hecho en el mismo sentido que 

este libro ha venido resueltamente proponiendo89. 

 

Assim, o presente capítulo objetivou trabalhar os pontos de 

fundamental importância para o entendimento da discricionariedade e seu controle 

em suas diversas leituras pela doutrina espanhola. Iniciou tratando de 

discricionariedade trabalhando seu conceito, natureza, formas de controle e suas 

diferentes classificações pelas correntes de opinião que a estudam.  

Investigou o trabalho os trabalhos apresentados pelos doutrinadores 

espanhóis que divide em grupos as doutrinas classificando-as: a discricionariedade 

como fenômeno decorrente da relação entre o Poder Executivo e a lei; a 

discricionariedade como fruto do controle judicial da atividade administrativa; a 

discricionariedade como âmbito de independência da Administração frente ao Poder 

                                                           
87

 Tradução do autor: “por insuficientes que sejam estes controles (e ineficientes são hoje em dia 

alguns deles) e por importante que seja o controle judicial da discricionariedade administrativa (...) 

tudo isso não se pode jogar fora, nem se deve esquecer que é preciso aperfeiçoar o sistema de 

controle em seu conjunto”.  
88

 GARCÍA DE ENTERRÍA, loc. cit.. 
89

 Tradução: “em relação ao que o tema central dos atos políticos se refere, tanto o legislador como a 

jurisprudência despejaram já definitivamente todas possíveis ambiguidades e (...) o fizeram no 

mesmo sentido que este livro veio propondo”.  
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Judicial e Poder Legislativo; a discricionariedade como núcleo de decisão final 

delimitado por duas variáveis: a lei e a posição dos tribunais; a discricionariedade 

como dever de adotar a solução mais adequada ao interesse público. 

Apresenta a proposta de classificação feita por Eva Desdentado 

Daroca que se posiciona partindo do que ela chama de supraconceito de 

discricionariedade, gênero ao qual pertence a espécie discricionariedade 

administrativa, judicial e legislativa. Afirma a existência de subconceitos 

concretizadores desse supra conceito tais como a discricionariedade forte, 

discricionariedade instrumental, discricionariedade legislativa ou política, 

discricionariedade judicial, discricionariedade administrativa e inclusive, dentro 

destes, outros subconceitos ainda mais específicos. Nestes, por meio da análise da 

teoria da divisão de poderes, procurou construir três conceitos materiais de 

discricionariedade: a política, a administrativa e a jurídica. 

Ao juízo de Eva Desdentado Daroca, quando se toma uma decisão, 

dentro de cada uma dessas esferas, próprias de cada um dos titulares de poder 

aparece uma discricionariedade que é diferente segundo o tipo de função que se 

desenvolva. Assim, distinguem entre discricionariedade do legislador que classifica 

de política e fortíssima pela sua legitimidade, discricionariedade judicial que 

classifica com jurídica e fraca e a discricionariedade administrativa que seria uma 

espécie de estágio intermediário entre a discricionariedade política ou fortíssima do 

Legislador, e a discricionariedade jurídica ou fraca do Juiz, classificada, pois como 

discricionariedade forte, pois mescla juízo e vontade em proporções variáveis, que 

dependem da atividade que esteja operando a Administração, e da maior ou menor 

intensidade ou determinação da constrição a que o ordenamento jurídico submete o 

poder concreto de que se trate. 

Conclui-se o capítulo apresentado as ideias de Tomás-Ramón 

Fernández Rodríguez que sustenta a diferença entre discricionariedade e 

arbitrariedade defendendo o controle judicial através do que ele chama de 

racionalidade e razoabilidade, segundo ele fundamentada pelo artigo 24 da 

Constituição Espanhola no que denomina interdição do arbítrio. 

Essa posição desperta, contudo, nos doutrinadores mais apegados aos 

ideais liberais preconizados pelo modelo francês que defendem uma divisão 

estruturada de poderes, como Luciano Pajero Afonso e Miguel Sanchez Morón, a 

crítica ao modelo proposto e a defesa de um controle onde não haja a substituição 
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pelo Judiciário da decisão administrativa discricionária.  Entendem que ainda por 

insuficiente que seja esse controle não deva haver a invasão do judiciário e sim um 

aperfeiçoamento do modelo clássico.  
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3 ANÁLISE DO CASO ESPANHOL 

 

O aprofundamento na doutrina espanhola, cujos conceitos refletem as 

atuais discussões presentes no momento histórico brasileiro, portanto de grande 

utilidade na percepção da dinâmica do sistema jurídico do país, leva a necessidade 

de uma análise da situação espanhola no que tange ao tema, verificar a aplicação 

prática das doutrinas apresentadas no capítulo anterior.   

Não se ocupará em excesso neste particular porque parece bastante 

nítida, hoje, a posição do Legislador a respeito do controle judicial da 

discricionariedade.  

A Lei do Governo e a Lei de Jurisdição Contencioso-Administrativa são 

as que definitivamente estabeleceram um controle pleno da atividade administrativa 

em seu conjunto, com algumas exceções, o que foi decisivo na evolução da 

jurisprudência, como logo se terá ocasião de estudar. 

Desse modo, o artigo 261 da Lei 50/1997, do Governo, estabelece que 

além do controle político das Cortes Gerais e do Tribunal Constitucional, os atos de 

governo e dos órgãos e autoridades, regulados na referida lei, são impugnáveis ante 

a jurisdição contencioso-administrativa. 

Já a Lei de Jurisdição Contencioso-Administrativa afirma, em seu art. 

2.a2 que estão submetidos à ordem jurisdicional do contencioso-administrativo “los 

actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

cualquiera que fuera la naturaleza de dichos actos”3.  

Eduardo García De Enterría nota uma substancial diferença entre os 

preceitos agora citados e os projetos de lei inicialmente apresentados. Em ambos os 

                                                           
1
 “Artículo 26. Del control de los actos del Gobierno. 1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 2. Todos los actos y omisiones del Gobierno 

están sometidos al control político de las Cortes Generales. 3. Los actos del Gobierno y de los 

órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. 4. La actuación 

del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica 

reguladora del mismo”. 
2
 “Artículo 2. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se 

susciten en relación con: a. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos 

reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con 

los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera 

que fuese la naturaleza de dichos actos”. 
3
 Tradução: “os atos do Governo ou dos conselhos de governo das Comunidades Autônomas, 

qualquer que seja a natureza de ditos atos”.  
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projetos de lei, advogava-se abertamente por separar o Governo da Administração, 

deixando fora do âmbito de controle dos tribunais certos atos administrativos, 

considerados especialmente discricionários, como os que hoje se poderia chamar 

antigos atos políticos. Hoje, felizmente superados, estes projetos, que nunca vieram 

à luz como lei, pode-se dizer que os postulados de Eduardo García De Enterría e 

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, impostos desde logo pelo legislador e, como 

se adiante verá, também pela jurisprudência. 

Diante do exposto, pode-se concluir que hoje a Espanha, ao menos 

para seus doutrinadores, encontra-se em um marco de controle pleno normatizado 

de todos os atos discricionários. 

Confirmou-se o acolhimento legislativo da tese de controle pleno dos 

atos discricionários, pelo que restaria confirmar esse acolhimento também na 

jurisprudência. Perceberá que esta, em função do aspecto jurídico-administrativo a 

resolver, modula seus limites de controle na direção de uma fiscalização plena, mas 

às vezes, também, sobretudo em certos âmbitos, na direção de um controle tímido 

de mera anulação.  

O Tribunal Constitucional espanhol desde 1983 afirma existir 

discricionariedade do governo e diz que, certamente, este ostenta o poder de 

atuação no espaço que é inerente à ação política. Trata-se, para o Tribunal de 

atuações juridicamente discricionárias, dentro dos limites constitucionais, mediante 

uns conceitos que não são imunes ao controle judicial, rechaçando – pela própria 

função que compete ao Tribunal – toda ingerência na decisão política, que 

correspondendo à eleição e responsabilidade do Governo, e tem o controle, também 

desde a dimensão política, além dos outros conteúdos plenos do controle do 

Congresso (STC 111/1983). 

Em sentença de 21 de novembro de 1985, o Tribunal Supremo 

Espanhol analisando caso sobre as comissões qualificadores de concurso público, 

cujo juízo profissional e técnico, formulado de conformidade com os méritos 

alegados e provados pelos candidatos, não se pode impugnar, existindo bem 

claramente um controle mínimo: 

 

[...] al no existir posibilidad de confrontación entre ese criterio 
profesional con otros que sustituyeran al de los miembros de la 
Comisión, ya que, en este supuesto, se desvirtuarían la función 
atribuida a la Comisión de selección a la que se confiere la de juzgar 
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unas condiciones de capacidad profesional que no es susceptible de 
minusvaloración frente a otros juicios igualmente respetables como 
es el del recurrente, por su condición de médico especialista o de 
otros profesionales de la medicina ajenos a la Comisión 4. 

 

Também era esse o posicionamento do Tribunal Constitucional 

espanhol que, em sentença de 17 de maio de 1983, desproveu um recurso de 

amparo, promovido por um coronel de infantaria da Marinha, que foi classificado 

pelo Conselho Superior da Armada a efeito de virar General, afirmando que o 

controle judicial “puede encontrar en algunos casos limites determinados” e que: 

 

[...] así ocurre en cuestiones que han de resolver por un juicio 
fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que solo 
puede ser formulado por un órgano especializado de la 
Administración y que en sí mismo escapa, por su propia naturaleza, 
al control jurídico que es el único que pueden ejercer los órganos 
judiccionales y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en 
que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, 
sobre las cuestiones de legalidad 5. 

 

Assim foi durante toda década de 80. Ainda a título exemplificativo, 

pode-se citar também a sentença relativa à organização dos serviços públicos, de 23 

de outubro de 1987, que, continuando a linha iniciada com anterioridade à 

promulgação da Constituição no âmbito dos transportes de passageiros pelas 

rodovias, onde afirma: 

 

La base argumental del recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de la Administración consiste en negar al Tribunal a quo 
competencia para revisar el acierto o desacierto de la actuación del 
órgano administrativo correspondiente, en orden a la solución 
adoptada denegando la solicitud del recurrente, por no implicar ello 

                                                           
4
 Tradução: “ao não existir a possibilidade de confrontação entre esses critérios profissionais com 

outros que substituam ao dos membros da Comissão, já que, neste suposto, desvirtuariam-se a 

função atribuída à Comissão de seleção a que se confere a de julgar umas condições de capacidade 

profissional que não é suscetível de minivaloração frente a outros juízos igualmente respeitáveis 

como é o do recorrente, por sua condição de médico especialista ou de outros profissionais da 

medicina alheios à Comissão”.  
5
 Tradução: “assim ocorre em questões que devem resolver por um juízo fundado em elementos de 

caráter exclusivamente técnico, que só pode ser formulado por um órgão especializado da 

Administração e que em si mesmo escapa, por sua própria natureza, ao controle jurídico que é o 

único que podem exercer os órgãos jurisdicionais e que, naturalmente, deverão exercê-lo na medida 

em que o juízo afete ao marco legal em que se enquadra, é dizer, sobre as questões de legalidade”.  
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una actuación contraria a Derecho, sino mero uso de sus facultades 
discrecionales para escoger una entre las alternativas posibles, no 
viciada de desviación de poder, mas a este planteamiento cabe 
oponer para rebatirlo que el artículo 4 de la Ley sobre coordinación 
de los transportes mecánicos terrestres de 27 de diciembre de 1947 
permite la autorización de un transporte por carretera coincidente con 
el ferrocarril sólo en supuestos excepcionales, entre los que enumera 
el de que concurra “un destacado interés público”, y éste constituye 
un concepto jurídico indeterminado que no debe confundirse con los 
poderes discrecionales respecto de lo que señalan claramente sus 
diferencias las Sentencias de este Tribunal de 8 de julio y 27 de 
septiembre de 1985, al decir que “a diferencia del acto puramente 
discrecional, en que la Administración tiene una libertad electiva 
entre las distintas alternativas que se le presentan, pues todas ellas 
son igualmente justas, y, por tanto, puede adoptar sin limitación de 
criterio subjetivo, por el contrario, el concepto jurídico indeterminado 
es un proceso reglado en el que el Tribunal habrá de valorar si, 
tratándose de la interpretación de la norma que ha creado el 
concepto, la Administración ha adoptado no cualquiera, sino la única 
de las resoluciones justas que la interpretación permite y que no 
depende de la voluntad del que interpreta, como ocurriría si de un 
acto discrecional se tratara 6. 

  

A situação começa a mudar apenas em 1993, quando uma sentença 

em 15 de março traz um presente ativismo judicial.  

Essa sentença revoga, em apelação, a sentença da sala de 

contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que havia 

provido parcialmente o recurso promovido contra a aprovação definitiva do plano 

geral de ordenação urbana de Granollers e anulado, em conseqüência, a 

qualificação de “verde privado de interes especial” outorgada à finca do número 47 

                                                           
6
 Tradução: “a base argumentativa do recurso de apelação interposto pelo defensor da Administração 

consiste em negar ao tribunal a quo competência para revisar o acerto ou desacerto da atuação do 

órgão administrativo correspondente, em ordem à solução adotada denegando a solicitação do 

recorrente, por não implicar ele em uma atuação contrária a Direito, se não mero uso de suas 

faculdades discricionárias para escolher uma entre as alternativas possíveis, não viciada de desvio de 

poder, no entanto, a este posicionamento cabe opor-se para rebatê-lo que o artigo 4º da Lei sobre 

coordenação dos transportes mecânicos terrestres, de 27 de dezembro de 1947, permite a 

autorização de um transporte por rodovia coincidente com o trem só em supostos excepcionais, entre 

os que enumera o de que concorra “um destacado interesse público”, e este constitui um conceito 

jurídico indeterminado que não deve confundir-se com os poderes discricionários a respeito do que 

claramente assinala as diferentes sentenças deste Tribunal de 8 de julho e 27 de setembro de 1985, 

ao dizer que “a diferença do ato puramente discricionário, em que a Administração tem uma liberdade 

eletiva entre as distintas alternativas que se lhe podem apresentar, pois todas elas são igualmente 

justas, e, portanto, podem adotar sem limitação de critério subjetivo, pelo contrário, o conceito jurídico 

indeterminado é um processo vinculado no que o Tribunal deverá valorar se, tratando-se da 

interpretação da norma que criou o conceito, a Administração adotou não qualquer, mas a única das 

resoluções justas que a interpretação permite e que não depende da vontade do que interpreta, como 

ocorreria se de um ato discricionário se tratasse”.  
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da Calle Bisbe Grivé de dita cidade, por não se conformado o direito “sin perjuicio de 

la calificación que a la misma le otorgue la Administración con arreglo a Derecho y a 

salvo las vías impugnatorias contra esa calificación” 7. 

