
2. A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA COMO LIMITE À 

DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL 

2.1. Fundamento da Discricionariedade: Prático e Teórico  

2.1.1. A Discricionariedade Administrativa na Evolução do Estado 

 A noção de discricionariedade acompanhou a evolução do papel do Estado. 

Quatro fases históricas do Estado são fundamentais para a compreensão da 

discricionariedade administrativa: O Estado Moderno, o Estado Liberal de Direito, o 

Estado Social de Direito e por fim o Estado Democrático de Direito.  

 O Estado Moderno teve início com as monarquias absolutistas e ficou 

conhecido como o Estado de Polícia. A Administração Pública estava 

completamente subordinada à lei, o direito era ilimitado e permanecia sob a égide do 

quod principi placut legis habet vigorem e o the king can do no wrong.

64 Nessa época não se falava da submissão dos atos do príncipe a um controle 

judicial, não havia possibilidade dos súditos reivindicarem os seus direitos.   

 No que tange a legalidade e a discricionariedade desse período Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro aponta para a questão da bifurcação do regime jurídico do Estado: 

À bifurcação da personalidade jurídica do Estado correspondeu uma 
bifurcação de regimes jurídicos: de um lado, o jus politiae (direito de polícia), 
que, partindo da ideia de poder sobre a vida religiosa  e espiritual do povo, 
concentrou em mãos do príncipe poderes de interferir na vida privada dos 
cidadãos, sob o pretexto de alcançar a segurança e o bem estar coletivos; 
de outro lado, o direito civil, que regia as relações do Fisco com os súditos e 
que ficavam fora do alcance do príncipe, gerando direitos subjetivos que 
podiam ser assegurados por meio de controle judicial.

65
 

 

 Não existia vinculação com normas, a não ser aquelas ditadas pelo monarca 

de forma totalmente arbitrária, ao contrário do Estado Liberal de Direito que 

estruturou a separação dos poderes idealizada por Montesquieu, além dos princípios 

de igualdade e legalidade. “Desse modo, o poder só é exercido de forma legitima 

quando resulta da lei.”66 
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 O princípio da legalidade possuía uma concepção diversa da adotada 

atualmente, já que não era possível o controle judicial da atividade administrativa, a 

Administração não se limitava a fazer somente o que era permitido em lei, mas 

também o que não era proibido. Conforme explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Mas, ao lado dessa atividade administrativa vista como simples execução 
legal havia outra, de livre apreciação, na qual a Administração Pública 
atuava isenta de vinculação legal e, portanto, de controle judicial.  Era a 
forma como se concebia a discricionariedade nesse período.
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 Após o fracasso do Estado Liberal de Direito, diante da abstenção de 

garantir direitos ao proletariado, houve uma demanda por um papel mais positivo do 

Estado na garantia da igualdade. O Estado não intervencionista vê-se obrigado a 

atuar nas atividades dos particulares e a editar normas que garantissem o Estado 

Providência.  

Um dado importante é que o direito natural deixou de estar na base do 
direito positivo; a escola do voluntarismo jurídico, que defende a tese de um 
direito resultante da razão, substituiu a escola do direito natural, segundo a 
qual o direito positivo aparece vinculado a direitos inalienáveis, eternos, 
independentes da vontade do homem. O direito desvincula-se da ideia de 
justiça, passando a lei a constituir apenas uma ordem.
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 O direito administrativo tem um desempenho diminuto, uma vez que, suas 

tarefas basicamente ficaram reservadas na defesa contra os inimigos, na 

administração da justiça e na segurança interna. Cadermartori demonstra o quanto à 

discricionariedade estava entrelaçada com as características próprias do 

Absolutismo: 

