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RESUMO: 

O presente artigo aborda uma perspectiva do controle judicial dos atos 
administrativos no período pós promulgação da Constituição da República de 1988 até os 
dias atuais. O objetivo do trabalho é o de retratar, por meio da análise das publicações da 
Revista de Direito Administrativo (RDA), como evoluiu o controle da Administração 
Pública pelo Poder Judiciário, a partir do advento da nova Constituição. A intuição que 
se tinha era a de que, desde sua entrada em vigor, os parâmetros de controle utilizados 
pelos aplicadores e pensadores do direito teriam se transformado, em razão do caráter 
principiológico que este novo texto trazia ao ordenamento jurídico, possibilitando uma 
intervenção mais intensa do Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública.  

Assim, o desenvolvimento desse trabalho permitiu duas conclusões imediatas: (i) 
existem indícios de que o controle da Administração exercido pelo Poder Judiciário vem 
avançando desde a promulgação da Constituição; e (ii)  para que seja possível alcançar a 
conclusão será necessária uma expansão das fontes de pesquisa, a fim de abarcar um 
maior espectro de posicionamentos da doutrina e dos tribunais brasileiros acerca do tema. 

 
Palavras-Chave: Direito Administrativo. Controle Judicial da Administração Pública. 
Atos Administrativos. Revista de Direito Administrativo.  
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ABSTRACT: 

  This article approaches a perspective of the judicial review of the administrative 
acts within the period after the enactment of the Brazilian Constitution of 1988 until the 
present day. This work aims to expose, through the analysis of the Administrative Law 
Journal (RDA) publications, how it has developed the Judicial Review of the 
administrative acts since the introduction of the new Constitution. The intuition was that, 
since its entry into force, the parameters of control used by law enforcers and scholars 
have changed in view of the principiological character that this new text brought to the 
Brazilian legal order, enabling a more intense intervention of the Judiciary on the acts of 
the Administration.  
  Thus, this work allowed two immediate conclusions: (i) there are evidences that the 
control of the Public Administration by the Judiciary has been moving forward since the 
enactment of the Constitution; and (ii)  it is necessary to expand the sources of research in 
order to cover a broader range of understandings of Brazilian judges and scholars on the 
subject. 
 
Key-Words: Administrative Law. Administrative Acts Judicial Review. Administrative 
Acts. Administrative Law Journal (RDA) 
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A. INTRODUÇÃO 

O controle judicial da Administração Pública é dos temas mais relevantes do 

direito administrativo. Diz respeito ao relacionamento institucional entre os tribunais e a 

Administração Pública e cuida do grau de intervenção daqueles sobre este. Ao longo do 

tempo, puderam ser verificadas algumas alterações no grau deste intervencionismo, 

observando-se os tribunais e a doutrina ora pendendo a uma maior deferência às decisões 

da Administração, ora tendendo a ampliações no ativismo judicial.  

Este trabalho possui o intuito de mapear e identificar estes movimentos evolutivos 

num período histórico específico. A autora do trabalho e o seu orientador possuíam uma 

intuição e queriam testá-la. A intuição, que pode ser dividida em duas partes, era a 

seguinte: (i) a Constituição de 1988 teria gerado um movimento de ampliação do 

intervencionismo judicial, mas (ii) este movimento teria chegado a uma saturação recente, 

a partir do qual se iniciou um período de refluxo, com tribunais e doutrina clamando por 

maior contenção judicial e maior deferência à administração.  

A primeira parte da intuição sugere uma ampliação do intervencionismo judicial 

logo após a promulgação da Constituição de 1988. Para diversos autores, o advento da 

nova Constituição resultou em verdadeira reviravolta na forma de se pensar o Direito 

Administrativo e sobretudo a forma e grau de interferência do Poder Judiciário no 

controle da Administração Pública1. Proporcionada pela introdução no ordenamento 

jurídico brasileiro de uma Constituição extremamente principiológica2, essa 

transformação da visão dos acadêmicos e aplicadores do direito em relação ao sistema 

jurídico-administrativo foi a criação e, com o passar do tempo, a consolidação do conceito 

de constitucionalização das regras e princípios3 do Direito Administrativo. A partir desse 

fenômeno passou-se a permitir aos julgadores que a análise de determinado ato 

administrativo não se esgotasse no mero exame de legalidade, mas que também levasse 

                                                           

1
 BORGES, Alice Gonzales. O controle jurisdicional da administração pública. Revista de Direito 

Administrativo , Rio de Janeiro, v. 192, p. 49-60, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45735>. Acesso em: 27. 11. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v192.1993.45735. 
2
 BINENBOJM, Gustavo. A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um Inventário de 

Avanços e Retrocessos. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro 
de Direito Público, nº. 13, março/abril/maio, p.24, 2008. ISSN 1981-1888. Disponível na internet: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-13-MAR%C7O-2007-GUSTAVO-BINENBOJM.PDF>. 
Acessado em: 27.11.2016. 

3 Nesse sentido, considera-se como exemplo, os mandamentos do caput do art. 37 da Constituição de 1988, 
que prevê:  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte [...] (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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em consideração os princípios norteadores do Direito Administrativo incorporados à 

Constituição de 1988.4 A circunstância levou à chamada “festa da judicialização 

brasileira”5, com inúmeras decisões judiciais anulando atos administrativos ou exigindo 

determinados comportamentos da administração que seriam devidos diretamente em 

função da consagração deste ou daquele princípio. 

A segunda parte da intuição é uma espécie de reação à primeira. Justamente em 

face desta ampliação acentuada do intervencionismo judicial, é possível observar na 

doutrina e em alguns tribunais nos últimos anos um movimento de favorecimento à 

autocontenção judicial e de maior parcimônia dos tribunais frente à anulação de decisões 

administrativas.67 

A fim de confirmar essas intuições se buscou testá-la por meio do mapeamento 

das publicações da Revista de Direito Administrativo (“RDA”), periódico vinculado ao 

Programa de Mestrado em Direito da Regulação da Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro8. Mediante esse mapeamento esperou-se obter um 

panorama de como os tribunais e a doutrina brasileira vêm interpretando o grau de 

controle que deveria ser aplicado à Administração Pública, bem como em quais espécies 

de ato9 caberia,  esse controle. Dessa forma, a pesquisa pretendeu abarcar a análise de um 

recorte histórico específico, isto é, o período compreendido imediatamente após a 

promulgação da Constituição da República de 1988 (“Constituição de 1988”) até meados 

                                                           

4
 BINENBOJM, Gustavo. A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: Um Inventário de 

Avanços e Retrocessos. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro 
de Direito Público, nº. 13, março/abril/maio, p.24, 2008. ISSN 1981-1888. Disponível na internet: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-13-MAR%C7O-2007-GUSTAVO-BINENBOJM.PDF>. 
Acessado em: 27.11.2016. 
5 JORDÃO, Eduardo. “Desvio de Finalidade” e Ativismo Judicial. Em: < 
http://jota.info/colunas/supra/desvio-de-finalidade-e-ativismo-judicial-20042016>. Acessado em: 
27.11.2016. 
6 SUNDFELD, Carlos Ari. “Princípio é preguiça? ”, em Direito Administrativo para Céticos. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 60-84. 
7 JORDÃO, Eduardo. Por Mais Realismo no Controle da Administração Pública. Em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Eduardo-Jordao/por-mais-realismo-no-controle-da-
administracao-publica>. Acessado em: 27.11.2016  
8 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/index < Acessado em: 7.11.2016> 
9 Sobre a dicotomia entre atos administrativos vinculados e discricionário, vale mencionar Hely Lopes de 
Meirelles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, 1995, p.143: “ (atos vinculados são aqueles para 
os quais) a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização, deixando os preceitos legais para o 
órgão nenhuma liberdade de decisão, (enquanto que atos discricionários são os que) a Administração pode 
praticar com liberdade de escolha do seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua 
oportunidade e de seu modo de realização.”. 
Trecho retirado de BINENBOJM, Gustavo. A Constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: 
Um Inventário de Avanços e Retrocessos. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 13, março/abril/maio, 2008 ISSN 1981-1888. Disponível na 
internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-13-MAR%C7O-2007-GUSTAVO-
BINENBOJM.PDF>. Acessado em: 27.11.2016.  
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de 2016. A pretensão, em síntese, era examinar se as conclusões da análise do conjunto 

de publicações da RDA disponibilizado neste período reforçariam ou enfraqueceriam as 

intuições preliminares. A RDA serviu, neste sentido, como uma espécie de filtro da 

realidade: talvez as suas páginas testemunhassem os acontecimentos relevantes do 

período e poderiam, assim, servir para testar as intuições que deram origem a este 

trabalho. 

 Conforme mencionado, o Direito Administrativo brasileiro, desde a promulgação 

da Constituição de 1988, sofreu intenso processo de constitucionalização das suas regras 

e princípios e, à medida em que as interpretações acerca dos institutos da nova 

Constituição foram se consolidando foi, gradativamente, sendo ampliado o espectro de 

normas por meio das quais a Administração Pública poderia vir a ser controlada10. Assim, 

o recorte temporal escolhido para o presente trabalho tem fundamento justamente nesse 

fenômeno, uma vez que,  

[...] a ampliação da Jurisdição constitucional no Brasil e a 

constitucionalização dos princípios que regem a Administração 

Pública tornam necessária uma maior reflexão consistente na 

possibilidade de maior ampliação do controle jurisdicional do 

mérito do ato administrativo11 

A pesquisa contou com três grandes etapas, a fim de que fosse possível extrair 

conclusões acerca do tema: etapa preliminar, etapa de seleção e etapa de exclusões.  

A etapa preliminar contou com a escolha da fonte de pesquisa: a RDA. Para que 

essa escolha pudesse ser feita diversos aspectos foram levados em consideração, como 

por exemplo, a área do Direito foco do periódico, sua qualidade, o espectro temporal 

abarcado, sua forma de acesso, dentre outros. Levou-se em consideração, também, as 

restrições que outras revistas e periódicos apresentavam tanto em relação ao seu conteúdo, 

quanto em relação à sua acessibilidade. Dessa forma, após a análise de tais características 

da RDA, bem como das outras revistas e periódicos de Direito Administrativo e Público 

entendeu-se que a RDA seria a fonte de pesquisa mais adequada para o trabalho que se 

pretendia desenvolver, como será demonstrado na seção B deste artigo.  

                                                           

10
 MORAES, Alexandre de. Princípio da Eficiência e Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos 

Discricionários. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 13-28, jan. 2015. ISSN 
2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42538>. Acesso 
em: 27 Nov. 2016. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v243.2006.42538. 

11
 Ibid. 
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A segunda etapa, por sua vez, contou com a seleção de todas as publicações da 

RDA, analisadas detalhadamente, tais como decisões judiciais, textos doutrinários, 

pareceres, entre outros, para que, então, fosse possível extrair dessas publicações um 

panorama da evolução do controle judicial da Administração Pública observado por meio 

da RDA.  

E, por fim, a terceira e última etapa contou com a exclusão daquelas publicações 

que, embora tivessem relação com o tema do controle judicial, não apresentavam 

pertinência com o foco que se pretendeu observar nesse trabalho. Os resultados desse 

processo de análise podem ser encontrados no Anexo I deste trabalho12.  

Como resultado da metodologia utilizada, foi possível notar nas publicações da 

RDA a existência de indícios de um aumento gradual na intensidade do controle judicial 

dos atos administrativos com o passar dos anos – o que comprovaria a primeira parte da 

intuição propulsora deste trabalho. Esse aumento, conforme será melhor analisado na 

seção C, teria sido, em grande medida, ocasionado pela transformação na perspectiva dos 

tribunais e da doutrina do critério de controle desses atos, isto é, não mais apenas a lei, 

mas também a Constituição. Entretanto, o exame destas mesmas publicações não 

verificou indícios claros capazes de confirmar a segunda parte da intuição. A RDA não 

colheu estudos e decisões judiciais suficientes que pudessem avalizar a ideia de um 

refluxo no movimento de ampliação do controle judicial da Administração Pública. 

B. METODOLOGIA 

A principal fonte de pesquisa escolhida para o desenvolvimento do presente 

projeto foi a RDA, revista atualmente editada pela Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas e distribuída em parceria com a Editoras FGV e Fórum1314. A RDA teve seu 

primeiro volume publicado no ano de 1945 e até o ano de 2016, 272 volumes foram 

lançados15. Segundo os dizeres do conselho editorial da RDA, a revista tem, desde o seu 

                                                           

12
 Destaca-se que o Anexo I deste trabalho apresenta apenas as decisões judiciais que foram analisadas, 

tanto individualmente, como aquelas que eram mencionadas em textos doutrinários. Os entendimentos dos 
artigos acadêmicos não foram expostos no Anexo. Portanto, o Anexo I não reflete todas as publicações que 
foram analisadas para a realização do presente artigo.  
13 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/about/editorialPolicies#focusAndScope>. Acessado 
em 3.11.2016 
14 A RDA passou a ser editada nesse formato, ou seja, em parceria entre as Editoras FGV e Fórum a partir 
do ano de 2009. Conforme informações obtidas por meio de conversa com colaboradores da RDA seu 
processo de edição, desde seu surgimento, passou pela gerência das seguintes instituições: (i) entre 1945 e 
1946: DASP (Departamento Administrativo de Serviço Público); (ii)  entre 1947 e 1990: Editora FGV, 
unicamente; (iii)  entre 1991 e 2005: Editora Renovar; (iv) entre 2006 e 2008: Editora Atlas; (v) em 2008: 
Editora FGV, unicamente.  
15 Tal informação considera o mês de novembro/2016. 
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nascimento, a missão promover o destaque de temas ligados a Direito Público e Teoria 

do Direito, no âmbito nacional e internacional, por meio da publicação de artigos e 

pareceres, bem como, decisões judiciais e administrativas de grande repercussão no 

panorama jurídico16.  