A questão radica em determinar quando o interesse público perseguido 

pela Administração, com a modificação, supõe um desvio do interesse público 

perseguido. Sustenta a sentença:  

 

[…] todas las potestades administrativas se otorgan para alcanzar un 
interés público, concepto indeterminado cuya aplicación puede ser 
revisada en vía jurisdiccional, si bien el problema mayor que 
comporta es la prueba de la divergencia de los fines, que nunca 
podrá ser plena, habiéndose admitido suficiente para llegar a 
declararla la convicción que se forma el Tribunal, y todo ello a la vista 
de los hechos que en cada caso concreto resulten probados, ya que 
lógicamente el acto viciado no expresará nunca que el fin que le 
anima es distinto al legítimo 8. 

 

Outra sentença que afirma expressamente o poder de substituição do 

Judiciário é a sentença do Tribunal Superior de 20 de outubro de 1997: 

 

[...] existen situaciones en que son posibles varias soluciones de 
índole sustancialmente igual en cuanto a la justicia y procedencia de 
las mismas y claro es, que en uno de estos supuestos la decisión 
administrativa no puede ser sustituida por la judicial9. 

 

O que se percebe ao longo dessas e muitas outras sentenças é a 

adoção de um controle máximo da atividade administrativa na qual, salvo exclusão 

legal expressa e fundada em motivos suficientes, não se sujeitam ao controle e 

fiscalização dos Tribunais (STC 34/1995).  Assim, visualiza-se na jurisprudência 

constante do Tribunal Constitucional, que se vem ocupando em dizer que a 

                                                           
7
 Tradução: “sem prejuízo da qualificação que a mesma lhe outorgue a Administração para obter 

Direito e a salvo as vias impugnatórias contra essa qualificação”. 
8
 Tradução do autor: “todos os poderes administrativos se outorgam para alcançar um interesse 

público, conceito indeterminado cuja aplicação pode ser revisada em via jurisdicional, se bem que o 

problema maior que comporta é a prova da divergência dos fins, que nunca poderá ser plena, tendo-

se admitido suficiente para chegar a declarar-lhe a convicção que se forma o Tribunal, e tudo isso à 

vista dos feitos que em cada caso concreto resultem provados, já que logicamente o ato viciado não 

expressará nunca que o fim que lhe anima é distinto ao legítimo”.  
9
 Tradução: “existem situações em que são possíveis varias soluções de índole substancialmente 

iguais quanto à justiça e procedência das mesmas, e claro é, que em algum destes supostos a 

decisão administrativa não pode ser substituída pela judicial”. 
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Constituição não define quais são os instrumentos processuais que fazem possível o 

controle judicial, mas afirma, ao contrário, a necessidade que ditos mecanismos 

devem articular-se de tal modo que assegurem, sem imunidades de poder, uma 

fiscalização plena do exercício das atribuições administrativas (STC 238/1992). 

Apesar de tal marco, a doutrina do Tribunal Constitucional teve 

ocasiões de introduzir matrizes. Entre eles, a chamada discricionariedade técnica 

dos órgãos da Administração, enquanto promovem e aplicam critérios resultantes 

dos concretos conhecimentos especializados, requerendo pela natureza das 

atividades desempenhadas por órgãos administrativos (STC 34/1995). 

Fácil notar que, ainda que haja o marco regulatório para o controle do 

ato administrativo político, a adoção do modelo clássico de separação de poderes 

permeia o subconsciente da interpretação constitucional fazendo com que a 

Suprema Corte Espanhola não se sinta à vontade para realizar esse controle de 

forma plena, tendo como fundamento clássico a existência de um âmbito político de 

discricionariedade típica da administração que impede a interferência do Poder 

Judiciário assim como a substituição da decisão do administrador pela decisão do 

judicial. 
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4 ANÁLISE HISTÓRICA DO CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

NO BRASIL 

 

O período tratado nesse capítulo é o do Segundo Reinado (1842 – 

1889), pois a estrutura jurídica, o contencioso administrativo no Executivo e os 

grandes debates travados pela doutrina no que tange a divisão de poderes e o 

âmbito de suas competências ocorreram nesse período e firmaram a estrutura 

interpretativa que viria se estabelecer como dominante e que ainda é utilizada por 

muitos juristas e magistrados nos tempos atuais.  

Isso porque, no início do período colonial, o direito que vigia no Brasil 

colônia era o direito português. A estrutura jurídico-administrativa do governo 

instalada na colônia estava vinculada à conjuntura política e econômica europeia, 

direcionada exclusivamente a um sistema mercantil. Portugal investiu muito pouco 

nas colônias já que tinha como objetivo estratégico retirar o máximo de riquezas com 

o menor custo. Essa desatenção com as colônias, consequentemente com o Brasil 

refletiu na instalação precária dos órgãos oficiais do governo. Essa “ausência” 

portuguesa fez com que se formasse no Brasil uma elite agrária que desfrutava alto 

grau de autonomia e poder local. Essa fase foi marcada pela descentralização do 

Poder político, pois a organização dos agentes do governo nas localidades se 

concentrava nas Câmaras Municipais, cujos líderes eram escolhidos através de uma 

rede corporativista pautada pela troca de favores. Controlavam a administração da 

justiça, contando com magistrados encarregados da solução dos conflitos, como os 

juízes ordinários, eleitos anualmente, juntamente com os vereadores selecionados 

dentre os “homens bons” do lugar. Os juízes ordinários gozavam de independência e 

aplicavam o “direito costumeiro”, desprezando a aplicação da legislação oficial e, 

mesmo assim, a autonomia de seus julgamentos nunca era questionada. Vigia o 

adágio “manda quem pode obedece quem tem juízo”. 

 Essa situação começa a mudar de forma clara quando em 1808 a 

Corte portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro e com a presença de D. João 

aqui foram instituídos o Conselho Supremo Militar e de Justiça e a Mesa do 

Desembargo do Paço e da Consciência que vieram a se somar com o Tribunal da 

Relação criado em 1751 no ciclo do ouro para julgar com mais celeridade as 

questões referentes a extração do minério.  
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Em seguida o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro foi elevado à 

condição de Casa da Suplicação do Brasil sendo criados os cargos de juiz 

conservador dos privilegiados do comércio e de juiz dos falidos. Esses dois 

magistrados integravam a Real Junta do Comércio, Fábricas, Navegações e 

Agricultura, e conheciam das causas relativas aos negócios comerciais e às 

falências. 

Com a vinda da Corte para o Brasil o controle se tornou mais rigoroso e 

centralizado, acabando com a liberdade e autonomia que ostentavam as elites 

locais. Havia uma ordem para que todas as sentenças e cartas dos juízes da cidade 

passassem pela chancelaria da Casa da Suplicação, o que significava a revisão de 

todas as decisões, de forma a controlar o teor das sentenças por eles proferidas10, 

mostrando a ciência da Corte na existência de desmandos que eram aqui 

praticados. 

Todavia, foi com a abdicação do trono por D. Pedro I em 1831 e o 

início do segundo Reinado que o verdadeiro processo de independência e 

construção de uma estrutura jurídico-administrativa própria e desvinculada surgiu.     

No Segundo Reinado foram restaurados o poder moderador e o 

Conselho do Estado e surgiram os dois primeiros grandes partidos políticos 

brasileiros: o Conservador e o Liberal. A disputa entre eles interferia em todos os 

setores da sociedade. Embora os membros dos dois partidos proviessem de uma 

mesma abastada classe social, adotavam estratégias diferentes em busca do poder 

político. É nesse momento rico que surgem os grandes debates sobre a estrutura 

jurídico administrativa, a separação de poderes e o âmbito de suas competências. 

O Partido Liberal11 votava pela a descentralização política e a 

autonomia das províncias. Já o partido Conservador12 defendia a centralização do 

poder nas mãos do Imperador, assumindo, o Poder Executivo, a autoridade final 

para solucionar as questões administrativas, ficando o Poder Judiciário proibido de 

intervir nos assuntos da Administração. Contudo, vale ressaltar que cada um deles 

que estivesse no poder utilizava a máquina do governo para manter posição. Mas 

quem determinava a alternância dos partidos no poder era o Imperador, fazendo o 

                                                           
10

 Alvará de 9 de julho de 1810. 
11

 Formado por membros que representavam os interesses de São Paulo, Rio Grande do Sul e parte 
de Minas Gerais.  
12

 Formados por membros que ocupavam à classe burocrática imperial. Altos funcionários da Corte 
que se aliaram aos grandes produtores de café, na província do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
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papel da opinião pública. A hegemonia desses partidos foi abalada pelo nascimento 

do Partido Progressista (1864-1868), que, posteriormente, foi desmembrado para 

formar o partido Republicano, em 1870. 

Nesse cenário de sucessivas rupturas e da construção de um modelo 

adaptado à realidade brasileira é que surgem os debates permeados em disputas de 

poder que foram elaboradas as primeiras teorias do controle do ato administrativo 

em todas as suas vertentes.  

O liberalismo foi o ponto de partida de qualquer das propostas, embora 

o desenvolvimento tenha se dado por perspectivas distintas de cada um de seus 

articulares. Vale destacar, contudo, que os avanços ocorreram pelas mãos dos 

conservadores, sendo esse contrassenso um símbolo das posições que, embora 

desenvolvidas por partidos diferentes e aparentemente antagônicos, surgiram na 

mesma base intelectual, qual seja, a aristocracia brasileira da época13. 

As desavenças ideológicas começam já no episódio da elaboração da 

Constituição do Império onde os liberais buscavam uma representação através da 

Assembleia Parlamentar em uma estrutura mais próxima a monarquia republicana, 

ao passo que os conservadores buscavam o a representação do Estado na figura do 

monarca como representante existencial da soberania nacional14.  

 A posição mais liberal que desde seu surgimento até os tempos atuais, 

com algumas adaptações é claro, defendia uma separação de poderes mais 

estruturada e com pouca ou nenhuma interferência naquilo que podemos chamar de 

núcleo essencial de seu poder, legitimada pela  representatividade da Assembleia 

Parlamentar numa forte posição descentralizadora onde haveria predominância das 

questões econômicas sobre as políticas. 

Já a posição conservadora defendia um papel central a ser 

desenvolvido pelo Estado nas questões socioeconômicas com uma clara 

superioridade do monarca.  

O conturbado cenário político da época de criação da constituição fez 

com que, com base em uma teoria do direito francês, forjada por Benjamin Constant, 

os monarquistas assumissem a criação do poder moderador, numa flagrante 

derivação da doutrina da separação de poderes. 

                                                           
13

 NEVES, Edson Alvisi. Princípios Gerais da Jurisdição Administativa no Império. Diálogos entre 
Direito e História: cidadania e justiça. Ed. da UFF. Niterói, RJ, 2009. p. 21. 
14

 Idem.  
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Com a derrota dos governistas que argumentavam a necessidade de 

um executivo forte para manutenção da unidade do império, pois com uma 

Assembleia Constituinte criando uma Constituição soberana retirariam os poderes 

do Imperador surge uma crise que se agrava com a ida dos irmãos Andradas para 

oposição. Isso faz com que o Imperador dissolva a Assembleia Constituinte sob o 

fundamento que haveria um atentado a integridade do Império e por conseguinte 

outorgue a Constituição Imperial de 1824 trazendo consigo a figura do Poder 

Moderador15/16.  

Exercido pelo Imperador, intitulado pela Constituição17 Imperador 

Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, auxiliado pelo Conselho de Estado, o 

Poder Moderador surge como fiscalizador dos outros poderes, pois suas atribuições 

constitucionais permite fazer que cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) mantenha-se em sua esfera de competência e concorra 

harmoniosamente para o bem comum da sociedade e nação.  

Nas palavras de José Antônio Pimenta Bueno (Marquês de São 

Vicente) é quem mantém o equilíbrio dos outros poderes e “impede abusos, 

conserva-os na direção de sua alta missão; é enfim a mais elevada força social, o 

órgão político mais ativo, o mais influente de todas as instituições fundamentais da 

nação”.18  

Para ilustrar, a Constituição19 atribuía como competências do Poder 

Moderador, dentre outras: sancionar os decretos e resoluções da Assembleia Geral 

para que tenham força de Lei; aprovar e suspender interinamente as Resoluções 

dos Conselhos Provinciais; prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e dissolver a 

Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, 

convocando imediatamente outra, que a substitua; suspender os Magistrados nos 

por queixas feitas contra eles; e perdoar e moderar as penas impostas e os réus 

condenados por sentença. 

Nessa perspectiva a interferência nos poderes Legislativo e Judiciário 

fica flagrante e para garantir o afastamento do Poder Moderador dos demais 

                                                           
15

 Constituição de 1824 –  Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do 
Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial. 
16

 ARAÚJO, Guilherme de. A justiça Administrativa no Brasil. Rio de Janeiro. 1955. p. 5 
17

  Constituição de 1824 –  Art.  100 
18

 PIMENTA BUENO, José Antônio. Marques de São Vicente, 1803 – 1878. Organização e introdução 
de Eduardo Kugelmas. São Paulo. Ed. 34. 2002. p. 280.  
19

 Art. 101 da Constituição de 1824 
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poderes e sua intangibilidade por qualquer tribunal de sua pessoa ou seus atos, a 

Constituição do Império previu ainda em seu artigo 99 que o Imperador é inviolável e 

sagrado, determinando ainda, que ele não está sujeito a responsabilidade alguma. 