[...] a discricionariedade era encarada não como um poder jurídico, e sim 
como um poder político. Isto também se deve ao fato de que, ainda nesse 
século, o Estado conservava a sua dupla personalidade, herdeira do 
absolutismo, do jus politiae (personalidade de Direito Público), que lhe dava 
um poder discricionário imune a qualquer controle judicial e a personalidade 
de Direito Civil (direito privado) de atuação controlável pelo judiciário.
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 Numa posição extrema ao Estado Liberal, o Estado Social adotou a 

vinculação total das atividades administrativas, só permitindo fazer o que a lei 

determinava. Havia, então, a vinculação positiva da Administração à lei segundo 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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A própria discricionariedade tem que ser compreendida como um poder 
limitado pela lei; deixou de existir aquela esfera de ação em que a 
Administração Pública age livremente; a discricionariedade passou a ser 
vista como um poder jurídico. O anterior princípio de que a Administração 
pode fazer tudo o que não está proibido foi substituído por aquele segundo 
o qual ela só pode fazer o que a lei permite. A lei não é mais uma barreira 
externa, fora da qual a Administração pode atingir livremente; toda a 
atuação administrativa passou a desenvolver-se dentro de um círculo 
definido pela lei; fora desse círculo nada é possível fazer.
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 A autora segue com uma crítica muito pontal sobre o apego excessivo a lei 

que os magistrados apresentavam em matéria de direito público:  

O Problema ainda se agravou no direito brasileiro pelo desprestígio do 
Poder Judiciário, o que se explica não só pela sua dependência, já referida, 
em relação ao Poder Executivo, como também pelo despreparo dos 
magistrados em matéria de direito público, em especial o administrativo. 
Enquanto na França e em outros países de contencioso administrativo, a 
contribuição da jurisprudência foi e é decisiva para a elaboração dos 
princípios desse ramo do direito, no Brasil essa contribuição é quase nula, 
porque há apego excessivo ao formalismo da lei, sem grande preocupação 
com o Direito. 
Por outro lado, as dificuldades em entender onde termina a legalidade e 
começa a discricionariedade administrativa levam o poder judiciário, até por 
comodismo, a deter-se diante do mal definido “mérito” da atuação 
administrativa, permitindo que prevaleça o arbítrio administrativo onde 
haveria discricionariedade exercida nos limites estabelecidos em lei.
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 Na busca de adotar um sentido axiológico ao Direito ocorre a fusão do 

Estado democrático e do Estado de Direito. O Estado Democrático de Direito 

fundamenta-se na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo jurídico. É uma fase muito 

importante para o direito administrativo, porque ocorre a constitucionalização da 

matéria e a previsão expressa dos princípios norteadores que expandem a 

legalidade e restringem a discricionariedade.  

 Com a segurança do princípio da legalidade expresso na Constituição 

Federal, além dos elencados no art. 37, vinculam tanto os legisladores, quanto os 

administradores públicos e magistrados a limitarem a discricionariedade, uma vez 

que, excedido um dos princípios acarretará ilícito administrativo passível de revisão 

judicial.  

 Outro ponto importante ressaltado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro é a 

teoria dos motivos determinantes que também “limitou a discricionariedade 
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administrativa, na medida em que permitiu ao Judiciário examinar a legalidade dos 

motivos (pressupostos de fato e de direito) que levaram a Administração a praticar o 

ato”72 

 A Grande influencia da discricionariedade deve-se a introdução dos 

conceitos jurídicos indeterminados, conceitos postos pelos legisladores, porém 

abertos, passíveis de interpretação judicial. “Daí a conhecida frase: a 

discricionariedade administrativa começa quando termina o trabalho da 

interpretação”73 

   

2.1.2. A importância da Discricionariedade Administrativa na Hermenêutica Jurídica  

 A Administração Pública necessita de prerrogativas e poderes para 

desempenhar com desenvoltura a sua função de acordo com a supremacia do 

interesse público. Uma das espécies de poderes administrativos é o poder 

discricionário. Frequentemente definido como a prerrogativa que a Administração 

tem de escolher entre as opções utilizando os critérios de conveniência e 

oportunidade.  

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro define a discricionariedade administrativa 

“como a faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o caso concreto, 

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

mais soluções, todas validas perante o direito.”74  

 Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua a discricionariedade em 

conformidade com a razoabilidade75: 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 
um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso 
concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 
satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões 
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da lei ou liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente.