Na primeira subseção, a seguir, serão expostas as razões pelas quais firmou-se a 

RDA como fonte de pesquisa do presente trabalho; já na segunda, serão apresentadas as 

limitações metodológicas inerentes à fonte de pesquisa escolhida; e, por fim, na terceira, 

será apresentada a metodologia de desenvolvimento da pesquisa, levando-se em conta o 

processo de seleção da bibliografia analisada, bem como a escolha das publicações 

pertinentes à análise. 

 

i. Aspectos Positivos da RDA 
 

A fim de determinar qual seria o método de pesquisa do trabalho, levou-se em 

consideração não apenas o recorte temporal e o objeto da pesquisa, como também a fonte 

que melhor se adequasse ao objetivo pretendido, no seu conteúdo e forma. Assim, a 

escolha da RDA como fonte de pesquisa se deu por três principais razões (1) período 

histórico abarcado pelo periódico (2) sua qualidade e (3) sua acessibilidade.  

Com relação à primeira razão, (1) a RDA está presente no meio jurídico-acadêmico 

desde 1945, e desde então mais de 2056 artigos, e 3286 autores já foram publicados. A 

partir de 2008,( desde o volume 249 especificamente) a periodicidade atual de 

publicações foi estabelecida, isto é, de três volumes por ano e em conformidade com o 

que suas normas de publicação atuais preveem17. Os números se mostram relevantes 

quando comparados com aqueles extraídos das demais revistas de conteúdo semelhante. 

Pode-se citar, a título de exemplo: a Revista Digital de Direito Administrativo da USP18, 

que teve início em 2014; a Revista de Direito Administrativo Contemporâneo19, nascida 

em 2013; a Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico20, que surgiu em 

                                                           
16 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/about/editorialPolicies#focusAndScope>. Acessado 
em: 3.11.2016. 
17

 Conforme informações obtidas por meio de conversas com colaboradores da RDA a partir de 2006 a 
RDA passou a publicar três volumes por ano, no entanto, adquiriu a estrutura que mantém até hoje a partir 
de 2008. Antes de 2006, conforme informado por colaboradora da revista, o seu processo de publicação 
não mantinha um padrão em relação a quantidade de publicações que seriam incluídos em cada volume da 
revista, sendo este número estabelecido pelas decisões de seu conselho editorial 
18 <http://www.revistas.usp.br/rdda/issue/archive>. Acessado em: 3.11.2016. 
19 <http://www.rt.com.br/marketing/hotsite/Revistas2014/ReDAC.html>. Acessado em : 3.11.2016. 
20 <http://www.direitodoestado.com.br/redae>. Acessado em: 3.11.2016  
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2005; a Revista Eletrônica do Direito Público da Universidade Estadual de Londrina21, 

nascida em 2006, Revista de Direito Público do IDP22, surgida em 2005, entre outras. 

Dessa forma, seu tempo de existência, penetração e assentamento perante a comunidade 

jurídica justifica a escolha desse periódico para fins da presente pesquisa. Isso porque, 

uma vez que se pretendeu analisar o recorte histórico pós-Constituição de 1988, até os 

dias de hoje, apenas a RDA, dentre as principais revistas sobre o tema, disponibiliza o 

conteúdo capaz de abarcar todo este período. 

Em relação à segunda razão (2) pela qual escolheu-se a RDA destaca-se a qualidade 

do periódico. Esta razão será destacada em dois pontos: (a) o índice de qualidade CAPES, 

de caráter formal e (b) renome e respeitabilidade perante a comunidade jurídica, sendo 

esse último possível se subdividir em três, isto é, a (i) composição do seu conselho 

editorial, (ii)  os títulos e autores já publicados e (iii)  as suas das suas normas de 

publicação. 

Com relação ao primeiro motivo relacionado à qualidade da RDA (a), isto é, o índice 

de qualidade da CAPES23, destaca-se que ela como uma fundação vinculada ao Ministério 

da Educação tem como principal função a “expansão e consolidação da pós-graduação 

stricto sensu em todos os Estados da Federação” 24. Dentre as atividades desempenhadas 

pela CAPES está o “acesso e divulgação da produção científica” 25. Nesse sentido, uma 

das formas por meio das quais a CAPES promove esse acesso e divulgação é pela 

atribuição de determinado índice de qualidade às produções científicas dos programas de 

pós-graduação, veiculados por meio de periódicos26. Tal índice de qualidade pode variar 

do A1, sendo este o mais elevado passando por A2, B1, B2, B3, B4, B5 até C, com peso 

zero27.  

Como mencionado, a RDA é um periódico vinculado ao Programa de Mestrado em 

Direito da Regulação da FGV Direito Rio28, estando sujeita, portanto, ao índice de 

                                                           
21 <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/about>. Acessado em 4.11.2016 
22

<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/about/editorialPolicies#focusAndScope>. 
Acessado em 4.11.2016.  
23 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: <http://capes.gov.br/>. Acessado em: 
27.11.2016. 
24 <http://capes.gov.br/historia-e-missao>. Acessado em: 7.11.2016 
25 <http://capes.gov.br/historia-e-missao>. Acessado em: 7.11.2016 
26 Para mais informações sobre o método de atribuição do indicativo de qualidade, acessar 
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>. 
Acessado em 7.11.2016. 
27<http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>.   
Acessado em 7.11.2012. 
28 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda>. Acessado em 7.11.2016. 
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qualidade atribuído pela CAPES. É o que se observa na página principal da plataforma 

online da revista, onde verifica-se atribuído à RDA o índice de qualidade B1, ou seja, 

apenas dois abaixo do maior indicativo de qualidade possível atribuído pela referida 

fundação. Portanto, a partir do índice de qualidade atribuído ao periódico corrobora-se o 

argumento de reconhecimento de excelência da RDA, e consequentemente, sua 

adequação como fonte para a presente pesquisa. 

O segundo grande motivo (b) para escolha desse periódico, em relação a sua qualidade 

como fonte de pesquisa, foi o seu renome e respeitabilidade perante a comunidade jurídica 

em vista de três razões:(i) aa composição do seu conselho editorial, (ii)  os títulos e autores 

já publicados e (iii)  as suas normas de publicação. 

Em relação ao primeiro item (i), vale dizer que o conselho editorial é um órgão de 

suma importância para o bom funcionamento de um periódico, uma vez que é por meio 

de suas decisões que as principais diretrizes e conteúdo da revista serão definidos. Assim, 

é necessário que este conte com membros que sejam reconhecidos no meio jurídico, como 

também tenham como área de estudo aquela que a revista pretende abordar. É exatamente 

isso que se encontra no conselho editorial da RDA2930, que conta com alguns dos maiores 

nomes do Direito Brasileiro e estrangeiro no que tange Direito Público e Teoria do 

Direito, como por exemplo: Ellen Gracie, ex-Ministra do Supremo Tribunal Federal, 

desde 200031 até 2011; Nelson Jobim, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo 

ocupado o cargo entre 1997 e 200632; Robert Alexy, renomado jurista alemão, conhecido, 

principalmente, pelas suas obras sobre Teoria do Direito, entre outros.  

Já, o segundo item (ii)  que ressalta sua importância é a observação dos mais diversos 

autores e obras já publicadas em seus volumes. A exemplo disso, tem-se o volume 

publicado em 2013, denominado “Edição Comemorativa – 70 anos FGV”33, que reviveu 

algumas obras de relevantes autores que colaboraram em diferentes épocas e contextos 

para a formação do pensamento do direito público moderno. Esses autores e obras, 

escolhidos para figurar a edição comemorativa da revista já haviam sido publicados em 

volumes anteriores da RDA, o que novamente, ratifica o reconhecimento e prestígio 

                                                           

29
 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/pages/view/equipe_editorial>. Acessado em: 6.11.2016 

30 A partir de informações apresentadas pela RDA, para exposição comemorativa da revista, exibida na 
sede da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, nota-se que seu conselho editorial desde seu 
surgimento foi capitaneado por alguns dos nomes mais importantes para o direito público brasileiro na sua 
época, tais como: (i) Ministro Carlos Medeiros Silva, entre 1945 e 1982; e (ii)  Caio Tácito, entre 1982 e 
2005. 
31

 <http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?id=35&periodo=stf>. Acessado em 5.11.2016. 

32 < http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=34>.  Acessado em 27.11.2016 
33

 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/1069>. Acessado em 5.11.2016.  
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conquistado pela revista, desde seu surgimento. Dentre esses autores, selecionados para 

a edição comemorativa, observa-se Pontes de Miranda34, Seabra Fagundes35, Miguel 

Reale36, Oswaldo A. Bandeira de Melo37, Themístocles Brandão Cavalcanti38, Victor 

Nunes Leal39, entre outros.  

É importante destacar nesse pontoa difundida cultura permeada no campo jurídico, 

isto é, aquela que tem por costume reconhecer determinados acadêmicos, experts, 

pareceristas, advogados, magistrados e etc. como notáveis, de modo que suas obras 

passam a ser consideradas de referência, independentemente de seus entendimentos e 

posições a respeito dos temas jurídicos enfrentados. É por esse motivo que se considera 

legítimo o entendimento de que os destaque para os autores publicados na RDA fornece 

subsídio para o argumento de sua qualidade, reconhecimento e respeitabilidade perante a 

comunidade jurídica, pois de um lado teve a oportunidade de abarcar em suas páginas 

conteúdo desenvolvido por nomes notáveis do Direito Administrativo e da Teoria do 

Direito e garantindo, assim, a disponibilização desse conteúdo aos seus leitores.  

O último ponto (iii)  relacionado ao renome da RDA que merece destaque são suas 

normas de publicação40.Entende-se que quanto mais criterioso for o processo de seleção, 

no que tange à qualidade de conteúdo da obra , mais elevado será o nível da revista. Nesse 

sentido, a RDA conta com algumas etapas de análise, até que determinado artigo ou 

                                                           
34 MIRANDA, Pontes de. Defesa, guarda e rigidez das constituições. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 5, p. 1-25, jan. 1946. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9424>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v5.1946.9424. 
35 FAGUNDES, Seabra. Reformas essenciais ao aperfeiçoamento das instituições políticas 
brasileiras. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 43, p. 1-20, jan. 1956. ISSN 2238-5177. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/15361>. Acesso em: 27 Nov. 
2016. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v43.1956.15361. 
36 REALE, Miguel. Aspectos do parlamentarismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 66, p. 1-19, jan. 1961. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/22214>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v66.1961.22214. 
37 MELO, Osvaldo A. Bandeira de. Conceito do direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 73, p. 1-17, jan. 1963. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/25199>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v73.1963.25199. 
38 CAVALCÂNTI, Temístocles Brandão. O princípio da legalidade e o desvio de poder. Revista de Direito 
Administrativo , Rio de Janeiro, v. 85, p. 1-7, jan. 1966. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/28803>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v85.1966.28803. 
39 LEAL, Victor Nunes. Reconsideração do tema do abuso de poder. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 144, p. 1-17, jan. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43334>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v144.1981.43334. 
40

 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/public/journals/9/Normalizacao-RDA.pdf>. Acessado em 5.11.2016> 
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parecer seja considerado apto à publicação, quais sejam: o artigo deverá ser inédito, 

deverá ser submetido a uma avaliação prévia a fim de se observar sua adequação à linha 

editorial da revista, e deverá ser analisado por dois pareceristas anônimos, com titulação 

de doutores, para avaliação qualitativa de sua forma e conteúdo. Além dessas etapas de 

análise, o autor do artigo ou parecer deverá possuir titulação mínima de mestre ou notório 

saber nos temas da linha editorial da RDA. Por fim, uma vez observado todo o processo 

acima descrito, a obra selecionada poderá retornar ao autor com observações ou pedidos 

de retificações para que esteja completamente adequada aos padrões de qualidade 

definidos pela RDA.  

Finalmente, a terceira razão (3) considerada essencial para o desenvolvimento do 

presente trabalho, está relacionado à acessibilidade do conteúdo da RDA. Como será 

melhor apresentado abaixo, esta pesquisa contou com uma análise vertical e horizontal 

de todos os volumes da RDA publicados de 1988 até 2016. Essa análise foi possível, 

unicamente, pelo fato de todo o conteúdo veiculado pela revista estar integral e 

gratuitamente disponibilizado em sua plataforma online. Portanto, além de garantir a 

veiculação de material no espaço temporal objeto de análise, a RDA garante acesso total 

a qualquer indivíduo interessado em seu conteúdo. 

Portanto, considerando-se as três razões apresentadas ao longo dessa subseção, isto é, 

(1) período histórico abarcado pelo periódico, a (2) qualidade e a (3) acessibilidade da 

revista é que a RDA foi definida como fonte principal a elaboração deste projeto de 

pesquisa.  