Até porque esses atributos são dogmas à época indissociáveis da Monarquia.  

O Poder Executivo, por sua vez, também era exercido pelo Imperador 

segundo a Constituição. 

  José Pimenta Bueno20, comentando a questão, afirma que “embora o 

imperante, o poder moderador, seja chefe do Poder Executivo, esses dois poderes 

são, e devem ser distintos, senão teríamos apenas uma fraseologia, e não uma 

realidade diferente”. 

Para que dessa forma fosse, a ideia desenvolvida foi que toda a 

administração secundária deveria ficar a cargo dos Ministros, para que atenção do 

Imperador se voltasse para os assuntos de alto interesse do Estado. Nem mesmos 

os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo teriam valor sem o referendo dos 

Ministros, segundo a Constituição21.  

Assim o Poder Moderador e o Poder Executivo se misturam na figura 

do Imperador e a divisão teórica apontada por Pimenta Bueno não se fazia presente 

com tanta nitidez na prática. Nesse cenário o Conselho de Estado passa a ter papel 

importantíssimo e de destaque, sendo lá o berço das grandes discussões que 

buscavam um modelo ideal para o Brasil de controle dos atos do Estado. 

Tendo sido suprimido entre 1832 e 1941pelo ato adicional de 1834 (Art. 

34), foi restaurado pela lei de nº 234 de 23 de novembro de 1841. O Regulamento nº 

124 de 1842 complementa sua estrutura legal nesse novo momento acrescentando 

às suas competências a função jurisdicional administrativa. Cabia, portanto, ao 

Conselho além de suas atribuições consultivas, exercer atribuição de contenciosa22.  

Nas palavras de José Guilherme de Araújo, pode se dizer que no que 

tange as atribuições consultivas caberia ao Conselho todas as áreas relacionadas 

aos “Poderes de Estado” interessando suas decisões ao Poder Moderador, Poder 

Executivo, Político e Governamental e ao Poder Administrativo Gracioso. Já as 

atribuições contenciosas definidas pelo art. 24 do Regulamento 124 de 1842 

                                                           
20

 Op. Cit. p. 287. 
21

 Art. 132. Os Ministros de Estado referendarão, ou assinarão todos os Atos do Poder Executivo, sem o que não 

poderão ter execução. 
22

 Op. Cit. p. 6 
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determinavam, dentre outras, que os juízes comuns se abstivessem de examinar 

litígios que lhe fossem submetidos23.  

Ao discorrer sobre a importância do Conselho de Estado, Pimenta 

Bueno24 afirma que “esta instituição é indispensável como julgador do contencioso 

da administração, julgador que de um lado resguarda a independência do poder 

administrativo, mas que de outro segue o direito das partes com inteira 

imparcialidade e exata justiça”. 

Todavia, ressalta-se que embora se permitisse o controle do ato 

administrativo, não havia uma distinção marcada sobre o que poderia ser e o que 

não poderia ser objeto de controle, pois sendo a Constituição omissa quanto a 

extensão das atribuições do Conselho de Estado, fez surgir debates sobre suas 

competências, fazendo emergir no próprio Conselho uma jurisprudência que 

reservava competência administrativa a ele nos litígios em que a Administração 

Pública atuasse como poder ou autoridade.  

Paulino José Soares de Sousa25 (Visconde do Uruguai), nesse embate 

teórico, e na defesa da possibilidade do exercício de um contencioso administrativo 

pelo Conselho, distingue a administração graciosa da contenciosa. Para ele a 

Administração Graciosa surge dos atos de puro mando, como por exemplo os atos 

emanados pela autoridade executiva ou executiva no exercício de um poder 

discricionário. Explica que “conhece-se um ato emana do poder discricionário da 

administração quando fere não um direito consagrado pela lei, mas sim um simples 

interesse do reclamante26”. É graciosa portanto, quando a administração exerce atos 

de puro mando e faz a aplicação aos casos particulares que se apresentam. 

Define interesse como a escolha pelo Estado entre hipóteses 

igualmente justas que não viole um direito do indivíduo ou da coletividade 

consagrado na lei ou no ato administrativo. 27 

                                                           
23

 Op. Cit. p. 7 
24

 Op. Cit. p. 367. 
25

 SOARES DE SOUZA, Paulino José. Visconde do Uruguai. Organização e introdução de José 
Murilo de Carvalho. São Paulo. Ed. 34. 2002. p. 147. 
26

 Idem.  
27

 Exemplifica com a seguinte história: Tem que ser aberta uma estada. Um município que se acha na 
sua direção pede que essa estrada passe pela sua vila. Tem nisso um interesse, pois a passagem 
dos viajantes concorrerá para o aumento da indústria e comércio dela. A administração decida que a 
estada passe por outro lugar. Foi ferido um interesse, talvez justo, mas não foi ferido direito algum.  
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Todavia, será contenciosa quando resolve reclamações que levantam 

interesses opostos em casos apoiados em direitos que a administração tem a 

obrigação de respeitar.  

Para Paulino “é contencioso o ato administrativo fundado em interesse 

especial, que emana do interesse geral, discutido, em contato com um direito 

privado, conquanto que aquele ato administrativo não emane de um poder 

discricionário especialmente conferido pela lei”28 

Assim, a distinção entre graciosa e contenciosa objetiva definir o que 

poderia sofrer e não controle. A administração contenciosa era restrita aos direitos 

decorrentes da lei. A administração graciosa estava ligada ao interesse da 

administração cuja discricionariedade, voltada para atender os interesses do Estado 

em prol da coletividade, não possuía proteção judicial nem administrativa.  

Se o Estado atua como proprietário deveria ser considerado como 

parte em uma relação jurídica podendo acionar e ser acionado perante os tribunais 

judiciais. Os contratos que celebra têm caráter de convenções particulares e 

nenhum tratamento diferenciado lhe será dispensado. Afirma Paulino Souza que o 

Estado, nesses casos, “figura como simples particular, ainda que a lei lhe tenha 

dado juízo especial e privilegiado. O contencioso é então contencioso judicial e 

como tal, pertence aos tribunais judiciais29”. 

Essas causas, de natureza cível, que envolvesse a Fazenda, seriam 

processadas e julgadas em primeira instância no juízo privativo dos feitos da 

fazenda e em segunda instância nas Relações conforme determinava a Lei 242 DE 

29 de novembro de 1841. 

Como administrador, contudo, o Estado, nas palavras Visconde de 

Uruguai, “personifica o interesse público”30 e pode sacrificar os interesses individuais 

em detrimento dos interesses gerais.  

Para Uruguai31, não poderiam os magistrados, com as peculiaridades 

que compões a jurisdição ordinária, se imiscuir em questões do Estado, pois não 

poderia o Administrador ficar tolhida quando, na promoção do bem comum e do 

interesse público, encontrasse obstáculos nos interesses e em certos direitos dos 

particulares.  

                                                           
28

 Idem. p. 151. 
29

 Idem. p. 138.  
30

 Ibidem.  
31

 Idem. p. 139. 
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Há, pois, nessa visão, uma clara definição de que atos administrativos 

advindos de escolhas políticas da Administração não poderiam sofrer qualquer 

controle judicial.  

Contudo, embora não possa a Administração, nessa perspectiva supra, 

ser embaraçada em sua atuação por esbarrar em interesses particulares é notório 

que esses interesses não podem ficar a mercê do arbítrio.  

Uruguai32 afirma que “devem a organização e as leis administrativas 

dar (ao particular) garantias de audiência, de discussão, de exame, de publicidade e 

de recurso, para a consideração e reconsideração dos assuntos”. 

E conclui: “Nessa parte a nossa legislação é extremamente deficiente e 

arbitrária, e não oferece garantias suficientes”. 

A busca, portanto, de um sistema dualista de jurisdição administrativo e 

judicial fortemente influenciado pelo modelo francês e a atuação de seu Conselho de 

Estado em uma quadra histórica onde as regras não eram claras e as instituições de 

poder eram muitas fez surgir um rico debate na busca do sistema adequado. 

Uma parte dos administrativistas da época defendia a separação rígida 

de poderes se posicionando no sentido do controle contencioso dos atos 

administrativos fossem pelo poder judiciário.  Todavia, entendiam que atos de mero 

interesse não sofreriam qualquer controle. Outra parte dos administrativista defendia 

um regime dualista com a existência de independência entre as autoridades 

administrativas e judiciais vedando a interferência às autoridades judiciais 

interferirem nas funções do magistrado administrativo. Caberia ao Judiciário apenas 

questões relacionadas as leis civis e penais. Adotavam o princípio forjado na frança 

que julgar a administração é também administrar33.  

Na obra de José Guilherme de Araújo34 ele ilustra a essas correntes 

com os seguintes pensadores. De um lado o Conselheiro Ribas afirmando que o 

Poder Judiciário tem sua competência restrita a questões civis e criminais, 

excluindo-lhes as questões administrativas. Afirma essa corrente que viola o 

princípio da separação de poderes a submissão dos atos Poder Executivo ao 

controle pelo Poder Judiciário se os atos da Administração estivessem sujeitos à 

confirmação pelo Judiciário.  

                                                           
32

 Idem. p. 139. 
33

 Juger l’Administration c’est aussi administrer 
34

 Idem. p. 10. 
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Em outro lado o Conselheiro Prudêncio Giraldes Tavares da Veiga 

Cabral ressalta que administrar é assegurar a execução das leis e do interesse 

público. Para garantir a execução da lei é necessário conceder ao Poder Executivo o 

direito de remover obstáculos e decidir sobre reclamações. Completando essa linha 

de defesa o Conselheiro José Rubino de Oliveira que afirma ser necessário conferir 

liberdade de ação às organizações administrativas, para o que se impõe evitar a 

interferência da autoridade que lhes seja estranha. 

Em uma posição intermediária posicionou-se o Visconde de Uruguai e 

o Senador Bernardo Pereira de Vasconcelos que defendiam a existência de um 

contencioso administrativo, mas afirmavam inexistir violação da separação de 

poderes.  

Em sessão de 12 de julho de 1841 Senador Bernardo Pereira de 

Vasconcelos defendeu: 

[...] Contencioso administrativo não é outra coisa senão 

contestação ou decisões de contestação que houve aos atos de 

pura administração. [...] É o axioma do direito - jurisdictio 

voluntaria transit in contentiosam interventu adversarii35. Ora 

deste axioma se conclui que a jurisdição contenciosa é a maior 

parte das vezes a mesma voluntária, quando os atos da 

administração pura e voluntária são contrariados36.  

 

Não era, portanto muito clara a atuação do Conselho e com atribuições 

nebulosas ficou fácil surgir à dúvida e consequentemente o espaço livre para a 

criação pretoriana de sua atuação. Ficou a cargo do Conselho de Estado a jurisdição 

de primeira instância em relação a determinadas matérias, como conflitos de 

atribuição e questões de presas marítimas. Como última instância, decidia recursos 

interpostos contra decisões de proferidas pelos Ministros de Estados, Presidentes de 

províncias, e autoridades fiscais. Nessa perspectiva ficou difícil distinguir a atuação 

do Conselho que passou a funcionar ora como órgão administrativo, ora como órgão 

julgador de primeira instância, pois ora praticava atos administrativos e ora praticava 

atos jurisdicionais. Ademais, vale lembrar que a origem brasileira tinha como 

tradição a unidade da jurisdição, pois, segundo a legislação portuguesa, vigente no 
                                                           
35

 A jurisdição voluntária se transforma em contenciosa pela intervenção de um oponente legal. 
36

 Apud. SOARES DE SOUZA, Paulino José. Visconde do Uruguai. Organização e introdução de 
José Murilo de Carvalho. São Paulo. Ed. 34. 2002. p. 173 
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período colonial, as questões entre a Administração e os particulares eram dirimidas 

pelos tribunais judiciais.  

Os teóricos que vimos defendendo a dualidade da jurisdição, o faziam 

pela proximidade dos ideais franceses que norteavam a Constituição de 1824 a qual 

serviu de modelo, mas a realidade da sociedade brasileira, de características 

escravocrata e latifundiária, era muito diferente da França.  Os problemas da 

importação do modelo francês e a falta de uma atuação forte e clara para renovar o 

contencioso administrativo no Brasil fez com que sucumbisse junto com o Império 

quando da Proclamação da República. Constata José Guilherme de Aragão37: 

 

Diante de um sistema jurisdicional onde os publicistas mais 

representativos da época como URUGUAI, PARANÁ, 

JEQUITINHONHA e NABUCO duvidam em considerar o próprio 

Conselho de Estado como Tribunal administrativo; onde URUGUAI 

não admite justiça administrativa fora do Ministro de Estado – diante 

de tal sistema, a instituição real da justiça administrativa ainda estava 

muito distante. 

O malogro do contencioso administrativo decorreu do fato de ter ele 

mumificado nos dispositivos dos Regulamentos 124 de 182. Não se 

renovando mediante organização compatível com as exigências 

progressivas do exercício ou função jurisdicional da administração, 

tornou-se o contencioso administrativo um fantasma incômodo até ao 

exercício da justiça comum. Por isso os republicanos de 1889 o 

condenaram à morte constitucional, não lhe faltando ao enterro esta 

ironia de RUI BARBOSA – “É certo que ele existe sob o regime 

imperial” para deixar bem claro que a “Constituição Republicana 

eliminou positivamente os elementos ao contencioso administrativo 

existente sob a monarquia, fechando a porta a toda tentativa ulterior 

para restaurá-lo”. 