76
  

 

 Entendido como um direito fundamental à boa administração pública Juarez 

Freitas define a discricionariedade administrativa legitima como: 

[...] a competência administrativa (não mera faculdade) de avaliar e de 
escolher no plano concreto, as melhores soluções, mediante justificativas 
válidas, coerentes e consistentes de conveniência e oportunidade (com 
razões juridicamente aceitáveis), respeitando os requisitos formais e 
substanciais da efetividade do ditreito fundamental à boa administração 
pública.
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 O autor defende que a escolha administrativa sempre tem de atender ao 

“Estado de Proporcionalidade”, pois a motivação consistente dos atos 

administrativos evita o decisionismo irracional, além de favorecer o controle da 

legitimidade.  A discricionariedade deverá sempre observar: o direito à administração 

pública transparente, à administração pública dialógica, à administração pública 

imparcial, à administração pública proba, à administração pública respeitadora da 

legalidade e, principalmente, a administração pública preventiva, precavida e eficaz. 

Somente dessa forma “as escolhas administrativas serão legitimas se – e somente 

se – forem sistematicamente eficazes, motivadas, transparentes, imparciais, 

respeitadoras da participação social [...]”78 

 Pode-se justificar a discricionariedade administrativa a partir de dois critérios: 

práticos e jurídicos.79 De acordo com o critério prático evita-se a alienação dos 

agentes administrativos, pois é impossível o legislador prever todas as 

circunstâncias fáticas que ocorrerão. De acordo com Irene Patrícia Nohara:  

Os interesses públicos são dinâmicos e o agente público não pode ser 
engessado como um “operador de telemarketing” com um roteiro 
pormenorizado e sempre incompleto diante da variabilidade de 
circunstâncias que a atividade administrativa oferece. Assim, do ponto de 
vista prático, o agente dispõe geralmente de uma margem de opção, dentro 
das hipóteses legais, diante das diversas decisões possíveis.

80  
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 O critério jurídico baseia-se na teoria de Hans Kelsen de hierarquia das 

normas, uma vez que, a norma de grau superior impõe um limite a de grau inferior, a 

discricionariedade nasce do próprio ordenamento. Conforme elucida Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro: 

Considerando-se a ordem jurídica vigente no direito brasileiro, constata-se 
que, a partir da norma de grau superior – a Constituição – outras vão sendo 
editadas, como leis e regulamentos, até chegar ao ato final de aplicação ao 
caso concreto. Em cada um desses degraus, acrescenta-se um elemento 
inovador, sem o qual a norma superior não teria condições de ser aplicada. 
Em cada momento de produção jurídica, tem-se que respeitar os limites 
impostos pela norma de grau superior. Assim é que a Administração 
Pública, ao praticar um ato discricionário, acrescentando um elemento 
inovador em relação à lei em que se fundamenta, somente agirá licitamente 
se respeitar os limites que nesta se contêm. Vale dizer que é no próprio 
ordenamento jurídico que se encontra o fundamento da discricionariedade.
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 Existirá discricionariedade sempre que a lei conferir a Administração tal 

poder ou quando a lei for insuficiente, uma vez que, não consegue prever todas as 

hipóteses fáticas, também quando a lei não determinar qual deve ser a conduta do 

agente e no caso dos conceitos indeterminados.  

 

 

2.2. Limites principiológicos da Discricionariedade Administrativa 

2.2.1. O Princípio da Legalidade como fator Determinante da Discricionariedade 

 Um dos principais contornos da discricionariedade administrativa é a lei, o 

fundamento da discricionariedade está no ordenamento jurídico. Celso Antônio 

Bandeira de Mello articula a discricionariedade não como um poder, mas sim como 

um dever de finalidade a ser cumprido.  

[...] o chamado “poder discricionário” tem que ser simplesmente o 
cumprimento do dever de alcançar a finalidade legal. Só assim poderá ser 
corretamente entendido e dimensionado, compreendendo-se, então, que o 
que há é um dever discricionário, antes que um “poder” discricionário.
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 A liberdade decorrente da conveniência e oportunidade concedida a 

Administração Pública é uma liberdade pautada na lei, limitada não só pelo Direito 
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como também pela moral. “Os princípios são de observância obrigatória pela 

Administração”83, segundo constata Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  