 

ii. Limitações metodológicas 

Apesar das vantagens apresentadas, não é possível deixar à margem da análise 

eventuais limitações capazes de impactar diretamente nas conclusões deste trabalho. 

Nesse sentido, destacam-se duas eventuais limitações metodológicas, isto é, (i) o fato da 

RDA ter sido a única fonte de pesquisa e (ii)  o critério de seleção utilizado pela RDA na 

escolha de suas publicações.  

Como destacado, o primeiro ponto (i) é o fato de ter-se analisado apenas a RDA. 

Apesar das vantagens ressaltadas na subseção acima acerca da escolha dessa revista, esta 

metodologia pode ter ocasionado desvios na conclusão do trabalho uma vez que diversos 

artigos acerca do tema podem ter fugido à análise, por estarem alocados em outras revistas 

ou periódicos. Exemplo disso, que será desenvolvido na seção C, foram os casos que 
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trataram da impossibilidade de o Poder Judiciário controlar decisões das bancas 

examinadoras de concursos públicos. Foi, a partir da observação dessas publicações que 

foi possível comprovar que uma análise absolutamente restrita à RDA poderia vir a gerar 

enviesamento nas conclusões finais dessa pesquisa.  

O segundo ponto, (ii)  está ligado ao critério de seleção das obras disponibilizadas 

no periódico. Conforme consta nas políticas editoriais atuais da RDA, para cada volume 

são selecionados, em regra, oito artigos, três decisões de grande repercussão das mais 

importantes instituições jurídicas brasileiras e um parecer de tema relevante ao direito 

administrativo, bem como, a critério do Conselho Editorial, uma publicação de 

documento institucional ou histórico41. Assim, por mais que a revista pretenda abranger 

o que há de mais atual e relevante no cenário do Direito Público brasileiro, não 

necessariamente serão publicados tantos artigos e decisões judiciais quanto forem 

necessários para se traçar um panorama histórico completo acerca de um único tema do 

direito administrativo, neste caso o avanço do controle judicial sobre os atos 

administrativos.  

Assim sendo, ressalta-se que apesar dos diversos motivos pelos quais definiu-se a 

RDA como principal fonte de pesquisa, não se deixou à margem da análise, 

desenvolvimento e conclusões desse trabalho, as possíveis restrições provocadas pela 

escolha desta revista como fonte de pesquisa. 

 

iii. Metodologia de Análise das Publicações 

A fim de desenvolver a pesquisa selecionou-se um recorte temporal, qual seja, o 

período imediatamente após a promulgação da Constituição Brasileira de 198842, até o 

ano de 2016 e uma fonte de pesquisa adequada para os fins pretendidos, conforme exposto 

na subseção anterior.  

Nesse sentido, a hipótese dessa pesquisa é que o controle judicial dos atos 

administrativos enfrentou grande avanço a partir do período pós promulgação da 

Constituição de 1988 e a partir de meados dos anos 2000 teria vivenciado um período de 

refluxo desse controle.  

                                                           

41
 <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/about/editorialPolicies#focusAndScope>. Acessado em 

5.11.2016  
42 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado 
em 6.11.2016. 
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Dessa forma, a fim de confirmar ou refutar essa hipótese de pesquisa, este trabalho 

contou com cinco fases, quais sejam: (i) processo de seleção preliminar das publicações, 

(ii)  organização dos documentos selecionados, (iii)  análise das publicações pré-

selecionadas e, por fim, (iv) descarte dos documentos não pertinentes à análise. 

Na primeira etapa da pesquisa, qual seja, o processo de seleção preliminar das 

publicações, foram acessados, por meio da plataforma online da RDA, cada um dos 

volumes publicados entre os anos de 1988 e 2016, tendo sido analisados, portanto, o total 

de 103 volumes da RDA43. Uma vez que a revista versa sobre os mais variados assuntos 

ligados ao Direito Público e à Teoria do Direito, foi necessário filtrar apenas aquelas as 

quais seria dedicada uma análise mais aprofundada de seu conteúdo, chegando ao total 

de 99 publicações.  

A fim de esquematizar e garantir a fidedignidade do presente trabalho, foi elaborada 

uma tabela que se encontra no Anexo 144 onde destacam-se as informações básicas de 

cada publicação, ou seja, a qual ano e volume pertenciam; o título da publicação; sua 

natureza, i.e., se era um artigo, decisão judicial ou doutrina, por exemplo; e o autor, no 

caso de artigos e doutrinas ou o julgador, no caso de decisões judiciais, bem como uma 

breve descrição de cada uma das publicações, principalmente no que tange a análise do 

avanço do controle sobre os atos administrativos. Ademais, no caso específico da análise 

das decisões judiciais, foram levadas em consideração, também, as seguintes 

informações: natureza da ação judicial, o órgão julgador, os autores e réus das ações, o 

resultado do julgamento, bem como a data em que foi proferida a decisão.  

Já na terceira e quarta fases do trabalho, passou-se a leitura e análise aprofundada 

de cada uma das 99 publicações selecionadas preliminarmente, na primeira fase. Nesta 

etapa buscou-se encontrar, nos artigos e decisões judiciais analisados, relatos dos 

julgadores acerca de seus entendimentos e as perspectivas de doutrinadores e naquele 

contexto jurídico-temporal, com relação ao status do controle judicial sobre os atos 

administrativos.  

Nesse sentido, por mais que determinada publicação fizesse alusão ao tema aqui 

estudado, diversas vezes não se observou destaque para a perspectiva específica que se 

                                                           

43
 Vide anexo I 

44
 Destaca-se que o Anexo I deste trabalho apresenta apenas as decisões judiciais que foram analisadas, 

tanto individualmente, como aquelas que eram mencionadas em textos doutrinários. Os entendimentos dos 
artigos acadêmicos não foram expostos no Anexo. Portanto, o Anexo I não reflete todas as publicações que 
foram analisadas para a realização do presente artigo.  
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pretendia retratar, sendo observadas meras menções genéricas e teóricas sobre o assunto. 

Portanto, esse fato ocasionou, ao longo da análise, a exclusão de determinadas 

publicações das conclusões finais do trabalho. Assim, das 99 publicações selecionadas 

preliminarmente, após a leitura aprofundada, restaram efetivamente 3145 publicações 

capazes de delinear as conclusões desta pesquisa.  

Sendo assim, considerando a metodologia adotada no presente trabalho, bem como 

suas vantagens e restrições para o desenvolvimento desta pesquisa, será apresentado na 

próxima seção, o desenvolvimento da análise das publicações da RDA, bem como as 

conclusões extraídas. 

C.  EVOLUÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL OBSERVADO NA RDA 
 

I.  Entendimentos Gerais Sobre a Análise 
Nesta seção serão apresentados os resultados da análise das publicações 

estudadas. Para tanto, serão apresentadas as conclusões gerais obtidas por meio da análise 

dos fenômenos identificados nas publicações da RDA, isto é, um (1) período de avanço 

no controle de legalidade seguido de (2) um período de avanço no controle dos atos 

administrativos sobre um parâmetro de constitucionalidade. Esses fenômenos serão 

ilustrados por meio de trechos dessas publicações. 

Nesse sentido, após a análise aprofundada das publicações pertinentes ao tema foi 

possível concluir, de forma preliminar, que a hipótese da pesquisa não foi confirmada. 

Isso porque, a partir desse mapeamento, se pretendia observar uma maior inclinação do 

Poder Judiciário a grau mais elevado de controle dos atos administrativos no período pós 

promulgação da Constituição de 1988, seguido de um período de refluxo dos tribunais e 

da doutrina, tendendo a maior grau de deferência aos atos proferidos pela Administração 

Pública. Ocorre que, ao contrário do esperado, a RDA não apenas não retratou esse 

período de refreamento dos tribunais e da doutrina, como seguiu apresentando, ao longo 

dos anos, publicações cada vez mais tendentes à maior interferência do Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos. Soma-se a isso o fato de que nos primeiros anos 

imediatamente após a promulgação da Constituição de 1988 eram observadas 

determinadas publicações de cunho ainda contido frente ao controle judicial e, no avançar 

dos anos, publicações dessa natureza deixaram de estar presentes no periódico. Exemplo 

                                                           
45 Vale mencionar que as exclusões de diversas publicações após a seleção preliminar se deram tanto em 
razão da falta de pertinência da publicação com o foco dessa pesquisa, bem como em razão de algumas já 
terem sido publicadas em volumes anteriores e já terem sido consideradas no escopo da análise.  
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dessa afirmação é o fato de que, dentro do período analisado, a última publicação que 

apresentou deferência ao ato da Administração Pública foi veiculada em 2001, no volume 

226 da RDA.  

A tabela abaixo apresenta, de forma sucinta, a evolução do controle judicial dos atos 

administrativos observada na RDA, entre os anos de 1988 e 2016: 
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TABELA I 

Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário (1988 – 2016) 

ANO Controle Deferência 

1988 Competência - 

1989 - 
Edital de concurso público 

Remoção voluntária de servidor 
público 

1990 
Motivo  

Finalidade 
Forma 

Punição disciplinar injusta 
Comissão examinadora de concurso 

público 

1991 Motivo 
Revisão de atos do Tribunal de 

Contas 

1992 - 
Comissão examinadora de concurso 

público 

1993 Forma 
Declaração de disponibilidade de 

funcionário público 

1994 
Forma 

Finalidade 
Conceito Jurídico Indeterminado 

- 

1995 
Motivo  

Finalidade 
- 

1996 Motivo - 

1997 
Competência 

Forma 
Finalidade 

Comissão examinadora de concurso 
público 

1998 Conceitos Jurídicos Indeterminados - 

1999 Motivo  

2001 - 
Distribuição de recursos 

orçamentários para segurança pública 

2002 
Motivo  

Finalidade 
- 

2003 
Motivo 

Razões de conveniência e oportunidade 
- 

2004 Finalidade - 

2006 
Motivo 

Finalidade 
Conceitos Jurídicos Indeterminados 

- 

2010 Razões de conveniência e oportunidade - 

 

Observa-se nessa tabela, grande movimentação dos tribunais e da doutrina pró-

controle da Administração em razão de vícios de motivo, finalidade e forma. No entanto, 



21 

 

apesar de a RDA retratar certa movimentação pró-controle judicial, no período de 1988 

até 2001, encontram-se diversas publicações posicionando-se favoravelmente à garantia 

de deferência ao ato emitido pela Administração. Já, a partir de meados de 2002, até os 

dias atuais nota-se a ausência de publicações de decisões judiciais ou textos doutrinários 

apresentando entendimento favorável à esta deferência. Além disso, esse mesmo período 

coincide, de certa forma, com a maior exposição de casos e entendimentos tendentes a 

um controle judicial mais intenso, dado que são apresentados casos e doutrinadores 

favoráveis até mesmo ao controle de razões de conveniência e oportunidade, 

tradicionalmente defeso à intervenção Judiciária46.  

Entretanto, mesmo considerando esses fenômenos, não é possível concluir 

unicamente a partir desta pesquisa, que efetivamente teria havido um avanço contínuo do 

controle judicial sobre a Administração, uma vez que isso seria mera pressuposição. O 

que a presente pesquisa permite concluir é que podem haver indícios de que os tribunais 

e a doutrina vêm avançando no controle dos atos administrativos até os dias de hoje. 

Porém, em razão de todas as limitações metodológicas apresentadas na subseção B.II tal 

afirmação, para ser legítima e viável dependerá de futuras pesquisas que abarque novos 

critérios metodológicos, que não apenas a RDA.  

Assim, considerando os pontos ressaltados, serão apresentados abaixo algumas 

decisões judicias, bem como trechos de textos doutrinários, a fim de ilustrar alguns 

indícios da evolução do controle judicial sobre a Administração observada nas 

publicações da RDA, tanto em relação aos casos onde notou-se deferência como nos casos 

em que foi observado um posicionamento favorável ao controle judicial desses atos. Para 

tanto, seguindo a lógica do esquema acima, serão apresentados casos e excertos da 

doutrina onde o Poder Judiciário; (a) começou a avançar no controle dos atos 

administrativos, porém ainda adstrito ao conceito de legalidade do ato; e, posteriormente, 

(b) aqueles em que se avançou para o conceito de constitucionalidade, no controle dos 

atos proferidos pelo poder público.  

No entanto, antes de adentrar na apresentação em si do fenômeno observado na 

RDA em relação à evolução do controle judicial, vale destrinchar o que se notou em suas 

publicações, exatamente nos primeiros anos após o advento da Constituição.  

                                                           

46
 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, 3º ed., Rio 

de Janeiro: Revista Forense, 1957, pág. 167: "Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício 
do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos." 
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Conforme se vê na Tabela I, no período logo após a promulgação da Constituição 

de 1988 foram publicadas diversas decisões judiciais que tiverem resultados deferentes à 

Administração Pública. À primeira vista, esse quadro poderia gerar a impressão de que a 

nova Constituição não teria afetado o entendimento dos tribunais, ou que tal período seria 

uma mera fase de transição no posicionamento dos julgadores. No entanto, ao analisar 

tais casos de perto, nota-se que o entendimento dos tribunais sobre estes temas até hoje 

permanece o mesmo.  