 

Conclui-se que a atuação do Conselho de Estado dentro de uma 

perspectiva normativa frágil e de ideais que oscilavam entre as ideias francesas e a 

adoção de práticas processuais coloniais herdadas de um passado recente da 

Coroa Portuguesa permitiu um debate acerca da separação entre a atuação das 

                                                           
37

 Idem. p. 20-21. 
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atividades administrativas e judiciárias que levaram o Conselho de Estado ser um 

Tribunal Administrativo, mas que não se consolidou seja por questões intestinas de 

poder, seja pela falta de uma origem de ruptura real de poder. Nesse contexto de 

delicada estrutura a ideia de jurisdição a cargo do Conselho de Estado não 

progrediu, desaparecendo com a República.  

Todavia, é notório que já no início de nossas instituições era 

controvertido o debate sobre a legitimidade do controle do ato administrativo político 

sendo certo que a seu tratamento sempre foi visto com melindres pelos órgãos do 

poder, mormente pelo Poder Judiciário que permeado pelas doutrinas vigentes à 

época e pela fragilidade de suas instituições e pela falta de uma legislação clara 

nesse sentido fez com que desde o início do segundo Reinado o controle do ato 

político no que tange a sua legitimidade e limites fosse cercado por tantas incertezas 

quanto teorias que o tentam explicar.  

No período republicano consolidou-se princípio liberal de origem 

francesa da separação de poderes e a tese de que o Poder Judiciário não poderia 

invadir o mérito do ato nem seu conteúdo político sob pena de violar o princípio da 

tripartição. Embora consolidada essa tese, o capítulo seguinte mostra que o Estado 

contemporâneo, imantado pela releitura da constituição e de sua força normativa 

propõe mais uma vez uma ruptura ao modelo clássico no que tange ao controle 

desse tipo de ato através das teorias que fundamentam a possibilidade da 

concretização pelo Poder Judiciário de direitos fundamentais. 
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5 REFLEXÕES SOBRE A REALIDADE BRASILEIRA 

 

Como visto no capítulo anterior durante o Segundo Reinando houve 

uma tentativa, dentro do plano político, gerado pela fragilidade legislativa vigente, de 

se construir um modelo dualista de jurisdição ficando a cargo do Conselho de 

Estado as competências da jurisdição administrativa. Por delicado que era o 

sistema, pela forte pressão latifundiária da sociedade de origem escravocrata, e pela 

origem brasileira de tradição colonial portuguesa que trazia consigo a unidade da 

jurisdição essa tentativa naufragou com a virada do Império para República.  

Passamos a adotar de forma clara a jurisdição contenciosa una 

concentrada nas mãos do Poder Judiciário. Vale ressaltar que a legislação 

portuguesa, vigente no período colonial, atribuía as questões entre a Administração 

e os particulares à competência dos tribunais judiciais o que mostra nossa aptidão 

histórica e consequentemente cultural a centralização do controle.  

Veremos nesse capítulo que o desenvolvimento do controle do ato 

administrativo pelo Poder Judiciário, permeado pela inegável cultura liberal da 

separação de poderes, vinculava o Poder Judiciário como o grande e último 

interprete da lei.  Atribuía a ele exclusivamente o papel de legislador/administrador 

negativo, anulando o ato viciado e devolvendo ao poder de direito a possibilidade de 

realização de um novo ato. 

Nessa perspectiva, o ato político e a discricionariedade inerente a sua 

prática não poderia sofrer controle por esse Poder, pois estaria dentro da atividade 

de independência da administração e essa eventual interferência macularia a 

separação de poderes e o estado democrático de direito em diversos aspectos, 

dentre eles o de faltar ao Juiz legitimidade política para isso. 

Contudo veremos que mais uma vez surge uma tentativa de ruptura do 

modelo clássico. A dinâmica imposta pela nova sociedade do século XXI, apoiada 

na força normativa da Constituição fez surgir o que se convencionou denominar 

ativismo judicial. Nessa nova perspectiva de leitura da Constituição e sua aplicação 

pelo Poder Judiciário sustenta-se a via judicial como instrumento democrático para a 

instrumentalização e concretização de direitos do cidadão.  

Por tal entendimento, o juiz torna-se coautor das políticas públicas 

admitindo uma nova concepção as doutrinas de Locke e Montesquieu com relação à 

separação dos poderes. 
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Como veremos a seguir, é nesse cenário dicotômico onde de um lado 

temos o apego ao modelo clássico da separação de poderes e do outro uma posição 

vanguardista da atuação judicial, que se desenvolve a prestação jurisdicional 

brasileira no controle do ato administrativo, formando-se núcleos de entendimentos 

muito próximos aos que se desenvolveram na Espanha.  

Assim, sendo faculdade outorgada aos agentes que compõem a mais 

alta estrutura organizacional da Administração Pública, o poder discricionário é uma 

das prerrogativas que a ordem jurídica lhes confere à realização de ações estatais, 

que convenham ou satisfaçam aos objetivos consagrados como relevantes no 

sistema legal, permitindo ao agente escolher, dentre as condutas adequadamente 

possíveis à finalidade expressa na lei, qual o melhor caminho a seguir para o 

atingimento do interesse coletivo, agindo com certa margem de liberdade diante do 

caso concreto, segundo critérios subjetivos de conveniência e oportunidade, binômio 

doutrinariamente chamado de mérito administrativo, cujos elementos 

obstacularizam, em princípio, o controle judicial. 

Assim, exemplificando, quando foi proposta uma ação contra a 

prefeitura do Município do Rio de Janeiro, por ter seu administrador alterado paradas 

e itinerários de certas linhas de ônibus oriundos da Baixada Fluminense, o STJ 

decidiu, ao apreciar melhor a matéria, que embora o usuário tenha legitimidade para 

atacar o ato, por ser o destinatário do serviço público, “trata-se de ato discricionário, 

que sob o aspecto formal não apresenta nenhum defeito, não podendo o Judiciário 

adentrar em suas razões de conveniência”, dessa forma entendendo a Egrégia 

Corte que os tais motivos alegados foram meramente administrativos e, portanto, 

inviáveis à apreciação pelo Judiciário1. Fere-se no caso um interesse não um direito, 

como já defendia os antigos publicistas do Império.  

Note-se, contudo, que essa discricionariedade tem limites, que são 

delineados pelo próprio ordenamento jurídico através de regras, princípios e/ou 

teorias, os quais, por sua vez, delimitam o campo de atuação subjetivista do agente 

público, dele exigindo a observância dos princípios constitucionais que norteiam a 

administração pública, sobretudo o da legalidade e da moralidade, como também da 

finalidade indicada no comando normativo, sendo seu dever prestar contas de seus 

atos à Administração Pública, e moralmente à sociedade, justificando a motivação 

                                                           
1
 RMS nº 11.050-RJ, 2ª T.,Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 22.02.2000. Informativo de Jurisprudência 

do STJ, nº 48, fev./2000. 
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de sua escolha, esclarecendo, enfim, o porquê preferiu atender a certa situação, e 

não à outra, assim afastando as hipóteses de abuso do poder discricionário e de 

desvio da finalidade prevista na lei, fatores que, no caso de necessária averiguação, 

possibilitam a revisão da legalidade da conduta do agente no âmbito da própria 

Administração ou na via judicial. 

Discorrendo sobre discricionariedade, o Ministro Gilmar Ferreira 

Mendes destaca que o conceito de discricionariedade no âmbito da legislação 

traduz, a um só tempo, ideia de liberdade e de limitação. 

 

Reconhece-se ao legislador o poder de conformação dentro de 

limites estabelecidos pela Constituição. E, dentro desses limites, 

diferentes condutas podem ser consideradas legítimas. Veda-se, 

porém, o excesso de poder, em qualquer de suas formas [...]. Por 

outro lado, o poder discricionário de legislar contempla, igualmente, o 

dever de  legislar.   A omissão legislativa   [...]   parece equiparável, 

nesse passo, ao excesso de poder legislativo2.  

 

 

Com efeito, nos Estados de Direito, onde vigora o princípio da 

legalidade, vale sempre lembrar, o Poder Público não pode ser arbitrário, mas 

condicionado por normas que lhe ditam os meios de agir. Desse modo, se um  

administrador trilha por um caminho não apontado ao fim a que norma se destina, 

sua conduta será ilegítima, arbitrária, propiciando a intervenção jurisdicional. 

Já no Império, Visconde do Uruguai afirmava que o excesso de poder 

ocorre quando a autoridade administrativa tomar uma decisão ou praticar um ato 

“excedente das atribuições marcadas pela lei”3.   

Nos últimos tempos, contudo, estando os cidadãos cada vez mais 

conscientes de seus direitos, confiantes e participantes do processo democrático, a 

discricionariedade administrativa tem sido bastante discutida pela sociedade mais 

politizada, não só quando toma conhecimento pela mídia das condutas ímprobas e 

escandalosas dos políticos, eleitos democraticamente pelo povo, como também, e, 

sobretudo, quando observa a inércia dos legisladores/administradores no que diz 

                                                           
2
 MENDES, Gilmar Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: novas leituras. Revista Diálogo Jurídico, ano I, v. 1, nº 5, ago. 2001, p. 2. 
3
 Op Cit. p. 145. 
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respeito à efetivação dos direitos fundamentais de segunda geração – produto típico 

do Estado do bem-estar social –, que parecem ficar somente registrados nas letras 

frias da lei, pois nem sempre as decisões políticas elegem como prioridade os 

direitos econômicos e sociais, complementares a dos direitos de liberdade, deixando 

os legisladores de destinar às tão propagadas políticas públicas, enquanto conjunto 

de normas, atos e decisões que visam à realização dos objetivos fundamentais do 

Estado – compromisso este, aliás, firmado pela própria Constituinte de 1988 (art. 3º 

da CF) – os recursos necessários aos programas de governo, cuja implementação 

acaba se abrigando sob o manto da chamada reserva do possível, justificativa mais 

comumente alegada pelo Poder Público para suas omissões, tendo forçosamente 

que usar de razoabilidade à escolha da destinação de um orçamento reduzido. 

Convém frisar, todavia, que os direitos econômicos e sociais têm força 

normativa, com aplicação imediata, ocupando lugar de destaque na Constituição 

Federal de 1988 (§ 1º do art. 5º), razão pela qual a efetividade de tais direitos não 

poderia depender exclusivamente de decisões políticas dos representantes das 

maiorias (Legislativo ou Executivo), o que bastaria para justificar, para alguns 

autores, a interferência do Poder Judiciário. 

Nesse compasso, então, frente à discricionariedade política, bem como 

às omissões administrativas, pode o Poder Judiciário intervir nessa questão, 

exercendo sua função de guardião da Carta Magna, apreciando a demanda em 

defesa dos direitos por ela mesma consagrados como fundamentais e 

imprescindíveis, tornando-se mais uma via de concretização da democracia? 

A resposta a essa indagação não é tão simples quanto parece, 

tornando-se complexa na medida em que, para satisfazer as pretensões sociais em 

demandas judiciais, normas constitucionais frequentemente se conflitam, podendo 

citar-se, dentre elas, a que se refere à apreciação do mérito do ato administrativo 

(conveniência e oportunidade), que primeiramente é vedada ao Judiciário, uma vez 

que o juiz não exerce a função administrativa, e sim a jurisdicional, que se esbarra 

com outra, a da efetivação dos direitos fundamentais sociais, que se dá através da 

execução de políticas públicas, que não é incumbência do Judiciário, mas 

precipuamente destinada ao Executivo e ao Legislativo, tendo este a competência 

orçamentária, utilizando-se de seu poder discricionário à destinação das verbas. 

Como bem colocado por Luis Gustavo Grandinetti Castanho De Carvalho e 

Bárbara De Landa Gonçalves, “cria-se uma situação de risco, pois se por um lado o 
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Judiciário adquire maior notoriedade, por outro é levado a participar das complexas 

discussões sobre a execução de políticas públicas”4, o que forçosamente leva a 

conceber-se o Poder Judiciário contemporâneo como, bem pontuado por José 

Eduardo Faria5, um “instrumento de governo”. 

Percebe-se, assim, que tais normas, aqui exemplificativas, colocam em 

contraponto, de um lado, o princípio clássico da separação dos poderes, consagrado 

no artigo 2º da Constituição Federal, cuja teoria é mais modernamente interpretada 

pelo Direito como separação ou divisão de funções do Estado, de outro, o princípio 

da discricionariedade administrativa, além do princípio da máxima efetividade dos 

direitos fundamentais. 

Insta salientar, porém, que quando há conflito entre normas ou 

princípios constitucionais, deve-se fazer uma interpretação de modo a preservar o 

sistema, especialmente o princípio da divisão de funções. É o que se afere das 

palavras do Ministro aposentado do STF Paulo Brossard, no julgamento do 

Mandado de Segurança nº 21.689-DF impetrado pelo ex-presidente Fernando Collor 

de Mello, referindo-se à competência do Senado Federal como Tribunal 

Constitucional do impeachment, na prática de ato eminentemente político, posto que 

alguém tem que dar a última palavra de forma irretocável, e a Constituição Federal 

atribui esta competência, por vezes, não ao Judiciário, mas a outras funções do 

Poder Estatal, valendo a pena aqui transcrever alguns trechos de seu voto: 

 

[...] Não posso deixar de registrar que, ao falar-se na jurisdição do 
Senado, logo se alude a poder arbitrário e a decisões arbitrárias; 
parece que o Senado tem o monopólio do arbítrio e do erro; o  fato  é 
que, bem ou mal, a Constituição elegeu o Senado e nenhum outro 
órgão, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, para processar e 
julgar determinados comportamentos de determinadas autoridades. 
E nota-se que isto não é novidade da Constituição de 88; entre nós 
vem desde o Império.  
[…] Por mais eminentes que sejam as atribuições do STF, e o são, 
ele não é curador do Senado e sobre ele não exerce curatela. No 
particular, a Constituição traçou, com nitidez matemática, as 
atribuições privativas do Senado e do Poder Judiciário. Aliás, penso 
não ser inoportuno lembrar que o Senado e só o Senado pode 
processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos 

                                                           
4
 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de; GONÇALVES, Bárbara de Landa. Breves 

reflexões sobre a ampliação do acesso à justiça e suas repercussões no perfil dos julgadores: a 

criatividade judicial. Rio de Janeiro: Juris Poiesis, 2009, n. 12, p.161. 
5
 FARIA, José Eduardo. Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

112. 
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delitos de responsabilidade. Os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União, art. 52, II, da Constituição. 