Se corresponderem a valores consagrados no preâmbulo da Constituição 
ou mesmo decorrem implícita ou explicitamente de suas normas, o ato 
administrativo (e também a lei) que o contrarie padecerá de vício de 
inconstitucionalidade. Se não decorrem da Constituição, mas da legislação 
ordinária ou mesmo da teoria geral do direito, ainda sim têm que ser 
cumpridos pela Administração, sob pena de invalidade do ato, corrigível 
pelo Poder Judiciário.
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 Ocorre a vinculação quando a lei consegue disciplinar objetivamente 

algumas condutas do agente público e qual o comportamento que obrigatoriamente 

deverá seguir, entretanto, ao surgirem situações fáticas em que a lei traz conceitos 

vagos e imprecisos haverá a interferência de um juízo subjetivo do administrador de 

acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello:  

a) à determinação ou reconhecimento – dentro de certos limites mais além 
referidos – da situação fática ou 

b) no que concerne a não agir ou agir ou 
c) no que atina à escolha da ocasião asada para fazê-lo ou 
d) no que diz com a forma jurídica através da qual veiculará o ato ou  
e) no que respeita à eleição da medida considerada idônea perante aquela 

situação fática, para satisfazer a finalidade legal
85

 
 

 O princípio da legalidade foi bem delimitado no Estado Liberal de Direito, 

pois esse período é marcado pela prestação negativa do Estado e por consequência 

da Administração Pública, o medo da arbitrariedade gerou a vinculação dos atos 

administrativos a lei. Seguindo esse raciocínio, a vinculação, tanto do administrador, 

quanto a do juiz, serviriam de proteção da vontade legitima representada pelo 

Legislativo. Com a indefinição de alguns conceitos normativos há um flexibilização 

do positivismo exacerbado, mas como já colocado alhures a discricionariedade 

administrativa ocorre quando a lei, assim determinar.  

 A problemática sobre o alcance da discricionariedade deve-se em grande 

parte por influencia da doutrina norte-americana que introduz as chamadas agências 

reguladoras. Essas agências possuem um largo grau de discricionariedade técnica, 

já que legislam no vácuo deixado pela lei, observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

que: 
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Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o princípio da legalidade não significa 
que, para cada ato administrativo, cada decisão, cada medida, deva haver 
uma norma legal expressa vinculando a autoridade em todos os aspectos. 
O principio da legalidade tem diferentes amplitudes, admitindo maior ou 
menor rigidez e, em consequência, maior ou menor discricionariedade.
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 Para a autora, o principio apresentará quatro significados: em um sentido 

mais clássico, a Administração poderá fazer qualquer ato ou adotar qualquer 

medida, desde que não contrárias à lei; a Administração poderá praticar somente 

atos autorizados pela lei ou atos que possuam conteúdo mais abstrato previsto na lei 

“nesse caso a vinculação é maior, porque a autoridade não tem liberdade para 

escolher o conteúdo do ato”87; e fazer atos dos quais seja obrigada a realizar, pois a 

lei assim ordena.  

 

2.2.2. Desvio de Poder no Desmedido Uso da Discricionariedade 

 A Administração Pública movimenta-se dentro do Estado de Direito de 

acordo com as leis. “Assim, a atividade administrativa encontra na lei tanto seus 

fundamentos quanto seus limites”88 O Legislativo na sua função típica delineada por 

Hans Kelsen é o responsável por traçar os objetivos públicos a serem seguidos, a 

atividade administrativa possui uma ideia de função, o sujeito que a exerce recebe 

da lei um dever a ser perquirido.  

 Acompanhando o raciocínio desenvolvido a cerca da importância da 

legalidade do entendimento da discricionariedade, Celso Antônio Bandeira de Mello 

conceitua desvio de poder:  

Consiste, pois, no manejo de um plexo de poderes (competências) 
procedido de molde a atingir um resultado diverso daquele em vista do qual 
está outorgada a competência. O agente se evade do fim legal, extravia-se 
da finalidade cabível em face da lei. Em suma: falseia, deliberadamente ou 
não, com intuitos subalternos ou não, aquele seu dever de operar o estrito 
cumprimento do que a lei configurou como objetivo prezável e atingível por 
dada via jurídica
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 O autor ainda ressalta que o controle judicial é um controle de estrita 

legalidade e em nenhum momento fere a discrição concedida ao agente. Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, entretanto, insere o conceito de desvio de poder dentro dos 

limites impostos pelo princípio da moralidade administrativa: 