Esse fato é interessante uma vez que se percebe que a RDA talvez tenha feito uma 

escolha no teor de suas publicações uma vez que em um primeiro momento, apresentou 

publicações reforçando o entendimento deferente dos tribunais em relação à determinados 

temas e, posteriormente, teria passado a apresentar unicamente decisões e textos 

doutrinários pró-controle judicial. Além disso, a publicação dessas decisões mesmo após 

a promulgação da Constituição de 1988, e a mudança nos paradigmas de análise, dá 

indícios de que o entendimento em relação a tais temas não teria sido modificado em 

razão dos novos parâmetros de controle judicial.  

Dessa forma, a fim de ilustrar esse episódio observado na RDA serão apresentados 

dois temas nos quais o Poder Judiciário manteve seu posicionamento deferente perante a 

Administração, quais sejam: (i) ação que questiona indeferimento de remoção a pedido 

de funcionário público, e (ii)  ações que questiona o grau de interferência permitida ao 

Judiciário em casos de bancas examinadoras e conteúdo editalício de concursos públicos.  

Com relação ao primeiro tema, destaca-se um Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança, julgado em 198947 pelo STF, por meio do qual a recorrente questionava a 

decisão da Administração em denegar seu pedido de remoção. De acordo com a 

recorrente todos os requisitos formais exigidos pelo Provimento do Superior Tribunal 

Militar para que a remoção voluntária fosse aceita teriam sido preenchidos. Em suas 

razões de recurso o recorrido alegou que não havia vaga disponível no local para onde a 

recorrente havia solicitado remoção e que fazia parte do juízo discricionário da 

Administração a alocação dos servidores públicos, com base nos critérios de conveniência 

e oportunidade. Ocorre que, logo após o indeferimento do pedido, após ter alegado não 

                                                           
47 PERTENCE, José Paulo Sepúlveda. Funcionário público - Remoção - Poder discricionário.Revista de 
Direito Administrativo , Rio de Janeiro, v. 178, p. 45-49, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46139>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v178.1989.46139. 
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existir vaga, o Superior Tribunal Militar convocou concurso público para preenchimento 

do cargo pretendido pela recorrente  

O STF, com base nesses fatos, entendeu que: 

[...] prover vagas é deliberação fundada em razões de conveniência e 

oportunidade - razões de mérito e não de legalidade - cuja apreciação 

é exclusiva da administração pública48. 

Dessa forma, vê-se no presente caso a opção do tribunal por não adentrar na análise dos 

motivos do ato administrativo emitido pela Administração entendendo que, por ser um 

ato discricionário, está defeso ao Poder Judiciário sua análise para além da legalidade, 

conforme entendimentos tradicionais do direito administrativo. 

 Esse é o posicionamento observado nos tribunais também atualmente, conforme se 

vê na seguinte ementa, de julgado datado de janeiro de 2015:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, III, C, DA LEI Nº 

8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. 1. O procedimento de remoção está 

inserido na esfera da discricionariedade da administração de 

organizar o serviço público, de acordo com sua conveniência e 

oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa 

organização49. 

 

Já no segundo tema, foram analisados três casos semelhantes, julgados em 199050, 

199251 e 199752, nos quais debatia-se a possibilidade de o Poder Judiciário rever a 

correção das provas realizada pela comissão examinadora nos concursos públicos, bem 

como o conteúdo e a forma das provas aplicadas. 

                                                           
48 Ibid. 
49 TRF-4 - AG: 50284450320144040000 5028445-03.2014.404.0000, Relator: SÉRGIO RENATO 
TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 27/01/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 
29/01/2015 
50 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Mandado de segurança - Concurso -Critério de julgamento. Revista 
de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, v. 187, p. 176-179, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44994>. Acesso em: 27 Nov. 2016. doi 
:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v187.1992.44994. 
51 SILVA, Moacir Antônio Machado da. Concurso - Critério de julgamento - Arredondamento de 
nota. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 190, p. 153-156, fev. 2015. ISSN 2238-5177. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45421>. Acesso em: 27 Nov. 
2016. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v190.1992.45421. 
52 FONTELES, Cláudio Lemos. Concurso público - Provas - Revisão judicial. Revista de Direito 
Administrativo , Rio de Janeiro, v. 210, p. 280-294, mar. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47109>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v210.1997.47109. 
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O primeiro caso, julgado em 1990, consiste em Mandado de Segurança, impetrado 

em face do Procurador-Geral da República questionando a não aprovação em concurso 

público em razão do critério utilizado na atribuição de notas, bem como pelo fato de que 

teriam sido consideradas erradas questões entendidas corretas pelo impetrante. Já no 

segundo caso, decidido em 1992, o impetrante do Mandado de Segurança solicitou que o 

Judiciário revisitasse o conteúdo das respostas apresentadas na prova do concurso a fim 

de que, a partir da atribuição de nota necessária, conseguisse participar das próximas 

etapas do concurso. Por fim, em 1997 julgou-se Recurso Extraordinário, por meio do qual 

a recorrente objetivava ser aprovada para segunda etapa de concurso público, em razão 

de não ter sido considerada certa opção marcada em questão que apresentaria mais de 

uma opção correta.  

As três ações acima tiveram resultados e fundamentações bastante semelhantes no 

sentido que estaria defeso ao Poder Judiciário qualquer controle que não fosse 

estritamente de legalidade. Nesse sentido, a fim de melhor compreender o que os julgados 

entendem por estar defeso ao Poder Judiciário, observa-se entendimento do Ministro 

relator ao decidir o mencionado Recurso Extraordinário, em 1997:  

Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso 

não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre. Esta tem sido a 

jurisprudência dos Tribunais.  53 

 

Portanto, se o entendimento dos tribunais nesses casos foi no sentido de não ser 

possível rever os critérios adotados pela banca examinadora, ressalvados os casos de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, e nos três casos analisados, o tribunal entendeu que 

estaria fora do âmbito de interferência do Poder Judiciário revisitar as respostas dadas 

pelos concursandos ou as notas à eles atribuídas, por silogismo lógico, conclui-se que 

para os tribunais, eventual interferência nesse sentido seria visto como abusiva, uma vez 

que o Judiciário estaria tomando as vezes da Administração no manejo de seu poder 

discricionário e consequentemente adentrando no mérito do ato administrativo. 

 Em relação a tais casos também permanece o mesmo o entendimento dos tribunais, 

no sentido de estar defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise da decisão das bancas 

                                                           

53
 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Mandado de segurança - Concurso -Critério de julgamento.Revista 

de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, v. 187, p. 176-179, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44994>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v187.1992.44994. 
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examinadoras dos concursos públicos. Esse foi, inclusive, o posicionamento do STF no 

julgamento do RE nº 63285354 em 2015, por meio do qual decidiu que “os critérios 

adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder 

Judiciário55”.  

É importante ressaltar que decisões recentes nesse sentido, não estão refletidas nas 

publicações mais atuais da RDA o que contribui para o entendimento extraído dessa 

pesquisa, no sentido de não ser possível apresentar conclusões definitivas unicamente a 

partir da análise da RDA. Isso porque, caso o presente trabalho não levasse em conta tais 

posicionamentos consolidados dos tribunais, mesmo que a título de exemplo, iria cair na 

falácia de tender a afirmar que, de fato, os tribunais não mais apresentam (ou apresentam 

poucos) entendimentos deferentes às decisões da Administração Pública.  

Ainda que seja clara a impossibilidade de a RDA abarcar todos os temas 

vinculados ao Direito Administrativo de forma constantemente atualizada, tal reflexão 

busca corroborar a conclusão desse trabalho no sentido de que as análises das publicações 

da revista apresentam meros indícios de avanço do controle judicial sobre os atos da 

Administração, não sendo possível fazer tal afirmação de forma categórica, uma vez que 

outras decisões da mesma natureza, em relação a outros temas também podem não ter 

sido abarcadas pela revista, levando a um enviesamento das conclusões.  

 Considerando-se o exposto, apresentou-se aqui um retrato das conclusões gerais 

obtidas por meio da análise das publicações da RDA acerca do controle dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário.  

Portanto, em seguida será ilustrado o principal fenômeno visto na RDA, isto é, o 

contínuo e progressivo avanço do controle judicial sobre a Administração. A fim de 

melhor compreender esse fenômeno, que apesar de ser uno, pode ser analisado em duas 

fases, serão apresentados alguns dos casos analisados que bem retratam o movimento de 

avanço do controle judicial sobra a Administração, primeiramente sobre o critério de 

legalidade e posteriormente de constitucionalidade.   

 

                                                           
54 Ao referido recurso foi atribuído o status de repercussão geral, conforme apresentado na presente notícia 
retirada do sítio do STF. 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=192641&caixaBusca=N>. 
Acessado em 26.11.2016. 
55 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290101>. Acessado em 
26.11.2016. 
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(1) Controle Sob o Parâmetro de Legalidade 

Nessa subseção, destaca-se o fenômeno visto na tabela acima em relação aos 

diversos posicionamentos favoráveis que passaram a surgir logo após o advento da 

Constituição, da doutrina e da jurisprudência, ao controle de dois elementos do ato 

administrativo, quais sejam: motivo e finalidade. Tais entendimentos foram observados, 

principalmente, em casos que tratavam sobre dois grandes temas: (i) servidores públicos 

e (ii)  atos de desapropriação. No primeiro caso foram analisadas decisões judiciais acerca 

de punições disciplinares aplicadas a servidores públicos, remoções de cargos e 

exoneração de funcionários estáveis, situações em que foram discutidas, em regra, a 

necessidade de controle dos motivos dos atos exarados pelo Poder Público. Já no caso das 

ações que questionavam atos de desapropriação observou-se, em regra, discussões acerca 

do desvio de finalidade do ato administrativo, conforme será exposto mais 

detalhadamente abaixo.  

Em relação ao primeiro tema, o STF decidiu, em 1990, pelo deferimento de um 

Mandado de Segurança56 impetrado em face do Presidente da República que teria 

demitido o impetrante, servidor público “por entregar-se à prática de vícios ou atos 

atentatórios aos bons costumes”. No voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, relator 

do caso, apresenta-se entendimento no sentido de reconhecer “a possibilidade de controle 

jurisdicional das punições disciplinares impostas pela Administração Pública, em face 

de transgressões cometidas por seus agentes, civis ou militares”. Entendeu o Ministro 

relator, ainda, que não estaria impossibilitado ao Poder Judiciário analisar a existência de 

causa legítima que levasse a imposição de sanções disciplinares.  

Esse é um exemplo claro em que o Poder Judiciário não foi deferente ao 

entendimento do Administrador e, portanto, entendeu pela necessidade de controle em 

razão de vício no motivo deste ato. Para o Ministro Celso de Mello aquele não teria sido 

um motivo legítimo para exonerar o servidor público, não havendo, portanto, relação 

entre os fatos concretos, ou seja, os motivos do ato, e o ato em si proferido e suas 

consequências jurídicas. Nesse sentido, em razão de vício de motivo o STF, por 

unanimidade, deferiu o mandado de segurança 

                                                           
56 MELLO, Celso de. Funcionário público - Sanção disciplinar - Direito de defesa. Revista de Direito 
Administrativo , Rio de Janeiro, p. 117-123, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46176>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v179.1990.46176. 
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O segundo caso57, é um Recurso em Mandado de Segurança, impetrado em face 

do Governador do Estado do Rio de Janeiro, decidido em 1991, por meio do qual o 

impetrante solicitou nulidade do processo administrativo que lhe aplicou pena de 

disponibilidade. Sustenta o impetrante que a decisão do processo administrativo que 

declarou sua disponibilidade  

[...] não explicita o fato que teria caracterizado o interesse público 

autorizador da punição que lhe foi aplicada, não fazendo sequer 

menção a fatos que teriam constado do inquérito, até porque o 

inquérito não registra imputação ao recorrente da prática de qualquer 

ato que não seja despacho ou decisão judicial, exarados em processos 

contenciosos e, portanto, insuscetíveis de fundamentar sua apenação 

[...]. Acrescentou, mais, que não se pode submeter um juiz a processo 

disciplinar, com a finalidade de aplicar-lhe pena de disponibilidade, 

sob o fundamento de serem boas ou más as decisões por ele proferidas 

sem que lhe tenha sido imputado um só fato que não se constitua em 

decisão judicial, contra as quais sequer houve recurso das partes 

interessadas.58 

 

Em suas contrarrazões de recurso, por sua vez, o impetrado, limitou-se apresentar 

como argumento a afirmação de que o ato administrativo disciplinar estaria 

impossibilitado de apreciação judicial, devido a sua própria natureza. Ocorre que, o 

Subprocurador Geral da República, em parecer, seguido pelos Ministros, em maioria, 

ressaltou, ao contrário do sustentado pelo impetrado, que  

[...] o exame da punição do recorrente, sob o prisma dos seus motivos 

determinantes, é plenamente passível de controle jurisdicional.59 

 

Nesse sentido, observa-se o posicionamento do STJ, à época, no sentido de não 

estar defeso ao controle judicial a análise dos motivos apresentados pela Administração 

ao exarar determinado ato administrativo. A respeito dessa teoria vale expor os 

comentários apresentados pelo Subprocurador no referido parecer: 

                                                           
57 GALVÃO, Ilmar. Magistrado - Disponibilidade - Direito de defesa. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, v. 184, p. 144-175, jan. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44336>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v184.1991.44336. 
58 Ibid. 
59

 Ibid. 
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A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que 

os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam 

vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais 

motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso 

mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. 

Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a 

esses motivos como causa determinante de seu cometimento e sujeitam-

se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados.60  

 

A teoria dos motivos determinantes merece destaque uma vez que serviu de 

fundamentação para diversas decisões judiciais analisadas na presente pesquisa, bem 

como foi destaque na doutrina à época. Além disso merece evidência ainda em relação ao 

entendimento voltado à sua aplicabilidade no caso dos atos discricionários. Isso porque, 

é consolidado na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de controle pelo Poder 

Judiciário dos elementos dos atos vinculados, uma vez que como estão explicitados na lei 

estariam sujeitos a um mero controle de legalidade. Entretanto, com relação aos atos 

discricionários muito se discute acerca do nível admissível de interferência pelo Poder 

Judiciário dado que o mérito do ato administrativo não poderia ser controlado 

judicialmente6162.  

Remetendo-se às palavras do Subprocurador no referido caso, vê-se que o 

conceito de “mérito” fica reduzido uma vez que passa a se considerar os motivos 

apresentados no ato administrativo como elementos de legalidade do ato e, portanto, 

plenamente passíveis de controle judicial.   

Por fim, vale ressaltar também sobre o tema, doutrina de Caio Tácito6364, 

publicada no ano de 1996, no sentido de que o controle da legalidade dos atos 
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 Ibid. 

61 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, 3º ed., Rio 
de Janeiro: Revista Forense, 1957, pág. 167 "Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício 
do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos." 
62 CRETELLA JÚNIOR, José. O mérito do ato administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 79, p. 23-37, jan. 1965. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/26727>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v79.1965.26727. 
63 TÁCITO, Caio. Vinculação e discricionariedade administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 205, p. 125-130, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46805>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v205.1996.46805. 
64 TÁCITO, Caio. Princípio de legalidade e poder de polícia. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 227, p. 39-46, mar. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46900>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v227.2002.46900. 
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administrativos teria caminhado para se aceitar, como parte desse controle, a presença 

dos motivos determinantes de certo ato. Isso porque a análise da motivação do ato 

administrativo, mesmo quando não exigida do intérprete prima facie, caberia a ele a fim 

de analisar se os motivos alegados teriam relação de causalidade com os resultados 

produzidos.  

Com relação ao segundo tema apresentado nessa subseção, observou-se, além do 

controle judicial em razão de vício de motivo do ato administrativo, o controle devido ao 

vício de finalidade, consubstanciado no conceito de “desvio de finalidade” e “desvio de 

poder”. Nesse sentido, no âmbito de análise desse trabalho merecem destaque as ações 

judiciais que questionavam atos de desapropriação ou expropriação, instituídos em total 

desacordo com a finalidade primária do ato administrativo, isto é, o interesse público.  

Como exemplo dos casos analisados destaca-se um Recurso Especial65, julgado 

em 1994 que tratava de uma ação expropriatória por utilidade pública ajuizada pelo 

Município de São Francisco do Sul e uma ação ordinária de nulidade de decreto de 

desapropriação, movida pelos proprietários. Em resumo, discutia-se nessas ações o fato 

de que o agente administrativo não detinha nenhum tipo de projeto urbanístico ou estudos 

voltados a efetivação de uma obra no local, apesar de ter declarado urgência e estar na 

imissão provisória da posse do imóvel. Alegaram os recorrentes que havia apenas a 

pretensão de futura construção de uma ponte que possivelmente estaria localizada aos 

redores da área expropriada.  

Sabe-se que a declaração de utilidade de um imóvel e sua consequente 

desapropriação é ato administrativo que relativiza direito à propriedade, 

constitucionalmente previsto, e por isso, quando emitido deve observar o interesse 

público. Por sua vez, se tal ato é proferido nas condições apresentadas neste caso, sem 

que o fim público seja almejado resta claro o seu desvio de finalidade. Este foi o 

entendimento proferido pelo STJ ao julgar o presente caso.  

Ainda, merece destaque precedente do STJ, citado no referido caso, para 

fundamentar a decisão do Ministro relator: 

Administrativo. Desapropriação. Finalidade social. Inocorrência. I - 

Conquanto ao judiciário seja defeso incursionar sobre a oportunidade 

e conveniência de desapropriação, pode e deve ele escandir os 

                                                           
65 REINALDO, Demócrito. Desapropriação - Finalidade - Desvio de poder. Revista de Direito 
Administrativo , Rio de Janeiro, v. 200, p. 190-193, fev. 2015. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
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elementos que indicam a legitimidade do ato bem como à finalidade 

pois, aí, reside o freio à discricionariedade, por isso que a declaração 

de utilidade pública terá de indicar, precisamente, o fim a que se 

destina a expropriação. II - Tendo em conta o interesse público, é 

vedado à administração desapropriar "para construção de imóveis" 

sem especificar a perseguição do interesse público, é dizer, a 

finalidade. III - Se a finalidade referida no decreto expropriatório é 

fraudada, desmerece-se, por si própria, a desapropriação. IV - Recurso 

provido e remessa dos autos ao Pretório Excelso" (REsp 1.225 - RSTJ 

13/272)66. 

 

Tal precedente mostra-se ainda mais interessante devido ao fato de não apenas trazer à 

discussão o conceito do desvio de finalidade, mas também a questão do vício de motivo, 

mencionado previamente, e principalmente a aplicabilidade desses conceitos e teorias aos 

atos discricionários.  Como bem se sabe – e como demonstra a ementa acima – a 

interferência do Poder Judiciário nos atos discricionários sempre foi muito controvertida 

na doutrina e na jurisprudência. Portanto, uma vez que o julgado acima, mesmo 

considerando se tratar de ato discricionário, entende que o julgador tem por dever analisar 

a legitimidade e finalidade do ato, está impondo uma obrigação de controle desses atos 

quando não for identificada essa correspondência entre motivos e finalidade dos atos 

administrativos.  

Por fim, com relação ao controle dos atos administrativos em razão de desvio de 

finalidade ou desvio de poder vale mencionar a doutrina de Rafael Munhoz de Mello, 

também presente na seleção das publicações da RDA no recorte histórico em análise: 

A doutrina costuma afirmar que a finalidade é elemento vinculado do 

ato administrativo. [...] afinal, se a finalidade é o interesse público que 

a lei determina que a Administração Pública persiga ao exercer a 

competência que lhe foi outorgada, salta aos olhos que não há, aqui, 

liberdade de escolha alguma à disposição dos órgãos administrativos. 

Não é admissível que o órgão administrativo se afaste do interesse 

público que está no fundamento da sua própria competência. 67 
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Dado o exposto, apresentou-se nessa subseção um retrato do controle dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário no período em que se observou nas publicações da 

RDA diversos casos tendentes ao avanço no controle judicial da Administração, ilustrado, 

por meio de decisões judiciais e posicionamentos doutrinários o entendimento, retratado 

à época. 

 (2) Controle Sob o Parâmetro de Constitucionalidade 

 Em relação a este último aspecto da análise da RDA notou-se a ausência e 

publicações de decisões judiciais propriamente ditas, que deram lugar às publicações de 

mais textos doutrinários discutindo julgados relacionados ao tema. Nesse sentido, são 

expostas nessa última subseção aquelas publicações encontradas nos anos mais recentes, 

que apresentam posicionamento em favor não apenas do controle judicial sob o parâmetro 

da legalidade, como também sob critério da constitucionalidade.   

Como mencionado, observou-se, a partir do mapeamento da RDA, indícios de um 

possível avanço mais intenso da intervenção do Poder Judiciário sobre a Administração. 

Esse fenômeno pode ser notado principalmente em razão de ter ganho mais visibilidade 

o posicionamento favorável ao controle judicial dos conceitos jurídicos indeterminados, 

e às razões de conveniência e oportunidade dos atos discricionários, aspectos até então, 

tratados de forma incipiente. 

Assim, a fim de ilustrar o fenômeno observado na RDA serão apresentados 

entendimentos referentes à dois temas (i) necessidade de observação dos requisitos de 

relevância e urgência das Medidas Provisórias e (ii)  omissão da Administração na 

execução de obra pública a fim de reparar dano ambiental.  

Em relação ao primeiro tema, merece destaque uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada pelo STF6869 em 1998, que questionava a validade de uma 

Medida Provisória em razão da não-observação dos requisitos de relevância de urgência, 

que devem ser observados pelo Presidente da República ao elaborar referido texto legal, 

conforme previsão do Art. 6270 da Constituição da República de 1988. Até a presente 

                                                           
68 MATTOS, Marcos Roberto Gomes de. O Controle dos poderes Executivo e Legislativo pelo Supremo 
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decisão, o STF era do posicionamento que a análise da correspondência entre a realidade 

fática e os requisitos de relevância e urgência estava totalmente na esfera de competência 

do Chefe do Executivo, no uso de seu poder discricionário71. A partir de então 

[...] passou a entender pela possibilidade excepcional de 

controle jurisdicional da interpretação dos requisitos constitucionais, 

quando ficar caracterizado que a MP editada não contém em sua 

essência os requisitos básicos para sua existência: relevância e 

urgência.72 

 

Este caso pode ser considerado ainda mais relevante para o escopo desse trabalho 

ao notar que, a partir de decisões como essa o STF passa a considerar admissível a 

interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos, não apenas para um controle 

de legalidade, como também para um controle de constitucionalidade. Além disso, 

aspecto relevante em relação aos termos “relevância” e “urgência” é o fato de se 

enquadrarem no âmbito dos conceitos jurídicos indeterminados que passaram a sofrer 

considerável controle judicial.  

Nessa lógica, vale trazer entendimento de Alexandre de Moraes73 e Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro74 a respeito do tema. Note-se que para o autor, em texto publicado em 

2006, ao encontro de termos imprecisos e vagos como “relevância e urgência” e “ordem 

pública”, por exemplo, admite-se que o Poder Judiciário possa determinar o verdadeiro 

significado dessas expressões, substituindo interpretações feitas pela Administração que 

pudessem vir a consubstanciar abuso ou arbitrariedade. No mesmo sentido da teoria 

desenvolvida por Alexandre de Moraes, Di Pietro afirma que em situações em que 

“qualquer pessoa normal, diante das mesmas circunstâncias” saberia apontar o que seria 
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justo ou injusto, moral ou amoral, contrário ou favorável ao interesse público,75 caso a 

Administração se desvie dessas interpretações caberia ao Poder Judiciário definir e 

aplicar a interpretação correta para a expressão. Di Pietro entende essa teoria como sendo 

uma nova aplicação da teoria do desvio de poder ou finalidade76.  

Já, o segundo caso relevante na presente subseção, é um recurso de uma Ação 

Civil Pública, julgado em 2003 com a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

— OBRA DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE — 

ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a 

Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive 

quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 3. O 

Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos 

da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência 

e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de 

moralidade e razoabilidade77.  

 

O referido caso trata sobre a omissão da Administração na execução de obra pública 

necessária para reparação do meio ambiente. Uma particularidade desse julgado, é que 

este não se imiscui apenas na mera discussão do grau de interferência do Poder Judiciário 

nos atos discricionários, mas até que ponto seria tanto permitido, quanto desejável que o 

Judiciário agisse positivamente em caso de omissão do Poder Público. Isso porque, uma 

vez que incumbe ao agente administrativo o dever de reparar danos ao meio ambiente não 

poderia este deixar de cumprir tais obrigações alegando estar tal ação dentro da sua 

discricionariedade administrativa.  

 Nesse sentido, entende a Ministra relatora do recurso que como o Estado não pode 

deixar de observar os mandamentos constitucionais e é dever do Estado, 

constitucionalmente previsto, zelar pelo meio ambiente e adotar as medidas necessárias 

para tal, o Poder Judiciário poderia fazer as vezes da Administração nesses casos, de 

forma a ajustar o ato administrativo à sua finalidade constitucional78. Entretanto, para a 
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Ministra relatora, a fim de não usurpar competência da Administração, ficaria a cargo do 

poder público definir, dentro de sua discricionariedade, como se daria a execução da obra 

que teria por fim reparar o meio ambiente.  

Este julgado caminha à frente de todos aqueles apresentados até o momento, uma 

vez que entende ser o espectro de interferência do Poder Judiciário nos atos da 

Administração muito mais amplo do que os doutrinadores e julgados até então analisados. 

Aqui, o campo da legalidade, tradicionalmente admitido ao controle Judiciário se expande 

para um campo de constitucionalidade e mais ainda pincela a viabilidade de o Judiciário 

atuar como administrador, na inércia do Poder Executivo. Nesse sentido, vale destacar 

posicionamento da doutrina, nas palavras de Carolline Leal Ribas e Gustavo Almeida 

Paolinelli de Castro79: 

A doutrina, com destaque a Mello e Di Pietro também vem mudando 

seu posicionamento, abandonando o entendimento de que os atos 

discricionários são inapreciáveis pela via judicial.96 Esse novo 

pensamento doutrinário entende que Poder Judiciário deve zelar pelos 

ditames da legalidade em sentido amplo, podendo anular os atos 

administrativos desde que sejam estes dotados de ilegalidade ou abuso 

de poder, ou, até mesmo, proferir uma decisão mandamental, embora 

em hipóteses excepcionais [...]. 