 

Com isso, percebe-se que a matéria acaba suscitando divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais, principalmente no que tange à revisão dos atos 

meramente políticos da Administração, defendendo alguns que este papel está 

reservado somente aos representantes eleitos democraticamente pelo povo, 

restando apenas ao juiz, que não exerce mandato eletivo, examinar a legalidade do 

ato, controlar as razões apresentadas pelo Legislativo e pelo Executivo, mas não lhe 

cabendo perquirir os critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram as 

escolhas de conduta.  

Contrário fosse, no entendimento dessa corrente, a situação elevaria o 

Judiciário à condição de “superpoder”, visto que poderia sempre controlar os atos 

dos demais poderes, substituindo a vontade de seus membros pela vontade dos 

juízes. Assim, “por melhor intencionado que estivesse o magistrado, sua ação 

careceria de conteúdo constitucional, configurando-se, invariavelmente, num arbítrio 

[...]”, causando “um insanável déficit democrático na atuação de juízes exercendo 

controle de atividades políticas”, alude Américo Bedê Freire Júnior6. 

Adepto a essa doutrina, que encontra no mérito o sentido político da 

ação do Estado-administrador, apresenta-se Diogo De Figueiredo Moreira Neto, 

para quem:  

 

Esse sentido político decorre da função de atender ao interesse 
público, para o desempenho do qual a administração deve preencher 
uma definição específica incompletamente feita na lei; trata-se, 
portanto, de uma integração administrativa de legitimidade. Ressalta 
que se os aspectos de oportunidade e conveniência serão definidos 
pelo administrador e que se essas definições compõem o mérito do 
ato administrativo, a discricionariedade exsurge como meio para que 
essa função possa ser exercida pela Administração7. 

 

Ressalta ainda o autor que: 

 

                                                           
6
 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 51-52. 
7
 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os 

limites e controle da discricionariedade. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 33. 
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[...] o Poder Judiciário pode anular atos administrativos 
discricionários, fundados em inexistência, insuficiência, 
inadequabilidade, incompatibilidade e desproporcionalidade de 
motivo ou em impossibilidade, desconformidade e ineficiência do 
objeto, apenas controlando os limites objetivos do exercício 
discricionário. [...] o Judiciário não examina o mérito em si, mas no 
que o exorbita; [...] a sindicabilidade jurisdicional não reside na 
reavaliação do mérito, mas na verificação de sua conformidade aos 
limites legais8. 

 

Assim, para esse autor, o mérito é o resultado da ação discricionária, 

enquanto a discricionariedade é a técnica, a atividade conferida por lei à 

Administração Pública para que esta, visando o interesse público, defina, abstrata e 

concretamente, o resíduo de legitimidade necessário para integrar a definição de 

elementos essenciais à sua execução. 

Aliás, ao relacionar o mérito do ato administrativo com 

discricionariedade, já em seu tempo Miguel Seabra Fagundes apegado a tese liberal 

afastava a possibilidade de seu controle judicial, consignando de forma categórica 

que ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o 

mérito dos atos administrativos. 

 

Cabe (ao Judiciário) examiná-los, tão somente, sob o prisma da 
legalidade. Este é o limite do controle, quanto à extensão. [...] O 
mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele 
em função das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é 
o seu sentido como procedimento que atende ao interesse público, e, 
ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses privados, que toda medida 
administrativa tem de levar em conta. Por isso, exprime um juízo 
comparativo. Compreende os aspectos, nem sempre de fácil 
percepção, atinentes ao acerto, à justiça, à utilidade, equidade, 
razoabilidade, moralidade, etc., de cada procedimento 
administrativo9. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello alinhado a esse posicionamento 

defende que: 

 

O campo de apreciação meramente subjetiva – seja por conter-se no 
interior das significações efetivamente possíveis de um conceito legal 
fluido e impreciso, seja por dizer com a simples conveniência ou 
oportunidade de um ato – permanece exclusivo do administrador e 
indevassável pelo juiz, sem o que haveria substituição de um pelo 

                                                           
8
 Ibidem. Idem, p. 62-63. 

9
  FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed. 

atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 179-182. 
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outro, a dizer, invasão de funções que se poria às testilhas com o 
próprio princípio da independência dos Poderes, consagrado no art. 
2o da Lei Maior10. 

 

José Joaquim Gomes Canotilho11, por sua vez, também discorda da 

intervenção judicial nas questões políticas, posicionando-se no sentido de que os 

tribunais não são órgãos de conformação social; assim, condiciona a efetivação dos 

direitos sociais à reserva do possível, à existência de recursos financeiros. 

Opinando a respeito, Eduardo Appio argumenta que o juiz não poderá 

atender a uma necessidade individual (como a determinação da compra de um 

medicamento especial não previsto em qualquer programa social, por exemplo), com 

base no dever de proteção dos direitos fundamentais individuais – como direito à 

vida, por exemplo – sem que exista um programa prévio de proteção social já 

implementado. Caso assegure o exercício de um direito fundamental, através de 

uma prestação social positiva ainda não implementada e que vise a toda a 

população, estará afrontando o princípio da isonomia. A decisão judicial deve servir 

como instrumento de proteção da isonomia entre os cidadãos e não como fator de 

desequilíbrio das prestações sociais, impondo à Administração Pública a criação de 

um programa específico e exclusivo que venha a atender a uma situação 

individual12. 

Afirma o autor que “a substituição da pauta de prioridades do Executivo 

pela do Judiciário retira do legislador os meios indispensáveis para a consecução de 

suas finalidades, além de tornar o ato imune à revisão dos demais Poderes, numa 

perigosa concentração de funções”13. 

Nesse sentido, aliás, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 1994, 

negou a concessão de medida cautelar a paciente portador de insuficiência renal, 

alegando o alto custo do medicamento, a impossibilidade de privilegiar um doente 

em detrimento de outros tantos, também carentes, que se conformam com as 

deficiências do aparelho estatal, bem como de o Judiciário “imiscuir-se na política 

administrativa pública destinada ao atendimento da população”14. 
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Nessa linha de pensamento filiou-se a primeira turma do STJ assentou: 

 

1. O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública 
para proteger interesses coletivos. 2. Impossibilidade do juiz 
substituir a Administração Pública determinando que obras de 
infraestrutura sejam realizadas em conjunto habitacional. Do mesmo 
modo, que desfaça construções já realizadas para atender projetos 
de proteção ao parcelamento do solo urbano. 3. Ao Poder Executivo 
cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos físicos de 
administração (construção de conjuntos habitacionais, etc.). O 
Judiciário não pode, sob o argumento de que está protegendo 
direitos coletivos, ordenar que tais realizações sejam consumadas. 4. 
As obrigações de fazer permitidas pela ação civil pública não têm 
força de quebrar a harmonia e independência dos Poderes. 5. O 
controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado 
a perseguir a atuação do agente público em campo de obediência 
aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da 
impessoalidade, da finalidade e, em algumas situações, o controle do 
mérito. 6. As atividades de realização dos fatos concretos pela 
administração depende de dotações orçamentárias prévias e do 
programa de prioridades estabelecidos pelo governante. Não cabe 
ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras que deve edificar, 
mesmo que seja para proteger o meio ambiente. 7. Recurso 
provido15. 

 

A segunda turma do STJ em posição análoga firmou em julgado de 

dezembro de 2003: 

  

Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público pleiteia que 
a municipalidade destine um imóvel para a instalação de abrigo e 
elaboração de programas de proteção à criança e aos adolescentes 
carentes, que restou negada nas instâncias ordinárias. A Turma 
negou provimento ao recurso do MP, com fulcro no princípio da 
discricionariedade, pois a municipalidade tem liberdade de escolher 
onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e o que deve ter 
prioridade, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário intervir. 
Precedentes citados: REsp 169.876/SP, DJ 21.09.1998 e AgREsp 
252.083/RJ, DJ 26.03.200116. 

 

 

Essas doutrinas e posicionamentos jurisprudenciais se opõem, 

entretanto, a uma vertente mais contemporânea, que acompanha a nova dinâmica 

da sociedade do século XXI, que vem refletindo claramente o fenômeno denominado 

ativismo judicial, que procura uma implementação da justiça quando os direitos 
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constitucionais e as políticas públicas não se efetivam, por conta da 

discricionariedade política muitas vezes, ao sustentar o posicionamento de que a via 

judicial é um instrumento democrático, meio pelo qual o cidadão pode ter seus 

direitos reconhecidos, e tão logo efetivados, através da prestação jurisdicional, 

sendo viável ao Judiciário, portanto, enquanto seu caráter necessariamente 

imparcial e apartidário no desempenho de suas funções, efetivar as políticas 

públicas, seja na sua formulação, criando meios para a sua execução, seja 

investigando o fundamento de todos os atos estatais, até porque, no Estado de 

Direito, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, ele se encontra 

“constitucionalmente vinculado à política estatal”17. 

No mesmo diapasão, considerando a ideia de que toda atividade 

política exercida pelos Poderes Legislativo e Executivo deve compatibilizar-se com a 

Carta Magna e tendo em mente, outrossim, que os três Poderes estatais, ainda que 

independentes, devem ser harmônicos entre si, equilibrados, visando estabelecer a 

relevante aplicação do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), que é 

inerente ao regime democrático e cujo desiderato é garantir o bem-estar da 

coletividade em qualquer situação e desde que provocado, o que se convencionou 

chamar de ‘atos de governo’ ou ‘questões políticas’ em última análise, controlar a 

constitucionalidade do ato, para que os objetivos fundamentais do Estado, 

insculpidos no art. 3º da CF, sejam alcançados. E, como bem observado por 

Gustavo Binenbojm, a intervenção do Judiciário, nesses casos, sanando uma 

omissão legislativa ou invalidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor e não 

contra a democracia18. 

Por tal entendimento, e diante da judicialização da política, tornar-se-ia 

o juiz como um coautor das políticas públicas, em face da complexidade do Estado 

contemporâneo, quando muitos direitos individuais se tornaram coletivos, passando 

ele a assumir funções de amparo aos desvalidos, bem como de intervenção 

econômica, assim ficando claro “que sempre que os demais poderes 

comprometerem a integridade e a eficácia dos fins do Estado — incluindo as dos 

direitos fundamentais, individuais ou coletivos – o Poder Judiciário deve atuar na sua 
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função de controle”19, o que levaria a admitir-se que as concepções de Locke e 

Montesquieu, com relação à separação dos poderes, necessitam de adaptações. 

Vale então lembrar, por oportuno, que tais efeitos são resultantes de 

importantes instrumentos concebidos, antes mesmo da promulgação da Carta de 

1988, para o controle da Administração Pública, quer seja do ponto de vista 

negativo, quer seja do positivo, aqui se destacando não só a Lei nº 7.347/85, que 

instituiu a Ação Civil Pública, e que se encontra prevista no art. 129, III, da CF, 

atribuindo ao Ministério Público a função institucional de “promover o inquérito civil e 

a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, como também a Lei da Ação 

Popular (Lei nº 4.717/65), que pioneiramente possibilitou ao Poder Judiciário 

examinar o mérito do ato administrativo, ao elevar à condição de causa de nulidade 

a lesividade do ato, sem necessidade de averiguar sua ilegalidade, o que 

posteriormente seria corroborado pela Constituição de 1988.  

Com efeito, em termos de ação popular, o art. 5º LXXIII, da CF/88, 

prescreve que qualquer cidadão é parte legítima para “anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”, da mesma 

forma consagrando, no inciso XXXV do mesmo artigo, decisivamente, que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, significando 

dizer que não só a lei, como também os atos do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo, são passíveis de controle jurisdicional, por via de ação popular, nele 

sendo incluídos os atos omissivos e a moralidade administrativa, ressaltando-se o 

controle deste último, que Ada Pellegrini Grinover, com muita lucidez, sinaliza que 

“não pode ser feito sem o exame do mérito do ato guerreado”20. 

Nessa esteira, destaca-se mais uma vez a colocação de Eduardo 

Appio, para quem: 

 

A intervenção do Poder Judiciário não pode ser conceituada como 
invasão da atividade legislativa ou administrativa, nos casos em que 
não exista a reserva absoluta da lei ou ainda quando a Constituição 
não houver reservado ao administrador (Executivo) a margem de 
discricionariedade necessária ao exercício de sua função. Não 
havendo a reserva absoluta da lei, a intervenção judicial na própria 
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formulação das políticas públicas se mostra compatível com a 
democracia, desde que observados mecanismos de comunicação 
entre a instância judicial e a sociedade através das instâncias de 
democracia participativa21. 

 

Entretanto, “somente através do controle concentrado de 

constitucionalidade o Supremo Tribunal poderá declarar a nulidade de uma lei que 

se apresente, desde logo, incompatível com as finalidades almejadas”22, adverte 

ainda este autor, ao observar o princípio da separação dos poderes que a 

substituição da atividade legislativa – seja em sede de ação de inconstitucionalidade 

por omissão ou em sede de ação civil pública – “acabaria por substituir um espaço 

destinado à discrição legislativa, com verdadeira subversão das funções 

desempenhadas pelo Poder Judiciário”23. 

 Conforme pronta observação de Luis Roberto Barroso, contudo, “onde 

não haja lei ou ação administrativa implementando a Constituição, deve o Judiciário 

agir”24. 