Existe desvio de poder quando uma autoridade administrativa usa de seus 
poderes para atingir fim diverso daquele para o qual eles foram conferidos. 
O substrato moral é o mesmo que está inerente no abuso do direito; o ato 
apresenta-se sob forma legal, a autoridade é a competente, os motivos são 
verdadeiros, o objeto é ilícito, mas a intenção do agente se desvia dos fins 
que justificaram s outorga de competência. Enquanto nos demais elementos 
– competência, forma, motivo e objeto – os dados são objetivamente 
apurados, na finalidade aparece o elemento subjetivo, a pesquisa da 
intenção do sujeito que praticou o ato ou se omitiu.
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 Importante observar que a autoridade deve ter competência sobre o objeto 

do ato. Grandes partes dos desvios ocorrem para favorecer pessoas da intimidade 

do agente, para perseguir oponente, o que remonta a épocas arcaicas do Estado 

patrimonialista.  

 Duas hipóteses de desvio de poder são observadas: quando o agente 

utilizando uma competência que possui busca uma finalidade completamente 

diferente e a outra quando não existe a má-fé e o agente apenas equivocou-se, e 

nos dois casos ocorrerá o desvio de poder.91 

 Celso Antônio Bandeira de Mello prende-se na legalidade para justificar o 

prejuízo que o desvio de poder causa ao administrado:  

Cumpre, no Estado de Direito, que os administrados estejam, de antemão, 
assegurados de que o proceder administrativo não lhes causará surpresas. 
E não as causará tanto porque outros fins, que não os estabelecidos em lei, 
estão vedados ao administrador, quando porque estes mesmos fins só 
podem ser alcançados pelas vias previstas na regra de Direito como as 
adequadas ao caso.

92
  

 

 Para analisar a incidência do desvio de poder necessário se faz observar 

todo o conjunto das causas geradoras do ato, verificar se a discricionariedade 

empregada pelo administrador foi bem usada para o interesse público ou utilizada 

para fins pessoais. Por ser considerado um vício pode afetar tanto os atos 
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legislativos, quanto judiciários. Conveniente observar o desvio de poder dentro do 

Judiciário conforme aponta Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Na esfera jurisdicional, vale como exemplo de desvio de poder o 
comportamento de juiz de Tribunal que, não tendo o seu voto acompanhado 
pelo terceiro julgador, ao perceber a inutilidade dele para fins de decidir o 
pleito no sentido de seu pronunciamento, resolve reconsiderá-lo e adere aos 
dois outros com o objetivo específico de obstar a interposição de embargo, 
objetivando maior influência na prestação jurisdicional. O caso não é 
hipotético. Já ocorreu, certa feita, explícita manifestação de um julgador que 
expôs precisamente ser esta a razão pela qual mudava de voto.
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 No Estado democrático de Direito não se pode negar a liberdade ao agente 

de exercer a discricionariedade, entretanto, a liberdade administrativa deve ter um 

parâmetro que é o de cumprir a finalidade legal e o interesse público. O binômio 

serve para garantir a idoneidade do agente administrativo e evitar o poder de livre 

autodeterminação.94 

 

2.3. Os Conceitos Jurídicos Indeterminados na Aplicação da discricionariedade 

 A discussão sobre os conceitos jurídicos indeterminados permeia todos os 

ramos do Direito, quando a lei enuncia algo que não é possível de estabelecer os 

contornos precisos na realidade, cria-se o arcano. São conceitos que não podem ser 

quantificados e só farão sentido quando incidirem no caso concreto. Nesse ponto, a 

atividade da interpretação gera controvérsia, pois sempre haverá contribuição 

criativa do intérprete, e pautar a diferença entre discricionariedade e interpretação é 

um desafio, principalmente, na era pós-positivista. 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro estabelece uma noção do que seriam os 

conceitos jurídicos indeterminados no Brasil: 