 

Sendo assim, é possível notar a partir dos casos e trechos da doutrina 

contemporânea apresentados nessa subseção, o movimento observado nas publicações da 

RDA no sentido de avanço da interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos 

tanto os vinculados como os discricionários que corroboram o entendimento que haveria 

indícios de que os tribunais e a doutrina estariam caminhando para um posicionamento 

cada vez mais pró-controle judicial. 
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D.  CONCLUSÃO 

   
A presente pesquisa buscou mapear e relatar a evolução do controle judicial sobre 

os atos administrativos no período pós-Constitucional, até hoje, por meio da análise das 

publicações da RDA. Com base na metodologia utilizada e nas observações feitas foi 

possível extrair três conclusões: (i) a RDA, de forma isolada, não foi capaz de refletir de 

modo sólido como se deu o avanço do controle judicial entre 1988 e 2016, (ii)  há indícios 

de que o nível de interferência do Poder Judiciário sobre a Administração tem aumentado 

gradativamente ao longo dos anos, refutando, preliminarmente, a segunda parte da 

hipótese de pesquisa e (iii)  uma análise mais extensiva, com base em fontes adicionais, é 

necessária para se concluir de forma definitiva o que os indícios da presente pesquisa 

apresentaram.  

Em relação ao primeiro ponto, destaca-se que as limitações intrínsecas à fonte 

escolhida para o trabalho restringiram, de certa forma, o mapeamento da evolução do 

controle. Isso porque caso esta pesquisa tivesse levado em consideração apenas as 

posições doutrinárias e dos tribunais expostas nas publicações da RDA poderia vir a 

apresentar conclusão que, não necessariamente, uma pesquisa exaustiva sobre o tema 

também iria apresentar. Uma vez que a fonte de pesquisa adotada se limita a uma análise 

de uma amostragem específica de entendimentos sobre o Direito Administrativo, que 

podem vir a ser percebidos como uma posição minoritária; depende do juízo de terceiros, 

i.e., do conselho editorial da RDA, que irá definir qual natureza de artigo ou decisão será 

publicada; e, por óbvio, não tem como englobar toda espécie de trabalhos sobre o tema, 

é que se entendeu que a RDA, apesar de todos os aspectos que fazem dela uma fonte de 

pesquisa adequada para o presente trabalho, não é capaz de, exclusivamente, refletir a 

evolução do controle judicial no período pretendido. 

No entanto, mesmo não sendo possível extrair uma conclusão definitiva acerca da 

evolução do controle judicial da Administração, foi possível notar um esboço do que 

movimento que os tribunais e a doutrina poderiam estar adotando ao longo do período 

analisado. Ou seja, existem indícios, demonstrados por meio das publicações 

apresentadas que, desde 1988 até os dias de hoje, o posicionamento de acadêmicos e 

aplicadores do direito, vêm tendendo à necessidade de maior controle dos arbítrios da 

Administração, seja por meio do controle dos atos vinculados, seja por meio do controle 

das razões de conveniência e oportunidade do administrador. Esse movimento foi 

identificado, uma vez que se notou na RDA a existência de duas épocas que de certa 
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forma se sobrepõem, isto é, a primeira tendente à um maior controle de legalidade desses 

atos e a segunda, que teria ultrapassado o mero controle de legalidade e teria introduzido 

a ideia de controle de constitucionalidade da Administração. Desse modo, diferentemente 

do que era esperado, não se notou na RDA um processo – ainda que contemporâneo – de 

refluxo do controle por parte dos tribunais e da doutrina, de forma a não comprovar, 

preliminarmente, a segunda parte da hipótese de pesquisa.  

Por fim, em relação ao último ponto, entende-se que, para que seja possível 

alcançar um retrato efetivamente sólido e definitivo, será necessário que se adote uma 

nova metodologia. Assim, o principal meio poderia ser a partir da expansão das fontes de 

pesquisa. Por exemplo, seria possível realizar o mapeamento conjunto das publicações de 

outros periódicos que apresentem características similares às da RDA, mapeamento das 

decisões dos tribunais superiores ou, até mesmo uma análise cruzada entre ambas as 

fontes, a fim de abarcar o maior espectro possível de entendimentos da doutrina e dos 

tribunais acerca do controle da Administração pelo Poder Judiciário.  
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F. ANEXO  
 

  Informações Gerais  Ementas das Decisões Conclusão da análise 

1 
1989, Volume 175 - Concurso público - Validade - Vaga determinada - Decisão do STF - Carlos 

Madeira 

  

Recurso Extraordinário, 
117.035, Recorrentes: Acetes 
Lozano e outro 
Recorrido: Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, Relator: 
Sr. Ministro Carlos Madeira. 
Decisão: 2ª Turma, por 
unanimidade, não conhece o 
recurso. Data da Decisão: 28 
de fevereiro de 1989. 

EMENTA: Concurso para o preenchimento 
de vagas de Juízes Auditores do Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São Paulo. Se o 
concurso se destinava a preencher as vagas 
então existentes, determinadas no edital, uma 
vez providos os cargos, exauriu se a sua 
validade. Não havia como aproveitar 
candidatos aprovados nesse concurso para 
vaga aberta mais de dois anos depois. 
Inaplicabilidade da norma do art. 97, § 3º da 
Constituição de 1969. 

Deferência. Deferência ao 
conteúdo de edital de concurso 
público formulado pela 
Administração.  

2 (1989, Volume 175, páginas 114-117) Ministro de Estado - Pedido de reconsideração - 
Competência - Decisão do Tribunal Federal de Recursos - Armando Rollemberg 

  

Mandado de Segurança nº 
129.453, Impetrante: Paul 
Johann Carl Emil Adolf 
Bremer - Espólio, Impetrado: 
Sr. Ministro de Estado das 
Minas e Energia, 
Litisconsortes passivos 
necessários: Minérios, Ferro e 
Metais Ltda. e Ishiro 
Mineração e Metalurgia Ltda., 
Relator: Sr. Ministro Armando 
Rollemberg. Data da Decisão: 
25 de agosto de 1988. 

EMENTA:  De acordo com o art. 68 § 4º, 
do Código de Mineração, ao proferir 
despacho no pedido de reconsideração o 
Ministro das Minas e Energia cumpre e 
acaba seu ofício, não mais podendo alterar a 
decisão, porque exaurida sua competência 
para decidir no processo. Mandado de 
segurança deferido para anular o ato 
impugnado e determinar a remessa do 
processo administrativo ao Sr. Presidente da 
República. 

Controle. Vício de competência. 

3 (1989, Volume 178, páginas 45 a 49) Funcionário público - Remoção - Poder discricionário - 
Decisão do STF - José Paulo Sepúlveda Pertence 

  

Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança nº 
20.975, Recorrente: Carmem 
Lúcia Andrade de Montesinos, 
Recorrido: Superior Tribunal 
Militar 
Relator: Sr. Ministro 
Sepúlveda Pertence. Decisão: 
por unanimidade, nega-se 
provimento ao recurso. Data 
da decisão: 29 de agosto de 
1989.  

EMENTA:  Funcionário público. Advogado 
de ofício da Justiça Militar. Remoção: Poder 
discricionário da administração. 1. No 
sistema estatutário do serviço público, a 
remoção do funcionário, embora reenchidos 
os requisitos objetivos, está subordinada ao 
juízo discricionário de conveniência e 
oportunidade de preenchimento do claro na 
lotação pretendida. 2. A competência 
discricionária deve resultar de lei, mas pode 
ser inferida de sua interpretação sistemática. 

Deferência. Funcionário não tem 
direito de ser removido pois cabe 
ao órgão administrativo 
competente apreciar livremente a 
conveniência e oportunidade da 
vaga. No entanto, poderia ter 
havido controle se o impetrante 
tivesse demonstrado abuso ou 
desvio de poder no poder 
discricionário.  
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4 (1990, Volume 179 - 180, páginas 117 a 123) Funcionário público - Sanção disciplinar - Direito 
de defesa - Decisão do STF - Celso de Mello 

  

Mandado de Segurança nº 
20.999Impetrante: Nilson 
Trinkel, Autoridade coatora: 
Presidente da República, 
Relator: Sr. Ministro: CELSO 
DE MELLO. Decisão: por 
unanimidade dos votos, 
indeferiu-se o mandado de 
segurança. Data da Decisão: 
21 de março de 1990.  

EMENTA:  A Constituição brasileira de 
1988 prestigiou os instrumentos de tutela 
jurisdicional das liberdades individuais ou 
coletivas e submeteu o exercício do poder 
estatal - como convém a uma sociedade 
democrática e livre - ao controle do Poder 
Judiciário. Não obstante estruturalmente 
desiguais, as relações entre o Estado e os 
indivíduos processam-se, no plano de nossa 
organização constitucional, sob o império 
estrito da lei. A rule of law, mais do que um 
simples legado histórico-cultural, constitui, 
no âmbito do sistema jurídico vigente no 
Brasil, pressuposto conceitual do Estado 
Democrático de Direito e fator de contenção 
do arbítrio daqueles que exerçam o poder. E 
preciso evoluir, cada vez mais, no sentido da 
completa justiciabilidade da atividade estatal 
e fortalecer o postulado da inafastabilidade 
de toda e qualquer fiscalização judicial. A 
progressiva redução e eliminação dos 
círculos de imunidade do poder há de gerar, 
como expressivo efeito consequencial, a 
interdição de seu exercício abusivo. O 
mandado de segurança desempenha, nesse 
contexto, uma função instrumental do maior 
relevo. A impugnação judicial de ato 
disciplinar, mediante utilização desse writ 
constitucional, legitima-se em face de três 
situações possíveis, decorrentes da 
incompetência da autoridade, da 
inobservância das formalidades essenciais e 
da ilegalidade da sanção disciplinar. A 
pertinência jurídica do mandado de 
segurança, em tais hipóteses, justifica a 
admissibilidade do controle jurisdicional 
sobre a legalidade dos atos punitivos 
emanados do seu poder disciplinar.O que os 
juízes e Tribunais somente não podem 
examinar nesse tema, até mesmo como 
natural decorrência do princípio da separação 
de poderes, são a conveniência, a utilidade, a 
oportunidade e a necessidade da punição 
disciplinar. Isso não significa, porém, a 
impossibilidade de o Judiciário verificar se 
existe ou não, causa legítima que autorize a 
imposição da sanção disciplinar. O que se lhe 
veda, nesse âmbito, é, tão-somente, o exame 
do mérito da decisão administrativa, por 
tratar-se de elemento temático inerente ao 
poder discricionário da Administração 
Pública. A nova Constituição do Brasil 
instituiu, em favor dos indiciados em 
processo administrativo, a garantia do 
contraditório e da plenitude de defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes (art. 59, 
LV). O legislador constituinte consagrou, em 
norma fundamental, um direito do servidor 

Controle. Análise dos motivos do 
ato administrativo. 
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público oponível ao poder estatal. A explícita 
constitucionalização dessa garantia de ordem 
jurídica, na esfera do procedimento 
administrativo-disciplinar, representa um 
fator de clara limitação dos poderes 
daAdministração Pública e de 
correspondente intensificação do grau de 
proteção jurisdicional dispensada aos 
direitos dos agentes públicos. 

5 (1990, Volume 179 - 180, páginas 181 a 186) Desapropriação - Legitimidade - Desvio de 
finalidade - Decisão do STJ - Geraldo Sobral 

  

Recurso Especial nº 1.225 
Recorrente: Associação da 
Igreja Metodista, Recorrida: 
Prefeitura Municipal de 
Castelo, Relator: Sr. Ministro 
GERALDO SOBRAL. 
Decisão: 1ª Turma, por 
maioria, decide dar provimento 
ao recurso. Data da Decisão: 4 
de março de 1990 

EMENTA:  I - Conquanto ao Judiciário seja 
defeso incursionar sobre a oportunidade e 
conveniência de desapropriação, pode e deve 
ele escandir os elementos que indicam a 
legitimidade do ato, bem como à finalidade, 
pois aí reside o freio à Discricionariedade, 
por isso que a declaração de utilidade pública 
terá de indicar, precisamente, o fim a que se 
destina a expropriação. II - Tendo em conta 
o interesse público, é vedado à administração 
desapropriar «para construção de imóveis" 
sem especificar a perseguição do interesse 
público, ê dizer, a finalidade. III - Se a 
finalidade referida no decreto expropriatório 
é fraudada, desmerece-se, por si própria, a 
desapropriação. IV - Recurso provido e 
remessa dos autos ao Pretório Excelso. 

Controle. Análise da finalidade 
do ato administrativo. 

6 (1990, Volume 181-182) Funcionário público - Suspensão - Demissão - Decisão do STJ - José de 
Jesus Filho 

  

Recurso em Mandado de 
Segurança nº 241, Recorrente: 
Maria Rosa Soares Bittencourt, 
Recorrido: Estado do 
Maranhão, Relator: Sr. 
Ministro JOSÉ DE JESUS 
FILHO. Decisão: decide a 1ª 
turma por conhecer do recurso 
e lhe negar provimento.  Data 
da decisão: 2.4.1990. 