Sendo assim, frequentes têm sido as decisões judiciais impondo à 

Administração corrigir seus rumos, ou dela exigindo condutas destinadas a efetivar 

programas ou metas previstas na Constituição ou em leis infraconstitucionais, 

pautando-se não só no princípio da legalidade, como também nos demais 

insculpidos no art. 37, caput, da CF, a saber, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência25, em nome da efetivação dos direitos fundamentais, que 

o § 1º do art. 5º, da CF, confere aplicação imediata, a exemplo dos direitos à saúde, 

ao fornecimento de medicamentos, à instituição de vagas escolares, dentre outros, 

ainda que envolvam os delicados problemas do Executivo com relação à reserva do 
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possível, cuja tese, segundo Luiz Henrique Martim Herrera “pode contribuir para 

uma maior racionalidade das decisões judiciais, tendo em conta que exige do 

intérprete a observância das circunstâncias e dos efeitos da decisão, evitando 

sentenças de impossível execução”26. 

Nesse contexto, complementa Clèmerson Merlin Clève: 

 

É evidente que a efetivação dos direitos sociais só ocorrerá à luz das 
coordenadas sociais e econômicas do espaço-tempo. Mas a reserva 
do possível não pode, num país como o nosso, especialmente em 
relação ao mínimo existencial, ser compreendida como uma cláusula 
obstaculizadora, mas, antes, como uma cláusula que imponha 
cuidado, prudência e responsabilidade no campo da atividade 
judicial27. 

 

E nesse sentido têm agido os tribunais brasileiros, convém realçar, 

espelhando-se no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, por exemplo, 

invocando precedentes consolidados nessa mesma Corte, o dever do Estado de 

fornecer gratuitamente medicamentos necessários ao tratamento da AIDS, nos 

casos que envolvem pacientes destituídos de recursos financeiros e que sejam 

portadores do vírus HIV, fundamentando-se no fato de que os poderes públicos, a 

quem incubem formular – e implementar – as políticas sociais e econômicas, devem 

praticá-las de modo a garantir aos cidadãos os objetivos preconizados no art. 196 da 

CF, cuja norma programática não pode ser interpretada de modo a transformá-la em 

promessa inconsequente do Estado, “sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade”, incidir em grave comportamento 

inconstitucional, “por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado”28: o direito à saúde, que é 

indissociável do direito à vida. 

Acolhendo o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça 

também ressalta, em diversas oportunidades, o direito à integridade da assistência à 
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saúde prestada pelo Estado, de forma individual ou coletiva29, tendo afirmado, 

inclusive, em outra decisão, que “a Administração Pública está submetida ao império 

da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo”, de 

sorte que, por exemplo, quando demonstrada a necessidade de obras de 

recuperação de solo, de áreas degradadas que causam danos ao meio ambiente e 

riscos à população circunvizinha, cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da 

tutela específica para que a Administração destine verba própria para cumpri-la, 

dessa maneira não mais se limitando a examinar os aspectos extrínsecos da 

Administração, podendo analisar, enfim, as razões do mérito administrativo, posto 

que suas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade30. 

Segundo a apreciação de Ada Pellegrini Grinover31, todavia, o 

posicionamento mais representativo em favor da legitimidade da intervenção do 

Poder Judiciário no controle das questões voltadas às políticas públicas encontra-se 

no julgamento da ADPF 45-9, de relatoria do Ministro Celso De Mello, de cuja 

decisão monocrática, busca apoio em outros julgados como no que se refere a 

efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam - enquanto 

direitos de segunda geração (como o direito à educação, p. ex.) - com as liberdades 

positivas, reais ou concretas, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou 

negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a integridade da 

própria ordem constitucional32. 

No mesmo relatório foi enfrentada a questão de não estar, 

ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário,  

especialmente das do STF, a atribuição de formular e de implementar políticas 

públicas33, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes 

Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases 

excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 

competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles 
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incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade 

de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda 

que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. 

O voto ainda assinala que presente esse contexto - consoante já 

proclamou o STF - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta 

Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob 

pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 

dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado”34. 

Contudo, afirma que o Ministro em seu voto que não há como deixar de 

conferir, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à 

"reserva do possível"35, notadamente em sede de efetivação e implementação 

(sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 

culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações 

estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É 

que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-

se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande 

medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 

orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 

razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 

efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.  

Não é lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese, através de 

indevida alteração de sua atividade financeira e/ou político-administrativa, criar 

obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, 

de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e 

dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, 

desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de 

justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar 
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nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 

um sentido de essencial fundamentalidade36. 

Afirma que a meta central das Constituições modernas, e da Carta de 

1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar 

do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria 

dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais 

mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos 

gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente 

aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias 

é capaz de conviver produtivamente com a “reserva do possível".37 

Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da 

"reserva do possível", ao processo de concretização dos direitos de segunda 

geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que 

compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida 

em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira 

do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas38. 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas 

dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, 

receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 

absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 

atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo 

irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a 

eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência 

causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 

governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto 

irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à 

própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente 

já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 
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possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o 

acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado39. 

Conclui afirmado ser pertinentes, as observações de Andreas Joachim 

Krell40: "[...] Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos 

sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as 

alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores 

econômicos para uma tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de 

efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e parlamentos. Em 

princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder 

para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as 

opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, 

quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência 

constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do 

vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos 

públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes 

Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um 

cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. A eficácia dos 

Direitos Fundamentais Sociais a prestações materiais depende, naturalmente, dos 

recursos públicos disponíveis; normalmente, há uma delegação constitucional para o 

legislador concretizar o conteúdo desses direitos. Muitos autores entendem que 

seria ilegítima a conformação desse conteúdo pelo Poder Judiciário, por atentar 

contra o princípio da Separação dos Poderes [...]. Muitos autores e juízes não 

aceitam, até hoje, uma obrigação do Estado de prover diretamente uma prestação a 

cada pessoa necessitada de alguma atividade de atendimento médico, ensino, de 

moradia ou alimentação. Nem a doutrina nem a jurisprudência têm percebido o 

alcance das normas constitucionais programáticas sobre direitos sociais, nem lhes 

dado aplicação adequada como princípios-condição da justiça social. A negação de 

qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base dos Direitos Fundamentais 

Sociais tem como consequência a renúncia de reconhecê-los como verdadeiros 

direitos. [...] Em geral, está crescendo o grupo daqueles que consideram os 

princípios constitucionais e as normas sobre direitos sociais como fonte de direitos e 
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obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em caso de omissões 

inconstitucionais”41. 

Assim, é de perceber que o posicionamento do STF é no sentido de 

que, para o Judiciário intervir no controle das políticas públicas, são necessários 

alguns requisitos, até mesmo como imperativo ético-jurídico42, sendo eles: o 

chamado mínimo existencial; razoabilidade da pretensão; e disponibilidade 

financeira do Estado. 

Com relação ao mínimo existencial, este é requisito que advém da 

teoria da essencialidade do direito, ou do núcleo essencial, cuja construção 

doutrinária visa traçar limites às leis de restrições ou a obrigar determinadas ações 

do Estado, tendo assim por escopo evitar que os direitos fundamentais fiquem à 

mercê da discricionariedade do legislador ou do Executivo, negativa ou 

positivamente.  

Ora, se assim é, com efeito, nem mesmo a atividade legislativa pode 

romper a barreira desse núcleo, que deve ser protegido, preenchido ou outorgado 

pelo Estado, para a efetivação de uma vida digna ao homem, sob pena de incorrer 

em flagrante violação dos objetivos fundamentais do Estado (art. 3º da CF), o que 

justifica a intervenção do Judiciário. 

De acordo com o magistério de Ricardo Lobo Torres: 

 

Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de 
sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais de 
liberdade. A dignidade humana e as condições materiais de 
existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem 
os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser 
privados43. 

 

Daí se extrai que esse mínimo existencial consiste em “um direito às 

condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de 

intervenção do Estado”44, exigindo, ao contrário, prestações estatais positivas que 

garantam, por exemplo, o direito à educação fundamental, o direito à saúde básica, 
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 GRINOVER, op. cit., p. 17. 
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 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na Era dos direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 266-267. 
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o saneamento básico, a concessão de assistência social, a tutela do ambiente, o 

acesso à justiça, dentre outros. 

Ingo W. Sarlet conceitua o mínimo existencial como “O conjunto de 

prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna, 

saudável, e que este tem sido identificado como constituindo o núcleo essencial  dos 

direitos fundamentais sociais,  que estaria blindado contra qualquer intervenção do 

Estado e da sociedade45”. 

É fácil notar que para essa corrente o mínimo existencial está 

intimamente ligado a dignidade da pessoa humana que por sua vez possui eficácia 

jurídica executável, podendo, portanto, ser exigido judicialmente em caso de 

inobservância do Poder Público pois aqui não se trata “de outra coisa senão da ideia 

de justa medida, do ‘equilíbrio’, que está indissociavelmente ligada à ideia de 

justiça”46. 

Nesse caso, porém, é preciso haver critérios, por parte do Judiciário, 

que venham a exigir do Poder Público esse mínimo existencial. 

Fala-se, então, razoabilidade, princípio que possui segundo Humberto 

Ávila47 três acepções: razoabilidade como diretriz interpretativa na aplicação da 

norma geral ao caso individual concreto informado em que hipóteses a norma geral 

deixa de se enquadrar no caso concreto pelas suas especificidades; razoabilidade 

como diretriz que exige uma vinculação das normas jurídicas com as condições 

externas de sua aplicação; e a razoabilidade como diretriz que exige uma 

equivalência entre a medida adotada e o critério que o dimensiona.  

Vale ressaltar, contudo, a distinção existente, ainda que de forma 

breve, entre razoabilidade e proporcionalidade embora o judiciário e parte da 

doutrina muitas vezes utilizem esses termos como sinônimos.  

Robert Alexy48 afirma que a proporcionalidade possui três elementos 

de concretização: adequação (a aferição da medida a ser tomada deve atingir o fim 

pretendido pelo legislador/administrador); necessidade (verifica-se se a medida 

necessária a ser aplicada é a única a ser exigida ou, então, se há outra melhor, que 
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 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Serviço de Educação Fundação 
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não causasse dano a direitos – meio menos gravoso); e a proporcionalidade em 

sentido estrito, que verifica a relação custo/benefício. 

Em suma, a atuação da administração deve se dar de forma justa e 

adequada equacionando com equilíbrio os meios empregados e os fins a serem 

alcançados, contando com critérios racionais e coerentes. Em outros termos, não 

pode o agente público empregar meios que sejam incompatíveis, inadequados, 

desproporcionais à finalidade de lei que vise atingir os objetivos colimados pelo 

Estado, mesmo porque eles geralmente são ineficientes, não obstante possam 

atingir seus fins. 

Logo, a enquanto a proporcionalidade faz referência a uma causalidade 

entre meio e fim, a razoabilidade atua com dever de harmonização49.  

A razoabilidade atua como dever de equidade servindo de instrumento 

de harmonização da regra geral com as circunstâncias de fato afastando motivos 

arbitrários gerados pela aplicação da norma em um caso concreto. Humberto Ávila 

exemplifica com o caso de uma pequena fábrica de sofás, enquadrada em um 

regime simples de tributação que não admite importação de insumos, é excluída 

desse regime pela receita federal, pois importou uma única vez quatro pés de sofás 

para a confecção de um único sofá feito por encomenda. Nesse caso não se aplicou 

a regra geral ao caso individual por irrazoável sua aplicação. Uma regra não é 

aplicável somente porque um fato enquadra-se em sua hipótese de incidência. O 

critério de equidade deve ser um corretivo da lei quando e onde ela for omissa.50  

A razoabilidade também atua como dever de congruência exigindo um 

suporte empírico existente para justificar qualquer medida. O exemplo de Ávila uma 

norma que determina o pagamento dos salários de servidores deve se dar até o 

décimo dia útil do mês devido. O STF considerou irrazoável a norma impugnada, 

pois os serviços ainda não haviam sido prestados. Nesse caso o legislador elegeu 

uma causa inexistente ou insuficiente para a atuação estatal violando a exigência de 

vinculação da realidade51.  

Por fim, a razoabilidade como dever de equivalência na vinculação 

entre duas grandezas. Nessa hipótese exige uma relação critério e medida e não 

entre meio e fim como na proporcionalidade. Como exemplo cita-se o decisão do 
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STF que declarou inconstitucional a criação de taxa judiciária em percentual fixo pois 

impossibilitaria o exercício do direito de ação em hipóteses em que alcançasse altos 

valores e porque não seria razoável em razão do custo real do serviço, já que as 

taxas devem ser equivalentes ao custo real do serviço prestado.Percebe-se que no 

caso em tela não há relação entre dois elementos empiricamente discerníveis, um 

meio e um fim e sim uma correspondência entre duas grandezas52.  

Para Humberto Àvila53, contudo, é possível enquadrar a proibição do 

excesso e a razoabilidade no exame da proporcionalidade em sentido estrito. No 

que tange à proibição do excesso leciona:  

 

[...] Se a proporcionalidade em sentido estrito for compreendida como 

amplo dever de ponderação de bens, princípios e valores, em que a 

promoção de um não pode implicar na aniquilação de outro, a 

proibição do excesso será incluída no exame da proporcionalidade. 

 

E continua comparando agora especificamente a razoabilidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito.  

 

[...] Se a proporcionalidade em sentido estrito compreender a 

ponderação dos vários interesses em conflitos, inclusive dos 

interesses pessoais dos titulares dos direitos fundamentais 

restringidos, a razoabilidade como equidade será incluída no exame 

da proporcionalidade.  

 

Em sendo assim, seja pela de razobilidade, seja pela falta de 

proporcionalidade, há um limite à discricionariedade da Administração Pública 

devendo, como regra geral, existir uma relação entre a imposição legal e o objetivo 

imposto pelo ordenamento jurídico, sob pena de inconstitucionalidade.  

Percebe-se, então, que não se trata de compatibilização entre 

apenas entre causa e efeito, mas entre interesses e razões, devendo os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade funcionar como um limite à 

aplicação da discricionariedade, de modo a evitar sua utilização mal 
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intencionada, que se constitui, em última instância, em omissão de um dever 

legal de boa administração. 