A Expressão conceitos jurídicos indeterminados, embora bastante criticável, 
ficou consagrada na doutrina de vários países, como Alemanha, Itália, 
Portugal, Espanha e, mais recentemente, no Brasil, sendo empregada para 
designar vocábulos ou expressões que não têm um sentido preciso, 
objetivo, determinado, mas que são encontrados com grande frequência 
nas regras jurídicas dos vários ramos do direito.
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 Na Alemanha, o nazismo ocasionou no pós-guerra a restrição do espaço de 

atuação discricionária da Administração e aumentou o limite do controle judicial, 

além de ser no sistema germânico que a teoria que liga os conceitos indeterminados 

a discricionariedade surgiu. A concepção de controle alemã admitiu duas doutrinas: 

a da multivalência e a da univocidade. Na teoria da multivalência há uma 

identificação entre o que seria discricionariedade e o que seria interpretação. A sua 

autoria compete a Bernatzik do século XIX, e seus defensores percebem a 

dificuldade que o hermeneuta enfrenta frente aos conceitos imprecisos, portanto, 

admite a liberdade do administrador para decidir diante do caso concreto. A outra 

concepção denominada univicidade surge como contraponto a primeira e foi 

idealizada por Tezner e argumenta que a escolha realizada frente a conceitos 

indeterminados só pode chegar a uma única resposta correta. Segundo Gerson dos 

Santos Sicca: 

A doutrina da univocidade é o marco inicial das orientações que tendem a 
qualificar os conceitos indeterminados como conceitos jurídicos, sujeitos à 
interpretação e passíveis de sindicabilidade total, tese que recebeu grande 
número de adeptos na doutrina germânica.
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 Na França, o controle da administração adequa-se ao modelo da separação 

de poderes, por essa razão o poder discricionário é mais bem aceito. O controle da 

atividade administrativa é feito pelo contencioso administrativo, diferente do Brasil, 

conforme pontua Gerson dos Santos Sicca: 

Prepondera na França a idéia de que, para se julgar a atividade 
administrativa, deve-se conhecer não só o direito, mas também a 
administração, razão pela qual o contencioso administrativo surge como 
modelo legítimo para realização de tão delicada tarefa.
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 O direito italiano traz uma distinção interessante entre discricionariedade 

administrativa e discricionariedade técnica. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

De qualquer forma, a ideia original de seu idealizador – Bernatzik – era a de 
que a discricionariedade técnica se referia a decisões que, por sua alta 
complexidade técnica, eram retiradas do controle judicial. Trata-se de 
matérias que só o administrador público, em contato com a realidade do dia 
a dia, tem condições de apreciar de forma adequada.
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 O autor que mais se destacou na exposição do que seria discricionariedade 

técnica foi Renato Alessi, pois para ele, em alguns casos somente o administrador 

poderia definir os critérios administrativos, configurando assim, a discricionariedade 

administrativa. Em outros casos que exigem a utilização de critérios técnicos para 

resolver questões também de ordem técnicas ocorreria a discricionariedade 

técnica.99 

 Celso Antônio Bandeira de Mello tem forte influência sobre a questão dos 

conceitos jurídicos indeterminados na doutrina brasileira, pois para ele o Judiciário 

interpreta a lei nos casos dos conceitos imprecisos, como verifica se no caso do uso 

da discricionariedade não ocorreu desvio de poder. A discricionariedade permitida 

na norma, mesmo possuindo conceitos vagos, ainda possuem certo conteúdo 

determinável, e a escolha deve pautar-se na finalidade pública. Conclui que: 

[...] a discricionariedade ensejada na fluidez significativa do pressuposto ou 
da finalidade da norma cingir-se-á sempre ao campo de inelimináveis 
dúvidas sobre o cabimento dos conceitos utilizados pela regra de direito 
aplicada. Fora daí não haverá discricionariedade, mas, vinculação.