EMENTA:  A suspensão preventiva do 
funcionário estável ou efetivo por até 90 dias, 
prevista em lei, para apurar falta por ele 
cometida, seguida da pena de demissão em 
procedimento regular, não caracteriza dupla 
punição, nem direito líquido e certo à 
nulidade deste ato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle. Análise dos motivos e 
forma do ato administrativo.  

7 (1991, Volume 183) Inquérito administrativo - Direito de defesa - Autonomia de instância 
administrativa - Decisão do STF - Affonso Henriques Prates Correia 
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Mando de Segurança nº 21.113. 
Impetrante: Oscar Ferreira da 
Silva Júnior. Impetrado: 
Presidente da República. 
Relator: Sr. Ministro 
MOREIRA ALVES. Decisão: 
por unanimidade, 
indeferimento do MS. Data da 
decisão: 12 de dezembro de 
1990.   

EMENTA: E improcedente a alegada 
incompetência da Comissão de Inquérito, 
constituída pelo Ministro das Relações 
Exteriores, porque não foi ela destinada a 
apurar fatos ocorridos no âmbito da pessoa 
jurídica de direito privado - Fundação 
Visconde de Cabo Frio -, mas atos praticados 
por servidores do Ministério das Relações 
Exteriores, em exercício de seus cargos 
efetivos, com os direitos e vantagens a eles 
inerentes, embora lotados naquela entidade 
privada. Não ocorre, pois, violação do art. 
59, LIII, da Constituição. Inexiste, por outro 
lado, qualquer nulidade, por cerceamento de 
defesa, por não ter sido ouvida autoridade 
que, em momento algum do inquérito 
administrativo, foi indicada como 
testemunha. A alegação de injustiça na 
graduação de pena imposta ao impetrante, 
em desproporção com os atos por ele 
praticados, é matéria que foge ao âmbito de 
competência do Poder Judiciário, que se 
restringe apenas à legalidade da pena 
imposta. Finalmente, não procede a alegação 
de que a decisão do processo administrativo 
deveria aguardar a do penal, dado 
entendimento da independência das 
instâncias civil e penal, quando não se 
discute a inexistência material do fato ou a 
sua autoria. Mandado de segurança 
indeferido. 

Deferência. Deferência ao ato 
administrativo. Pedido de revisão 
do ato por motivo de injustiça. 
Entende que se não há vício de 
competência ou ilegalidade não é 
possível a revisão do ato 
administrativo.  

8 (1991, Volume 183, páginas 98 a 99) Ato administrativo - Desvio de poder - Motivo político - 
Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo - Euclides de Oliveira 

  

Apelação Cível nº 126.590. 
Apelante: Fazenda do Estado 
de São Paulo. Apelado. Edeval 
Oliveira Rodrigues. Decisão: 
Acordam, em Primeira Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, 
por votação unânime, negar 
provimento aos recursos.  Data 
da decisão: 18 de setembro de 
1990. 

EMENTA: Remoção compulsória de 
servidor com nítido caráter punitivo 
motivada por questões políticas importa 
desvio de poder discricionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle. Análise do ato 
administrativo de remoção 
compulsória de servidor viciada 
em razão de desvio de finalidade 
pelo desvirtuamento do motivo 
do ato.  

9 (1991, Volume 184) Funcionário público - Ato disciplinar - Exame dos motivos - Decisão do STJ 
- Pedro Acioli 
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Recurso em Mandado de 
Segurança nº 866. Recorrente: 
Virgílio Egydio Lopes Ednei. 
Impetrado: Presidente do 
Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo. 
Recorrida: Municipalidade de 
São Paulo. Relator: Ministro 
Geraldo Sobral. Decisão: por 
unanimidade, Primeira Turma, 
dá provimento ao recurso. Data 
da decisão: 17 de junho de 
1991.  

EMENTA:  O Judiciário pode e deve 
examinar o motivo ou mérito do ato 
administrativo, no que não for estritamente 
discricionário. Comprovado às escâncaras o 
estado de doença prolongada que acometeu o 
servidor, não poderia a administração, a seu 
nutum, desconsiderando os motivos que o 
impediram de comparecer ao serviço, sem 
processo administrativo, a lhe garantir ampla 
defesa, exonerá-lo mesmo porque estável, já 
que sob a égide da Constituição 
Federalpretérita que, em seu art. 100, assim 
dispunha: "Serão estáveis, após dois anos de 
exercício, os funcionários nomeados por 
concurso." Assim é que todo o lapso 
temporal em que se encontrava o servidor em 
licença médica há de ser considerado como 
em exercício. Recurso provido. 

Controle. Controle do motivo do 
ato disciplinar. Pode ser aferido 
pelo Judiciário toda vez que não 
corresponda ao conteúdo da 
sanção administrativa.  

10 (1991, Volume 184, páginas 141 a 144) Concurso público - Limite de idade - Direito de defesa - 
Decisão do STJ - Pedro Acioli 

  

Recurso em Mandado de 
Segurança nº 676. Recorrente: 
Jacó Beuren. Recorrido: Estado 
do Rio Grande do Sul. Relator: 
Ministro Geraldo Sobral. 
Decisão: por unanimidade, 
Primeira Turma do STJ, dá 
provimento ao recurso. Data da 
Decisão: 20 de maio de 1991.  

EMENTA:  A lei não pode criar limitações 
que a Constituição expressamente 
prescreveu, entre as quais a discriminação no 
critério de admissão por motivo de idade. E 
mister, para desconstituição de ato de 
nomeação de servidor recrutado através de 
concurso público, a formalização do devido 
processo legal, onde lhe assegure amplo 
direito de defesa. Destarte, é de se acolher a 
pretensão do impetrante por haver 
discriminação inconstitucional nos critérios 
de admissão do servidor público, bem como 
pelo fato do desfazimento de sua nomeação, 
servidor concursado em pleno exercício, sem 
o devido procedimento administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle. Não pode haver 
demissão sem processo 
administrativo. Vício de forma.  

11 (1991, Volume 184, páginas 144 a 175) Magistrado - Disponibilidade - Direito de defesa - Decisão 
do STJ - Ilmar Galvão 
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Recurso em Mandado de 
Segurança nº 334; Recorrente: 
Antônio de Oliveira Tavares 
Paes, Impetrados: Governador 
do Estado do Rio de Janeiro; 
Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro; 
Recorrido: Estado do Rio de 
Janeiro, Decisão: decidem, por 
maioria, dar provimento ao 
recurso, para, tão somente, 
anular o julgamento do 
processo administrativo. Data 
da decisão: 5 de junho de 
1991. 

EMENTA:  Alegação acolhida tão-somente 
no que concerne ao cerceamento de defesa, 
caracterizado pela realização do julgamento 
sem a presença dos acusados e seus 
advogados, os quais ficaram 
impossibilitados de apresentar defesa oral de, 
eventualmente, arguir o impedimento de 
desembargadores que dele participaram; e de 
certificar-se da observância do quórum 
constitucional, para composição e 
deliberação. Segurança parcialmente 
concedida, para o fim de anular o processo, a 
partir do julgamento. 

Controle. Análise dos motivos do 
ato discricionário.  

12 (1991, Volume 184, páginas 195 a 198) Corpo feminino na Aeronáutica - Desligamento - 
Motivação - Decisão do STJ - Américo Luz 

  

Mandado de Segurança nº 538. 
Impetrantes: Neuza dos Santos, 
Rosana José Pinheiro, Silvia 
Regina de MoraesLima Torres, 
Noemi Tsujiguchi Ramos, 
Silvia Patrícia Lima deCastro 
Pinto. Impetrado: Ministro de 
Estado da Aeronáutica. 
Decisão: Primeira Seção do 
STJ, por maioria, concede o 
MS. Data da decisão: 11 de 
junho de 1991.  

EMENTA:  Tendo em vista o disposto na Lei 
nº 6.924/81, que criou o Corpo Feminino da 
Reserva da Aeronáutica, e ainda 
considerando as normas do respectivo 
Regulamento, o ato de desligamento das 
militares não é discricionário, devendo ser 
motivado. 

Controle. Controle do ato 
administrativo em razão de 
necessidade de apresentar os 
motivos desse ato.  

13 (1992, Volume 187, páginas 176 a 179) Mandado de segurança - Concurso -Critério de 
julgamento - Decisão do STF - Aristides Junqueira Alvarenga 

  

Mandado de Segurança nº 
21.176. Impetrante: Paulo 
Fernando Silveira. Impetrado: 
Procurador-Geral da 
República. Relator: Ministro 
ALDIR PASSARINHO. 
Decisão: Tribunal pleno, por 
unanimidade, indefere o 
mandado de segurança. Data 
da decisão: 19 de dezembro 
de 1990. 

EMENTA:  Incabível, em mandado de 
segurança, discutir-se o critério fixado pela 
Banca Examinadora para a habilitação dos 
candidatos. A penalização, nas questões de 
múltipla escolha, com penalização 
consistente no cancelamento de resposta 
certa para questão ou questões erradas, é 
questão de técnica de correção para tal tipo 
de provas, não havendo nisso qualquer 
ilegalidade. Incabível, outrossim, reexame 
das questões formuladas pela Banca 
Examinadora e das respostas oferecidas 
pelos candidatos. 
 
 
 
 
 

Deferência. Não cabe ao Poder 
Judiciário substituir-se a banca 
examinadora de concurso público 
quando não há ilegalidade no 
procedimento.  

14 (1992, Volume 188, Páginas 172 a 187) Ação popular - Decisão do tribunal de contas - Desvio de 
finalidade - Decisão do STJ - Pedro Acioli 
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Recurso Especial nº 8.970. 
Recorrentes: Paulo Salim 
Maluf e outro. Recorrido: 
Vanderlei Macris. Relator: 
Ministro Gomes de Barros. 
Decisão: Primeira Turma, por 
unanimidade, dá provimento ao 
recurso. Data da decisão: 18 
de dezembro de 1991.  

EMENTA:  Ação popular - Litisconsortes 
passivos necessários - Donatários - 
Integrantes de Tribunal de Contas - Ato 
aprovado pelo Tribunal de Contas - 
Possibilidade de desconstituição - Desvio de 
finalidade - Restrição contida em norma 
posterior ao ato impugnado - Indenização 
feita sem o devido procedimento - 
Nulidadeprocessual. Os donatários devem 
integrar a lide, como litisconsortes 
necessários, no processo de ação popular em 
que se pretende desconstituir doações feitas 
pelo Estado. Também se inscrevem no rol de 
litisconsortes passivos necessários os 
integrantes do Tribunal de Contas que 
participaram do ac6rdão que aprovou ato 
sujeito à ação popular. E logicamente 
impossível desconstituir ato administrativo 
aprovado pelo Tribunal de Contas, sem 
rescindir a decisão do colegiadoque o 
aprovou; e para rescindi-la, é necessário que 
nela se constatem irregularidades formais ou 
ilegalidades manifestas. As restrições 
contidas na Instrução nº 1/83 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo não servem 
como referência na apuração de desvio de 
finalidade relativo a fatos ocorridos em 1982. 
Não há desvio de Finalidade, se o ato, 
quando foi praticado, observou permissivo 
então existente.Os embargos declarat6rios 
devem ser encarados como instrumento de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 
A multa cominada no art. 538, parágrafo 
único do CPC reserva-se a hip6tese em que 
se faz evidente o abuso. Indenização por 
acidente de trânsito, paga sem exaurir-se o 
procedimento administrativo de praxe. Se o 
pagamento era devido, não houve lesão ao 
erário. Impossível, assim, sua 
desconstituição mediante ação popular. 
Quando se puder decidir o mérito em favor 
da parte a quem aproveita a declaração de 
nulidade, esta não será pronunciada (CPC, 
art. 249, § 20). Recurso provido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deferência. Não cabe ao Poder 
Judiciário adentrar na revisão do 
mérito das decisões do Tribunal 
de Contas.  

15 (1992, Volume 190) Concurso - Critério de julgamento - Arredondamento de nota - Decisão do 
STF - Moacir Antônio Machado da Silva 
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Mandado de Segurança nº 
21.408. Impetrante: Paulo de 
Souza Queiroz. Impetrados: 
Procurador-Geral da República 
e outro. Relator: Ministro 
Moreira Alves. Decisão: por 
unanimidade dos votos, 
Plenário, indefere o mandado 
de segurança. Data da decisão: 
20 de março de 1992.  

EMENTA:  Mandado de Segurança. 
Concurso para procurador da República. 
Estando o arredondamento de notas 
expressamente vedado no regulamento do 
concurso - e essa norma não foi sequer 
atacada na inicial -, não pode ele ser 
pleiteado com base em lei que não é federal, 
mas, ao que tudo indica estadual (a Lei 
4.264/84 do Estado da Bahia), que é 
inaplicável a concurso para o ingresso no 
quadro do Ministério Público Federal. No 
mandado de segurança 21.176, não só se teve 
como constitucional e legal o critério de 
penalização, com o cancelamento de 
respostas certas, nas provas de múltipla 
escolha, como também se considerou não 
caber ao Poder Judiciário substituir-se à 
Banca Examinadora para decidir se a 
resposta dada a uma questão foi, ou não, 
correta, ou se determinada questão teria, ou 
não, mais de uma resposta dentre as 
oferecidas à escolha do candidato. Mandado 
de segurança que se indefere, cassando-se a 
liminar anteriormente concedida. 