Assim, em Diogo de Figueiredo Moreira Neto54 encontra-se que é 

preciso que se estabeleçam limites preciosos à oportunidade (referente aos motivos) 

e à conveniência (com relação ao objeto), de sorte que na prática do controle da 

discricionariedade possam ser identificados os padrões além dos quais a finalidade 

do ato se apresenta viciada, levando-o à nulidade. 

 Nesse mesmo sentido, existem várias decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de atos legislativos, 

em virtude de sua incompatibilidade com o princípio da razoabilidade, mas a decisão 

proferida na Representação nº 1.077, de 28 de março de 198455, talvez tenha sido 

“um dos mais inequívocos exemplos de utilização do princípio da razoabilidade”, no 

entendimento do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, “uma vez que do texto 

constitucional não resultava nenhuma limitação expressa para o legislador”56. Tal 

julgamento, cumpre registrar, cuidava da aferição da constitucionalidade de 

dispositivos constantes da Lei nº 383/80, de 4 de dezembro de 1980, do Estado do 

Rio de Janeiro, que elevava significativa e imoderadamente os valores da taxa 

judiciária nesta unidade federada, dificultando a muitos a prestação 

jurisdicional,como notado por Ávila também. 

Observada a importância da aplicação do princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade à concretização de qualquer ato discricionário 

resta então verificar a chamada cláusula da reserva do possível, que talvez seja a 

abordagem mais complexa de se fazer, uma vez que a questão é controversa, 

inclusive em sede jurisprudencial, porquanto envolve tanto a razoabilidade da 

pretensão pleiteada como a disponibilidade de recursos do Estado, levando em 

conta que, no Brasil, a expressão reserva do possível significa reserva do 

financeiramente possível, mesmo para a efetivação de direitos sociais 

constitucionalmente consagrados, o que parece inconcebível57. 
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Sob uma visão fática, Ana Paula de Barcellos assim sintetiza a teoria: 

 

A expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno 
econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das 
necessidades quase sempre infinitas a serem por elas cumpridas. No 
que importa ao estudo [...], a reserva do possível significa que, para 
além das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir 
judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, já que 
esta que o sustenta -, é importante lembrar que há um limite de 
possibilidades materiais para esse direito58. 

 

Não obstante o reconhecimento da possibilidade de análise do mérito 

do ato administrativo pelos tribunais brasileiros, a possibilidade de intervenção do 

Judiciário especificamente na determinação de prioridades orçamentárias ainda não 

tem entendimento consolidado, sendo tal situação demonstrada, de início, em dois 

arestos do Superior Tribunal de Justiça, sendo um deles de São Paulo, que decidiu 

pela possibilidade de exame do mérito (conveniência e oportunidade) na escolha 

das prioridades orçamentárias, com determinação para que fossem incluídas verbas 

com destinação específica no próximo orçamento. Outra Corte, porém, afastou tal 

hipótese, negando provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público 

do Paraná, em ação civil pública, pleiteando a instalação de um abrigo para menores 

carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, apoiando seus 

fundamentos no poder discricionário do Estado, que tem liberdade de escolha para 

as prioridades orçamentárias. Ei-las, para cotejamento: 

 

[...] 
1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 
Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 
conveniência e oportunidade do administrador. 
2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a 
execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio 

                                                                                                                                                                                     

direito a escolher livremente sua profissão, local de trabalho e seu centro de formação”. Ao final do 

julgamento, a Corte alemã proferiu o seguinte veredicto: o direito à prestação positiva – no caso 

aumento do número de vagas na universidade – “encontra-se sujeito à reserva do possível, no 

sentido daquilo que o indivíduo pode esperar, de maneira racional, da sociedade”. Ou seja, a 

argumentação adotada refere-se à razoabilidade da pretensão, posto que  o Tribunal alemão 

entendeu que “[...] a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 

exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado de recursos e tendo poder de 

disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do 

razoável”. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2001, p. 265. 
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de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo 
orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e 
determinadas[...]59. 
[...] 
Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a 
Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o 
interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas 
orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao 
Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município 
e determinar a construção de obra especificada.  
Ainda que assim não fosse, entendeu a Corte de origem que o 
Município recorrido "demonstrou não ter, no momento, condições 
para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades 
do Município”. No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau 
asseverou que "a Prefeitura já destina parte considerável de sua 
verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de 
ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem, é sua atribuição e 
está sendo cumprida". 
Salientou a Corte de origem que "não se pode obrigar a 
Municipalidade a atender àquelas medidas - destinar um imóvel para 
instalação de um abrigo, dando-lhe recursos materiais e humanos 
essenciais -, quer porque ela demonstrou não ter, no momento, 
condições para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais 
atividades do Município, quer porque, face ao princípio da 
discricionariedade, de que goza o Chefe do Executivo Municipal, este 
tem total liberdade para eleger as obras prioritárias a serem 
construídas"[...]60. 

 

Importante ressaltar, todavia, é que não basta o Poder Público alegar 

falta de recursos, pois esta deverá ser provada pela Administração, seja por via da 

regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor), aplicável por analogia, quer seja pela regra da distribuição dinâmica 

do ônus da prova, que flexibiliza o art. 333 do CPC a atribuir a carga da prova à 

parte que estiver mais próxima dos fatos e tiver mais facilidade de prová-los. Se 

comprovadas a insuficiência de recursos e falta de previsão orçamentária, mesmo 

assim o Judiciário poderá determinar ao Poder Público que faça constar da próxima 

proposta orçamentária a verba necessária à implementação da política pública. 

A respeito do assunto, vale então refletir sobre o que diz Andreas 

Joachim Krell: 

 

[...] se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de outras 
áreas (transporte, fomento econômico, serviço de dívida) onde sua 
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aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos mais 
essenciais do homem: sua vida, integridade física e saúde. Um 
relativismo nessa área pode levar a “ponderações” perigosas e anti-
humanistas do tipo “por que gastar dinheiro com doentes incuráveis 
ou terminais?61 

 

Nesse sentido, mas positivamente, alude-se à decisão do STJ que, ao 

julgar o Recurso Especial nº 577.836, que pleiteava ação cominatória de obrigação 

de fazer, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado de Santa Catarina, com 

pedido de liminar, por violação do direito à saúde de mais de seis mil crianças e 

adolescentes, sujeitas a tratamento médico-hospitalar de forma irregular e deficiente 

em hospital infantil daquele Estado, deu provimento ao recurso, reconhecendo, nas 

palavras do Relator, Ministro Luiz Fux, a necessidade de concretização pelo 

Judiciário da eficácia da constituição dos direitos prestacionais. 

 

[...] Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade 
política nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das 
possibilidades do que se vai consagrar, por isso que cogentes e 
eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto 
letras mortas no papel. [...] Prometendo o Estado o direito à saúde, 
cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e constitucional. [...] 
Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo direito 
corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as 
crianças nas condições estipuladas pela lei encartam-se na esfera 
desse direito e podem exigi-lo em juízo. A determinação judicial 
desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do 
Judiciário na esfera da administração. Deveras, não há 
discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, 
quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem 
admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 
Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das 
desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo 
patamar da defesa da Federação e da República, não pode relegar o 
direito à saúde das crianças a um plano diverso daquele que o 
coloca, como uma das mais belas e justas garantias constitucionais.  
 
 

Em seguida enfrenta a questão da eficácia da norma de natureza 

prestacional, discutindo se trata-se de uma norma definidora de direitos ou apenas 

programática, tema de suma importância para se definir se a norma geraria ou não 

direitos subjetivos positivos a serem tutelados pelo Judiciário.  
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Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que 
se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, 
se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria 
seja, somente nesse particular, constitucional, porém sem 
importância revela-se essa categorização, tendo em vista a 
explicitude do ECA, inequívoca se revela a normatividade suficiente à 
promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito 
consagrado no preceito educacional. As meras diretrizes traçadas 
pelas políticas públicas não são ainda direitos senão promessas de 
lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder 
Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação. 
 
 

Por fim, conclui tratando da reserva do possível, demarcando se os limites 

orçamentárias da Fazenda Pública implicariam ou não um limite à prestação 

jurisdicional.  

 
 
 Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal 
consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, 
impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, 
resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária. 
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública 
implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos 
poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o 
Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, 
assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o 
malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a 
realização prática da promessa constitucional. O direito do menor à 
absoluta prioridade na garantia de sua saúde, insta o Estado a 
desincumbir-se do mesmo através da sua rede própria. Deveras, 
colocar um menor na fila de espera e atender a outros, é o mesmo 
que tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, 
pilar não só da sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, 
mercê de ferir de morte a cláusula de defesa da dignidade humana. 

 

Percebe-se, desse modo, mais uma vez, que não há unicidade no 

entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de intervenção do Judiciário na 

implementação de políticas públicas, tampouco sobre a forma através da qual tal 

intervenção deve acontecer.  

Certo é, todavia, salvo mais completo e melhor entendimento, que a 

aplicação da teoria da reserva do possível implica reconhecer dois fatores 

imprescindíveis à questão: (1) a inexistência da supremacia absoluta dos direitos 

fundamentais em toda e qualquer situação; e (2) a inexistência da supremacia 

absoluta do princípio da competência orçamentária, tanto do legislador quanto do 
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Executivo (competência administrativa discricionária), como óbices à efetivação dos 

direitos sociais fundamentais, mas cabendo observar que “a inexistência efetiva de 

recursos e ausência de previsão orçamentária são elementos não absolutos a serem 

levados em conta no processo de ponderação por meio do qual a decisão judicial 

deve tomar forma”62. 

Insta ressaltar, porém, que todas as espécies de ações, sejam elas 

coletivas, individuais com efeitos coletivos ou meramente as ações individuais, são 

idôneas para provocar o controle e a eventual intervenção do Judiciário nas políticas 

públicas, tendo-se em mente que o fim precípuo do Poder Judiciário é interpretar a 

lei, dando a última palavra nas questões controversas que lhe são confiadas, 

decorrência esta do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

expressamente previsto no art. 5º, XXXV, da CF63, pelo qual o Judiciário não se furta 

a apreciá-las. 

Tal princípio é aplicável, efetiva e adequadamente, a todos os direitos 

consagrados pelo ordenamento, sejam os violados ou os ameaçados, e a todos os 

interesses, individuais ou coletivos, mesmo que fora das relações de consumo, pois 

o Código de Defesa do Consumidor também proclama, em seu art. 83, nos termos 

do art. 1º, IV, da Lei de Ação Civil Pública, que “para a defesa dos direitos e 

interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações 

capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”, cuidando assim o legislador de 

tornar bem explícito que o princípio da tutela jurídica é aplicável a todos os direitos 

difusos e coletivos. 

Sendo assim, aduzem Pedro Ivo de Sousa e Alexandre de Castro 

Coura: 

 

[...] diante de uma violação flagrante a um direito fundamental, seja 
ele individual ou coletivo, praticada por uma política pública, imposta 
por uma maioria a uma minoria, caberia cogitar da legitimidade do 
Poder Judiciário em intervir para determinar a sua cessação, no caso 
de ineficiência ou omissão parcial, ou a sua formulação e execução, 
no caso de omissão total64. 
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Abordando sobre o princípio da tutela jurídica e sua aplicabilidade nas 

demandas relacionadas às políticas públicas, Ada Pellegrini Grinover cita vários 

casos, que se permite mencionar alguns deles, tais como uma certa demanda, 

individual, cujo autor solicita à autoridade pública a interdição de um local de 

atividades noturnas, vizinho à sua residência, mas que infringe o direito ao silêncio, 

tutelado pela lei. Note-se, porém, que não obstante tratar-se de uma demanda 

individual, a mesma é de efeito coletivo, porquanto a interdição – ou não – do local 

vai ter efeitos sobre todos os membros que vivem daquela comunidade, ou seja, 

esta ação individual serviu para a tutela de um direito difuso. 

Outro exemplo citado por essa mesma autora é o caso de uma ação 

individual que serviu para tutelar um direito coletivo (stricto sensu), uma vez que se 

trata de um pai que, inconformado com a fixação das mensalidades da escola de 

seu filho, pede a correção da tabela de custos, para adaptá-la aos critérios legais, o 

que poderá beneficiar, ou não, a todos os estudantes da escola, isto dependendo do 

pedido, ou seja, não apenas a redução de sua mensalidade, mas a revisão da tabela 

que fixou todas as mensalidades, demanda que terá efeitos coletivos, portanto. 

Percebe-se, enfim, que muito mais que uma prerrogativa, o controle da 

discricionariedade política é dever inafastável do Poder Judiciário, a quem compete 

fazer valer a vontade constitucional, pois tal controle não ofende o princípio da 

separação de poderes, consubstanciado no art. 2º da Constituição Federal, ao 

contrário, nele se justifica, uma vez que essa separação deve ser compreendida 

como uma divisão de funções, necessária a uma melhor efetivação dos ditames 

constitucionais, como assim conceitua a moderna doutrina. Então, não há violação à 

Separação dos Poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito 

administrativo com a intenção de garantir a observância às Políticas Públicas. 

Aspecto relevante de se destacar, contudo, é quanto à existência do 

que a doutrina alemã convencionou chamar de conceitos jurídicos indeterminados, 

tema este, aliás, bastante discutido na doutrina e jurisprudência alienígenas, sendo 

exemplos dessa indeterminação noções do tipo interesse público, notável saber, 

relevância e urgência, estado de pobreza, bons costumes, dentre outras expressões 

que, vagas e imprecisas, podem ou não conferir discricionariedade, mas cujo 

“critério para essa verificação não se pauta na natureza do conceito, mas na sua 

disciplina legal concretizada, ou seja, aliada àquilo que os fatos possuem para 



85 

 

comprovar a realidade normatizada”65, mesmo porque a decisão administrativa 

requer motivação, que os motivos indicados, além de existentes, sejam suficientes66, 

pois “o Direito exige sempre justificação, demanda razões, preserva a razão. Sua 

natureza é a de justificar decisões, atuações”67, contrário fosse haveria 

arbitrariedade, que não se confunde com a discricionariedade dos dias atuais, que 

assim é conceituada por Celso Antônio Bandeira De Mello:    

 

Discricionariedade [...] 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 situação vertente68. (grifo nosso). 