100
 

 

 Com frequência é defendido o posicionamento de que aonde há conceitos 

indeterminados há margem de discricionariedade. A incerteza dos conceitos dificulta 

o processo do hermeneuta. Irene Patrícia Nohara assinala a diferença na solução do 

conflito em determinada matéria e a solução das controvérsias administrativas: 

[...] o juiz não pode substituir decisões administrativas que foram tomadas 
dentro das possibilidades oferecidas no ordenamento jurídico por outras que 
repute mais convenientes e oportunas em face dos diversos interesses 
públicos identificados, pois se assim procedesse haveria a substituição da 
discricionariedade administrativa pela jurisdicional, ou seja, o juiz estaria 
impondo decisões ao administrador acerca do que reputa melhor ou pior no 
desempenho da função administrativa.
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 A autora utiliza um exemplo bem apropriado para demonstrar a observância 

da discricionariedade ao decidir:  

Se em uma localidade os gestores determinassem, após a realização de 
audiência pública, dentro das regras de licitação, dos princípios da eficiência 
e moralidade, que seria mais interessante do ponto de vista coletivo 
construir uma ponte que passasse por cima de um rio e certo morador 
ingressasse com ação pleiteando a invalidação da decisão, tendo em vista o 
fato de ser mais oportuno que, em vez da ponte, houvesse a construção de 
um sistema de balsas, o magistrado não pode invalidar a decisão 
administrativa se está foi razoável, legítima e obedeceu todos os 
parâmetros jurídicos para o caso concreto.
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 O que determina se a vagueza do conceito normativo afere 

discricionariedade é o caso concreto, pois sempre caberá o controle judicial. O 

Judiciário pode invalidar uma decisão do administrador por não atender ao interesse 

público.  

 O Código Civil brasileiro traz em seu bojo diversos artigos que abrem espaço 

para a discricionariedade judicial, pois dependem da interpretação do juiz. Dentre os 

principais pode-se citar: art.974 §1º, art. 1011, art.1519, art.1583 §2º, art.1109.  

 

2.4. A Razoabilidade como Critério na Aplicação da Discricionariedade 

 A razoabilidade é uma espécie de limitador da discricionariedade, 

proveniente do princípio da legalidade, trata-se de um valioso auxílio para o 

intérprete na avaliação entre os meios e os fins. Nesse sentido ressalta Irene 

Nohara: 

A plausibilidade dos meios em relação aos fins evoca a idéia de racionalidade, de 

adequação, de aceitabilidade dentro da ótica do razoável. Quando houver um 

conceito jurídico indeterminado ou alguma abertura do pressuposto de fato 

normativo ocorre, via de regra, espaço para o juízo de razoabilidade do intérprete.
103

  

 

 Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro a razoabilidade guarda a mesma 

imprecisão dos conceitos indeterminados: 
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É certo, no entanto, que, em pontos extremos, é possível afirmar-se o que constitui 

medida razoável ou não; mas, em uma faixa intermediária, permanece uma zona 

cinzenta, de incerteza, em que a mesma conclusão não é possível. Vale dizer que a 

mesma imprecisão e flexibilidade que existe nos chamados conceitos legais 

indeterminados, utilizados pelo legislador, dificultando a demarcação dos confins da 

discricionariedade administrativa, está presente no princípio da razoabilidade.
104

 

  

 A razoabilidade não está explícita da Constituição Federal, apesar de 

amplamente consagrada na doutrina e jurisprudência. Compreendida como corolário 

do Estado Democrático de Direito é essencial para a justiça e para a boa 

administração que mesmo sem a previsão expressa ainda pode ser considerada um 

fundamento constitucional. Contudo, alguns Estados brasileiros inseriram a 

razoabilidade em suas Constituições, foi o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Distrito federal.105 

Com frequência a razoabilidade é empregada como sinônimo do princípio da 

proporcionalidade, autores influenciados pela jurisprudência norte-americana ligam-

na aos princípios do devido processo legal e da isonomia, enquanto os que seguem 

o sistema do civil Law costumam ligá-la a proporcionalidade. Conforme Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro: 

Pelo tratamento dado à matéria, verifica-se que alguns autores, mais 
influenciados pela jurisprudência norte-americana, ligam o princípio da 
razoabilidade ao do devido processo legal e ao da isonomia; é o caso, como 
se verá, de San Tiago Dantas, Ada Pellegrini Grinover, Carlos Roberto de 
Siqueira Castro, Caio Tácito, Suzana de Toledo Barros. Outros seguem 
mais a linha do direito francês, espanhol e argentino e identificam a 
razoabilidade com o principio da proporcionalidade entre os meios e os fins; 
é o caso de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Celso Antônio Bandeira de 