Deferência. Critério adotados 
pela banca examinadora não 
podem ser revistos pelo Poder 
Judiciário, salvo se houver 
ilegalidade/inconstitucionalidade.  

16 (1993, Volume 193) Funcionário Público - Perda de cargo - Ampla defesa - Decisão do STJ - 
Antônio de Pádua Ribeiro 

  

Recurso em Mandado de 
Segurança nº 928Recorrentes: 
Edir Marlene de Souza e 
outros. Recorrido: Estado de 
Minas Gerais. Relator: Sr. 
Ministro AMÉRICO Luz. 
Decisão: Segunda Turma, por 
unanimidade, conhece e dá 
provimento ao recurso. Data 
da decisão: 19 de abril de 
1993. 

EMENTA:  O poder de a Administração 
Pública anular seus próprios atos não é 
absoluto, sob pena de malferir, como na 
hipótese, os princípios da ampla defesa e do 
devido processo legal. Por isso inválido de 
pleno direito o ato que anula outro sem 
preceder ao processo administrativo exigido 
como condição para que o servidor estável 
possa perder o cargo.  

Controle. Ausência de processo 
administrativo em destituição de 
cargo público. Ato nulo por vicio 
de forma. 

17 (1994, Volume 195) Funcionário Público - Extinção do cargo - Disponibilidade - Decisão do STF 
- Moacir Antônio Machado da Silva 

  

Mandado de Segurança nº 
21.227. Impetrante: Leny 
Ourives da Silva. Impetrado: 
Presidente da República. 
Relator. Sr. Ministro OTÁVIO 
GALLOTII. Decisão: por 
unanimidade dos votos, 
indefere o mandado de 
segurança. Data da decisão: 5 
de agosto de 1993. 

EMENTA: Disponibilidade de servidor 
público (artigos 41, § 3º e 84, XXV, da 
Constituição). A extinção do cargo e a 
declaração de sua desnecessidade decorrem 
de juízo de conveniência e oportunidade 
formulado pela Administração pública, 
prescindindo da edição de lei ordinária que 
as discipline. Pedido indeferido, em 
obséquio ao que decidira, por maioria, o 
Plenário, ao julgar o Mandado de Segurança 
nº 21.225 (sessão de 16-06-93). 
 
 
 
 
 
 
 

Deferência. Não foi feita análise 
dos motivos do ato.  

18 (1995, Volume 200) Desapropriação - Finalidade - Desvio de poder - Decisão STJ - Demócrito 
Reinaldo 
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Recurso Especial nº 36.611. 
Requerentes: Hamilton José 
Azevedo e cônjuge. Recorrido: 
Município de São Francisco do 
Sul, Relator: Sr. Ministro 
HUMBERTO GOMES DE 
BARROS. Decisão: por 
unanimidade, dá-se provimento 
ao recurso. Data da decisão: 
21 de junho de 1994 

EMENTA:  É lícito ao Poder Judiciário 
declarar nulo decreto Expropriatório onde se 
verifica desvio de poder. É nulo decreto 
declaratório de utilidade ou necessidade 
pública, onde não se especifica a finalidade 
da desapropriação. 

Controle. Ato administrativo 
declarado nulo em razão de 
desvio de finalidade 

19 (1995, Volume 200, página 249 a 256) Serviço público - Dispensa - Motivação Parecer da 
Advocacia Geral da União - Obi Damasceno Ferreira 

  

PARECER: Nº GQ-64, de 10 
de abril de 1995. Processo nº. 
46010.004333/93-26 Origem: 
Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma 
Agrária. Assunto: Servidor 
celetista admitido por 
concurso. Dispensa imotivada. 

EMENTA:  Servidor admitido por concurso, 
conquanto regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, não pode ser 
dispensado discricionariamente, sem 
motivação. Ato nulo, a configurar abuso de 
poder. Reintegração do interessado no 
emprego. 

Controle. Ato administrativo 
controlado em razão de vício de 
motivo e desvio de finalidade. 

20 (1997, Volume 210) Concurso público - Provas - Revisão judicial - Decisão STF - Cláudio Lemos 
Fonteles 

  

Recurso Extraordinário nº 
140.242. Recorrente: Rosanne 
Heidrich. Recorrida: União 
Federal. Relator p/ acórdão: 
Ministro CARLOS 
VELLOSO. Decisão: por 
maioria, não conhece o recurso. 
Data da decisão: 14 de abril 
de 1997 

EMENTA:  Não cabe ao Judiciário, no 
controle jurisdicional do ato administrativo, 
valorar o conteúdo das opções adotadas pela 
banca examinadora substituindo-se a esta 
mas verificar se ocorreu ilegalidade no 
procedimento administrativo, apenas, dado 
que, se as opções adotadas pela banca foram 
exigidas de todos os candidatos, todos foram 
tratados igualmente. - R. E. não conhecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle. Critério adotados pela 
banca examinadora não podem 
ser revistos pelo Poder Judiciário, 
salvo se houver ilegalidade ou 
inconstitucionalidade. 

21 (2001, Volume 226, página 293 a 297) Recursos orçamentários - Poder Executivo - 
Discricionariedade (TRF-4ª-R) - Decisão TRF 4 - Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 
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AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
N° 2001. 04. 01. 058384-5/SC; 
Relator: Juiz Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz; 
Agravante: Ministério Público; 
Agravado: União Federal;  
Interessado: Estado de Santa 
Catarina. Decisão: por 
unanimidade, nega-se 
provimento ao agravo 
regimental. Data da decisão: 
25 de julho de 2001. 

EMENTA:  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
OBJETIVO. ADOÇÃO DE PRIORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA. EXAME DE CONVENIÊNCIA 
E DE OPORTUNIDADE QUE CABE AO 
PODER EXECUTIVO. Impossibilidade da 
deliberação da prática de atos de 
administração pelo Judiciário. Agravo 
regimental improvido. 

Deferência. Relatório apresenta 
posição mais favorável do juízo a 
quo ao controle judicial, no 
entanto, em voto, a decisão do 
juízo a quo é reformada vez que 
entendem não ser permitido tanta 
interferência do poder judiciário 
nas decisões da administração.  

22 (2003, Volume 234) O Controle dos poderes Executivo e Legislativo pelo Supremo Tribunal 
Federal - Doutrina - Marcos Roberto Gomes de Mattos 

  

Texto doutrinário com menção 
a decisões judicias 

[STF, AG n° 171342-0, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Informativo STF, n° 28] 
 
EMENTA:  Concurso - Correção de Prova - 
Princípio Político Constitucional da 
Separação da Independência e Harmonia dos 
Poderes. Longe fica a contrariar o disposto 
no art. 2° da Carta Política da República 
provimento judicial que, a partir da premissa 
sobre a má-vontade da banca examinadora na 
correção da prova manuscrita, considerada a 
caligrafia do candidato, assenta a 
improcedência dos erros apontados.  

Controle. Decisão de banca 
examinadora de concurso 
público. 

[STF, Rel. Min. Marco Aurélio, ADIN n° 
1.849-0/DF, Medida Liminar, DJ de 4.8.98.] 
 
EMENTA: MEDIDA PROVISÓRIA - ADI 
- REEDIÇÕES - ADITAMENTO. Na 
hipótese de reedição de medida provisória, 
até aqui admitida na visão do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário (STF, por maioria 
de votos), cumpre aditar a petição inicial da 
ação direta de inconstitucionalidade, sob 
pena do prejuízo do pedido formulado. 
Precedentes: Agravo Regimental em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.387-
4/DF e Agravo Regimental em Agravo 
Regimental em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.520-6/DF, 
relatados pelos Ministros Carlos Velloso e 
Octavio Gallotti, perante o Pleno, com 
arestos veiculados nos Diários da Justiça de 
28 de novembro de 1997 e 20 de março de 
1998, respectivamente. 

Controle. Controle dos requisitos 
de relevância e urgência que 
precisam ser observados quando 
da edição de uma Medida 
Provisória. 
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[STF. Rel. Min. Paulo Brossard, RE n° 
167.137/TO, 2ª T., DJ de 25.11.94, p. 
32.312.] 
 
EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS. 
NOMEAÇÃO de seus membros em Estado 
recém-criado. Natureza do ato 
administrativo. Parâmetros a serem 
observados. AÇÃO POPULAR 
desconstitutiva do ato. TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS. 
PROVIMENTO DOS CARGOS DE 
CONSELHEIROS. A nomeação dos 
membros do Tribunal de Contas do Estado 
recém-criado não é ato discricionário, mas 
vinculado a determinados critérios, não só 
estabelecidos pelo art. 235, III, das 
disposições gerais, mas também, naquilo que 
couber, pelo art. 73, par. 1º, da CF. 
NOTORIO SABER - Incisos III, art. 235 e 
III, par. 1º, art. 73, CF. Necessidade de um 
mínimo de pertinência entre as qualidades 
intelectuais dos nomeados e o oficio a 
desempenhar. Precedente histórico: parecer 
de Barbalho e a decisão do Senado. AÇÃO 
POPULAR. A não observância dos 
requisitos que vinculam a nomeação, enseja 
a qualquer do povo sujeita-la a correção 
judicial, com a finalidade de desconstituir o 
ato lesivo a moralidade administrativa. 
Recurso extraordinário conhecido e provido 
para julgar procedente a ação. 

Controle. Controle de conceitos 
jurídicos indeterminados. 

[STF, Rel. Min. Marco Aurélio, RE n° 
131.6611/ES, 2º T., DJ de 17.11.95, p. 
39.209] 
 
EMENTA:  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO 
ESPECIFICO DE RECORRIBILIDADE. A 
parte sequiosa de ver o recurso 
extraordinário admitido e conhecido deve 
atentar não só para a observância aos 
pressupostos gerais de recorribilidade como 
também para um dos específicos do 
permissivo constitucional. Longe fica de 
vulnerar o artigo 6º parágrafo único, da 
Constituição de 1969 acórdão em que 
afastado ato administrativo praticado com 
abuso de poder, no que revelou remoção de 
funcionário sem a indicação dos motivos que 
estariam a respalda-la. Na dicção sempre 
oportuna de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, mesmo nos atos discricionários não 
há margem para que a administração atue 
com excessos ou desvios ao decidir, 
competindo ao Judiciário a glosa cabível 
(Discricionariedade e Controle judicial). 

Controle. Controle dos motivos e 
da finalidade do ato 
administrativo discricionário. 
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[STF, MS n° 21.815-DF, TP, julgado em 
3.3.94, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJ 
153/831] 
 
EMENTA:  Mandado de Segurança. 
Funcionário Público. Demissão. 
Cerceamento de defesa. Vício consistente em 
não haverem sido ouvidas, pela Comissão de 
Inquérito, as testemunhas da defesa, e que, 
não obstante assinalado pela Secretaria de 
Administração Federal, não impediu a 
aplicação da drástica pena. Nulidade do 
processo recondução do Impetrante ao seu 
cargo, onde aguardara a renovação do 
procedimento disciplinar. Segurança 
parcialmente deferida. 

Controle. Controle de demissão 
de funcionário público em razão 
de vício de forma, no processo 
administrativo.  

[STF, Ms n° 21.579-DF, TP, v.u. 25.03.93, 
Rel. Min. Francisco Rezek. RTJ 146/535] 
 
EMENTA:  Mandado de Segurança. 
Demissão a bem do serviço público. 
Incompetência do Ministério condutor da 
investigação. Cerceamento de defesa. 
Mandado de Segurança impetrado por 
servidor autárquico demitido por Decreto 
Presidencial a bem do serviço público. 
Incompetência do Ministério a que vinculada 
a autarquia para conduzir o procedimento 
disciplinar, frente a autonomia que ostenta a 
autarquia, por sê-lo, para tanto. Ocorrência 
de cerceamento de defesa consistente em 
indeferimento de prova baseado tão só na 
letra da lei. Mandado de Segurança deferido, 
com a anulação do procedimento disciplinar 
e, consequentemente, do ato demissório  

Controle. Controle de demissão 
de funcionário público em razão 
de vício de forma, no processo 
administrativo.  
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Texto doutrinário com menção 
a decisões judicias 

[STJ. REsp no 429.570/GO. 2. T. Relatora 
ministra Eliana Calmon. Diário de Justiça, 
Brasília, DF, 22 mar. 2004] 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO E 
PROCESSO CIVIL — AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA — OBRA DE RECUPERAÇÃO 
EM PROL DO MEIO AMBIENTE — ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 
1. Na atualidade, a Administração pública 
está submetida ao império da lei, inclusive 
quanto à conveniência e oportunidade do ato 
administrativo. 3. O Poder Judiciário não 
mais se limita a examinar os aspectos 
extrínsecos da administração, pois pode 
analisar, ainda, as razões de conveniência e 
oportunidade, uma vez que essas razões 
devem observar critéri 
Não há fontes bibliográficas no 
documento atual.os de moralidade e 
razoabilidade. 

Controle. Controle das razões de 
conveniência e oportunidade do 
ato discricionário. 

 