 

Não obstante pouco desenvolvido no Direito Brasileiro, porém, não 

havendo posicionamento uniforme a respeito da matéria, Eros Roberto Grau é 

seguidor da moderna doutrina alemã, que tende a separar a teoria dos conceitos 

jurídicos indeterminados da discricionariedade, ao expor que a técnica dos conceitos 

jurídicos indeterminados nada tem a ver com a técnica da discricionariedade, 

porquanto a primeira enseja interpretação, e interpretação não é ciência, mas 

prudência, razão intuitiva, por sua vez, que não discerne o exato, mas o correto; 

logo, a técnica dos conceitos jurídicos indeterminados é baseada em juízos de 

legalidade. 

A técnica da discricionariedade, por sua vez, enseja liberdade de 

escolha e se funda em juízos de oportunidade, só podendo resultar de expressa 

atribuição legal à autoridade administrativa, e não da circunstância de os termos da 

lei serem ambíguos, equívocos ou suscetíveis de receber qualificações diversas69. 
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Assim, Eros Roberto Grau considera que a indeterminação não seria 

dos conceitos, e sim de suas expressões (de seus termos, de ordem semântica), eis 

que o conceito jurídico terá sempre um significado, contendo um mínimo de 

conteúdo determinável, pois que, se não o possui, não é conceito, e o 

preenchimento de tais conceitos não se opera no campo da discricionariedade, pois 

são técnicas distintas70. 

Percebe-se, portanto, que a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados viabiliza ao operador do Direito o exercício de seu dever de adotar a 

decisão que atenda à finalidade legal, o que, de modo algum, tem a ver com 

discricionariedade administrativa. É a multiplicidade de possíveis situações, não 

passíveis de serem previamente detalhadas pelo legislador, que justifica o uso de 

tais conceitos, os quais, diante de circunstâncias fáticas, conduzem a um único 

resultado para o caso concreto. 

Percebe-se, pois, que conceito jurídico indeterminado quanto o poder 

discricionário possui uma certa margem de avaliação, de indeterminação, de 

indefinição, mas a diferença entre um e outro é que, no conceito jurídico 

indeterminado, não há uma previsão específica do significado, enquanto no “poder 

discricionário, tem-se uma situação que não é nebulosa na legislação, admitindo 

margem de opção e não de imprecisão.  

Nesse sentido, contudo, oportuno é observar a doutrina alienígena, 

como a do direito alemão e do direito espanhol, onde se encontram as posições 

mais extremadas no sentido de afastar qualquer discricionariedade quando se está 

diante de conceitos jurídicos indeterminados, mesmo quando se trate de conceitos 

de valor71. 

No direito espanhol, por exemplo, aqui representado nas expressões 

de Eduardo García De Enterría e Tomás-Ramón Fernandéz Rodriguez72, verifica-se 

que a maioria doutrinária defende a impossibilidade de conceitos jurídicos 
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indeterminados darem margem à atuação discricionária, porquanto, no momento de 

aplicação do conceito à realidade, vislumbra-se apenas uma solução possível. 

Porém, Eros Roberto Grau73 critica veementemente a admissão de 

conceitos jurídicos indeterminados como geradores de competência discricionária. 

Para este autor, “mesmo a doutrina dominante que deriva a discricionariedade dos 

conceitos indeterminados admite, e afirma o dever, do Judiciário, de sindicar esses 

atos, que erroneamente chama de discricionários”. Os conceitos jurídicos 

indeterminados representam, tão somente, a inserção de termos na norma, que não 

são mais do que signos, ou seja, que não expressam claramente a ideia que se 

pretende transmitir sobre o dito conceito jurídico indeterminado. Assim, a 

indeterminação do conceito não seria mais do que indeterminação dos termos que o 

expressam. Ter-se-ia, então, uma questão de interpretação, e não de abertura de 

margem para escolha discricionária acerca do conteúdo da norma. 

Por tal entendimento, esse autor critica o posicionamento de Eduardo 

García De Enterría74, para quem a aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados 

é um caso de interpretação da lei, ensejando uma única solução justa; por 

conseguinte, o juiz pode fiscalizar tal aplicação, avaliando se a solução alcançada é 

realmente a única que a lei permite, sustentando, ademais, que a discricionariedade 

pura somente existe quando o critério de decisão deixa de ser jurídico para se 

converter em político75. 

Mais ponderada, porém, Maria Sylvia Zanella Di Pietro observa que, 

também no Brasil, há preocupação em se colocar a discricionariedade dentro de 

determinados limites, apelando para princípios como o do interesse público e o da 

proporcionalidade ou razoabilidade. Mas, ainda assim, não foi superada a 

dificuldade em se definir aprioristicamente todas as hipóteses em que o uso de 

conceitos indeterminados implica a existência de discricionariedade para a 

Administração, pois tais conclusões só podem ser extraídas, pelo exame da lei, em 

cada caso concreto76. 
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Como afirmado no início do trabalho, o debate sobre o controle da 

discricionariedade política está longe de se pacificar posto que não se avançou, 

sequer, sobre a divisão dicotômica entre os que defendem a proteção jurisdicional 

efetiva contra os arbítrios da administração e os que advogam pela manutenção da 

legitimidade do ato administrativo indevassável em sua discricionariedade política 

pelo poder judiciário. Todavia, percebem-se tímidos, mas corajosos posicionamentos 

jurisprudenciais, numa tentativa vanguardista de incorporar nas decisões judiciais os 

avanços que a doutrina trouxe para o debate acadêmico. 

 Contudo, diferentemente da Espanha que já possui um marco legal 

para o controle e um desenvolvimento doutrinário avançado, embora os órgãos 

pretores continuem acanhados em seus posicionamentos, no Brasil os fundamentos 

partem exclusivamente da hermenêutica Constitucional e os posicionamentos 

doutrinários, sem uma sistematização mais robusta, tornam-se frágeis, tanto quanto 

as decisões judiciais neles fundamentadas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, movido pelas controvertido debate acerca do controle da 

discricionariedade política pelo poder judiciário e os plúrimos posicionamentos que 

ele gera, dispomo-nos a avaliar e comparar o desenvolvimento na Espanha e no 

Brasil desse controle. 

Para tanto foi preciso, em primeiro lugar, compreender o 

desenvolvimento desse controle na Espanha e suas vertentes doutrinárias que 

classificam em diversos grupos de posicionamentos, a saber: a discricionariedade 

como fenômeno que surge como consequência da relação entre o Poder Executivo 

e a lei; a discricionariedade como fruto do controle judicial da atividade 

administrativa; a discricionariedade como âmbito de independência da 

Administração frente ao poder judicial e legislativo; a discricionariedade como núcleo 

de decisão final delimitado por duas variáveis: a lei e a atitude dos tribunais; e a 

discricionariedade como dever de adotar a solução mais adequada ao interesse 

público. 

Apresentamos a estruturada classificação criada por Eva Desdentado 

Daroca que classifica a discricionariedade em política (fortíssima), administrativa 

(forte) e jurídica (fraca) levando em consideração as decisões proferidas em cada 

esfera do poder segundo o tipo de função que cada um desenvolve.  

Concluí-se a análise do caso Espanhol mostrando que hoje existem 

marcos regulatórios para esse controle mas que, ainda assim, há divergência 

jurisprudencial sobre a possibilidade da extensão desse controle pelos tribunais.   

Assim, ao abordarmos essas classificações entendemos a 

complexidade e importância dessas distinções no estudo desse tema.  

Depois nos detemos ao desenvolvimento do controle do ato no Brasil. 

Remontamos os debates que permearam o segundo reinado para se buscar o 

conceito, nem sempre claro, de como se dava essa análise pelo poder público à 

época. Configurou-se a criação de um frágil sistema dualista de controle atribuindo 

ao Conselho de Estado a competência da jurisdição administrativa, que não resistiu 

com o virada para a República. Todavia, ainda nesse sistema, fica claro através das 

ponderações trazidas pelo Marques de São Vicente e o Visconde de Uruguai dentre 

outros, que nem mesmo o Conselho de Estado poderia invadir o teor do ato político 

discricionário.  
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Já na República, voltada ao sistema centralizado de controle dos atos 

apenas pelo Poder Judiciário, era permitida apenas a análise da 

legalidade/constitucionalidade do ato sob pena de violação do princípio da 

separação de poderes, o que demonstra a adoção da clássica proteção do ato 

administrativo discricionário político e sua intangibilidade.  

Por fim se aprestou o processo de construção no Brasil de uma nova 

visão pós-positiva, fundada a partir da redemocratização trazida pela Carta 

Constitucional de 1988 que permite ao Judiciário a participação direta no processo 

democrático na efetivação de direitos constitucionais, mas que ainda sobre forte 

resistência nas pelos mais conservadores.  

Os resultados da pesquisa, não obstante as limitações desse trabalho 

remetem a ideia de que assim como no período Imperial, ainda hoje, se tem 

problemas relacionados a interpretação do espaço de atuação do Poder  Judiciário 

bem como a legitimidade de sua atuação na questão do controle do ato 

administrativo discricionário.  

De toda forma, nas conclusões aqui expostas, o debate acerca da 

possibilidade de controle jurisdicional de atos de competência dos outros poderes 

estatais (Executivo e Legislativo), no exercício autônomo de função estatal, tem 

suscitado muitas controvérsias, não só em sede de direito pátrio, mas sendo tema 

de igual debate em outros países democráticos, posto tratar-se de fenômeno comum 

aos Estados de Direito, pondo-se em contraposição de um lado o princípio da 

separação de poderes, ou como tem denominado o Direito Constitucional Moderno, 

o princípio da separação de funções do Estado, e do outro a proteção dos direitos 

individuais.  

Certo é que os debates em países que vivem a democracia 

consolidada há mais tempo que a nossa possui um debate mais adiantado, sendo 

necessário aprender com as experiências vividas por eles para que possamos 

incrementar nosso desenvolvimento.  

A doutrina espanhola acolheu diferentes construções doutrinárias, em 

meio a uma polêmica em que participou boa parte da doutrina espanhola, na qual 

uns e outros autores se pronunciaram às vezes de maneira mais favorável ao 

controle pleno, outras mais reticentes ao que se denomina ativismo judicial. Os 

Tribunais, por sua vez, ditaram suas sentenças em função, também, da natureza 

dos aspectos jurídico-administrativos controvertidos que foram levados a resolver, 
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imantados pelos debates doutrinários e sem esquecer os diferentes pressupostos de 

fato que foram submetidos à análise e veredicto judicial, sendo certo que suas 

decisões também foram sendo construídas com o desenvolvimento desses 

posicionamentos.  

Comparativamente ao direito brasileiro, demonstrou-se que o controle 

jurisdicional da discricionariedade política na Espanha desenvolve-se num processo 

muito mais estruturado que no Brasil que pode ser justificado pela jovem democracia 

Brasileira e pelo conservadorismo herdado do modelo militar que por muito tempo 

ainda permeou culturalmente aquela geração pós-abertura. Trate-se de um processo 

histórico de amadurecimento e aplicação de valores o que torna o assunto 

interessantíssimo, não só do ponto de vista jurídico, mas dentro de uma perspectiva 

social. 

Pelo que foi exposto, deduz-se brevemente que a concepção clássica 

aqui e na Espanha de discricionariedade, concebida à época em que o Direito se 

identificava somente com o direito pautado em regras, sobretudo a da legalidade, 

impossibilitando o controle judicial, precisa ser repensada, redefinida, revitalizada, 

de modo a adequá-la a nova compreensão contemporânea, a do direito fundado em 

princípios. 

E isto se justifica na medida em que, se a Constituição preceitua que 

um direito, liberdade ou prerrogativa deve ser garantido pelos Poderes Públicos, 

sendo ao Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal no Brasil, 

enquanto guardião máximo da Constituição, exercer sua função típica de fazer 

cumprir os preceitos constitucionais, no sentido de solucionar conflitos de interesses 

alheios, caso haja um descumprimento desses preceitos. 

Para isso, contudo, será preciso, decerto, demarcar claramente as 

esferas de atuação política e jurídica, a fim de não confundi-las para não admitir nem 

admitir o excesso de poder por parte da administração ou a interferência indesejada 

do Poder Judiciário nas políticas públicas. 

Nesse ponto a Espanha encontra-se bem adiantada já que possui 

marcos regulatórios que permitem legalmente esse controle, embora, como foi visto, 

a jurisprudência ainda não se sinta à vontade de realizar esse controle de forma 

plena.  
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No Brasil inexiste esse marco legal fazendo que se busque 

exclusivamente em uma interpretação concretizadora da Contituição os 

fundamentos necessários ao controle do ato pelo Poder Judiciário. 

Percebe-se que se vive atualmente do mesmo problema do segundo 

reinado. A falta de uma estruturação legal e clara faz com a doutrina e 

consequentemente a jurisprudência tente fundamentar interpretativamente a 

possibilidade de um controle o que o fragiliza na medida em que dispersa os 

argumentos. 

O que não se tem dúvidas é que a Constituição não admite abusos. 

Não pode a Administração Pública praticar arbitrariedades seja por ação, seja por 

omissão sob o argumento da intangibilidade do ato administrativo discricionário, 

como também não pode o Poder Judiciário diante de um excesso da Administração 

ser omisso sob o argumento da intangibilidade do ato administrativo discricionário ou 

arbitrário intervindo em políticas públicas de forma violadora aos princípios que 

norteiam o Estado de Direito.  

Sabemos que em uma sociedade democrática e plúrima como a nossa 

a busca do modelo ideal demanda tempo, reflexões e debates. Não estamos perto 

de um modelo que defina de forma clara a possibilidade e os modelos do controle do 

ato administrativo discricionário político pelo Poder Judiciário o que torna o tema vivo 

e muito instigante.   
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