
 

 

CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

 

Inicialmente, cioso ressaltar que é princípio assente 

em nosso Direito e com expresso respaldo na Lei Magna- que nenhuma lesão ou 

ameaça a direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário (Artigo 5º, 

XXXV). Por conseguinte, um ato administrativo que possa ameaçar ou violar um 

direito também poderá ser submetido ao judiciário.  

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência 

posicionavam-se no sentido de que ao Poder Judiciário competia realizar somente o 

controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado exercer juízo de 

mérito, em razão dos princípios da separação e independência dos poderes, dispostos 

no artigo 2º da Constituição Federal. 

Ocorre que esse posicionamento vem sendo 

superado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça. Estas Cortes vêm admitindo que o controle jurisdicional dos atos emanados da 

Administração Pública não se restringe à verificação dos pressupostos objetivos de 

legalidade e legitimidade. 

Isso não significa que o Judiciário se substitua ao 

Poder Executivo, às competências administrativas, fazendo as opções de oportunidade 

e conveniência para o momento, opções estas, que, sem dúvida pertencem à 

administração. 

Sendo assim, pretende-se que o Judiciário gize 

adequadamente qual o limite em que se deverá confinar a discricionariedade do 

administrador. 



    

 

 - 2 - 

 

Ao Judiciário caberá, sem dúvida, a verificação da 

existência de proporcionalidade, coerência, se não houve manifesta inoportunidade 

entre a conduta adotada e a postulada pela norma. Enfim, se a conduta é razoável. 

Logo, diante da prática de atos fundados em 

competência discricionária, deve o Poder Judiciário verificar se apresentam os 

pressupostos de conveniência e oportunidade para a sua prática. Haverá, então, um 

exame de legalidade em sentido amplo, levando em conta o interesse público, com 

fundamento na lei, na Constituição e nos princípios basilares do ordenamento jurídico. 

Impende consignar que os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade apresentam-se como poderoso instrumento para 

delimitar a atividade discricionária do Estado. Tais princípios foram trazidos pela 

doutrina moderna para permitir um controle mais efetivo da discricionariedade 

administrativa, de modo a evitar arbitrariedade no uso da máquina estatal. 

Destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que: “A 

razoabilidade- que, aliás, postula a proporcionalidade- a lealdade e boa-fé, tanto como 

o respeito ao princípio da isonomia, são princípios gerais do Direito que também 

concorrem para conter a discricionariedade dentro de seus reais limites, assujeitando os 

atos administrativos a parâmetro de obediência inadversável”. 

Destarte, o controle dos atos administrativos, 

mormente os discricionários, onde a Administração dispõe de certa margem de 

liberdade para praticá-los, e obrigação cujo cumprimento não pode se abster o 

Judiciário, sob a alegação de respeito ao princípio da Separação dos Poderes, sob pena 

de denegação da prestação jurisdicional devida ao jurisdicionado. 

Como cediço, a separação das funções estatais, 

prevista por Montesquieu, desde que concebeu o sistema de freios e contrapesos, no 

Estado Democrático de Direito, tem se entendido como uma operação dinâmica. Ou 

seja, os poderes estatais, Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes, sim, 

mas, até o limite em que a Constituição Federal impõe o controle de uma sobre as 
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outras, de modo que o poder estatal, que, de fato, é uno, funcione em permanente 

autocontrole, fiscalização e equilíbrio. 

Registre-se por fim, que o controle jurisdicional é 

elemento essencial à democracia, ao Estado de Direito, como garante das liberdades 

democráticas.  

São Paulo, 30 de Março de 2009. 

 

GABRIELA SADALLA ALEM 

ADVOGADA 

Membro da Comissão de Direito Administrativo 
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