Mello e Lucia Valle Figueiredo.
106

 

 Luís Virgílio Afonso da Silva argumenta que em um discurso técnico-jurídico 

os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser usados como 

sinônimo, pois há diferença na estrutura.107 Afirma também que não raro o STF 

costuma fazer confusão entre ambos e defende a ordenação pré-definida da 

jurisprudência alemã (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito) como sendo a opção correta para o uso do princípio da proporcionalidade.  
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O recuso à regra da proporcionalidade na jurisprudência do STF pouco ou 
nada acrescenta à discussão e apenas solidifica a idéia de que o chamado 
princípio da razoabilidade e a regra da proporcionalidade seriam sinônimos. 
A invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um 
tópos, com caráter meramente retórico, e não sistemático. Em inúmeras 
decisões, sempre que se queira afastar alguma conduta considerada 
abusiva, recorre-se à fórmula “à luz do princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional”.
108

  

 Irene Patrícia Nohara segue o mesmo entendimento de que os elementos 

que compõe a proporcionalidade, adequação, necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito também fazem parte  da razoabilidade: 

Quaisquer dos elementos que compõem a proporcionalidade, seja a 
adequação, seja a necessidade, ou mesmo a proporcionalidade em sentido 
estrito, são indissociável do juízo de razoabilidade. Este compreende o 
despertar da sensibilidade (relacionada com a valoração) do intérprete para 
a aptidão, a necessidade ou a justa medida do meio para o alcance do fim 
escolhido. Neste intuito, a pauta axiológica do operador jurídico não pode 
ser meramente pessoal, mas deve ser guiada pelos valores priorizados pelo 
ordenamento num dado momento histórico. Esses valores estão, portatnto, 
expressos na Constituição e são interpretáveis à luz das circunstâncias 

fáticas do momento.
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 Alguns autores, contudo, continuam utilizando razoabilidade e 

proporcionalidade como princípios unívocos, o que ocorre com Juarez Freitas. O 

autor defende a teoria alemã dos três subprincípios da proporcionalidade e inova ao 

sustentar que há um entrelaçamento com os princípios da economicidade, da 

eficiência e da eficácia. 

Inadiável aplicar, com intensidade, o tríplice teste da proporcionalidade no 
controle das ações e das omissões das pessoas jurídicas de direito público 
e de direito privado prestadoras de serviço público, atacando, de modo 
frontal, os vícios da discricionariedade por excesso e por inoperância. Assim 
entendido, o princípio da responsabilidade do Estado pelas condutas 
causadoras de lesão antijurídica passa a experimentar os efeitos da 
sindicabilidade aprofundada, mormente em face dos riscos inerentes à 
intervenção estatal. 
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 A observância da razoabilidade faz-se necessária para que haja justificações 

mais coesas, evitando a arbitrariedade do julgador. Importante que a noção do que 

seja razoável esteja vinculada a um fim específico, caso contrário torna-se um 

argumento retórico. 
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 Irene Patrícia Nohara adverte: 

Trata-se de noção que possui uma estrutura de sentido que aponta para o 
equilíbrio, isto é, para a circunstância da justa proporção, considerada como 
ausência de excesso ou da falta, mas que não possui significado autônomo, 
porquanto o razoável só ganha pleno sentido se é associado a algo. O 
razoável é, ainda em regra, ponderado em relação a uma outra coisa; no 
Direito Administrativo, por exemplo, um ato é razoável em relação à 
finalidade que objetiva alcançar, ou seja, para que um ato administrativo 
seja considerado razoável ele deve ser uma medida aceitável, logicamente 
plausível, coerente e suficiente para alcançar a finalidade a que se destina.  

 

 Note-se ainda, que para Paulo Bonavides a proporcionalidade é um 

instrumento de interpretação, é um mecanismo conciliatório no antagonismo dos 

direitos fundamentais e um postulado de justiça para o caso concreto.111  

Em suma, a discricionariedade é a liberdade para eleger a conduta mais 

correta de modo que satisfaça a norma que proporcionou tamanho alvedrio e a 

razoabilidade serve como um parâmetro para a discricionariedade judicial, pois 

fronte ao caso concreto auxilia na busca da melhor solução possível. 
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