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RESUMO

A realidade da administração brasileira é desafiante. Considerando-se a dinamicidade 
dos interesses da sociedade, a cada dia ampliam-se as responsabilidades do Poder 
Público frente às novas necessidades decorrentes da evolução e do desenvolvimento 
das comunidades. Um dos temas que está a exigir atuação dos administradores 
públicos está relacionado à implantação da política de desenvolvimento e expansão 
urbana, inovação constante da Constituição Federal de 1988, com regulamentação do 
Estatuto da Cidade, cuja determinação está fundamentada nos graves problemas 
sociais verificados nos centros urbanos brasileiros, onde está concentrada a maioria da 
população. O instrumento escolhido pela carta Magna, para ser balizador dessa 
política, é o plano diretor que deve conter diretrizes básicas e gerais ordenadoras do 
desenvolvimento adequado do município, especialmente da zona urbana. Também 
determina a Constituição que a população seja co-partícipe do processo de 
planejamento urbano, contribuindo para a construção de um desenvolvimento 
equilibrado das cidades e para que estas se transformem em espaços habitáveis, 
capazes de garantir mais qualidade de vida para seus habitantes. Nesse contexto, traz- 
se para análise a ação da Administração Pública que, como instrumento do Estado, só 
pode atuar no atendimento aos interesses da coletividade. Esta ação, por vezes, será 
totalmente vinculada aos preceitos legais, cabendo ao agente público apenas cumprir 
as determinações da lei; outras vezes, terá a administração pública a possibilidade de 
escolher a melhor solução a ser dada a um determinado caso concreto, para bem 
atender ao interesse público. Caracteriza-se esta como uma ação discricionária da 
administração pública. Em relação à política urbana, executada através do plano 
diretor, identifica-se, em alguns casos, a possibilidade de ação discricionária do poder 
público. Terá sempre certa margem de liberdade o agente público para escolher o 
momento de implantar o plano diretor, considerando tanto a conveniência quanto a 
oportunidade para a sua administração. Com relação à ordem de execução das 
diretrizes por este fixadas e o seu conteúdo, a discricionariedade caberá apenas a 
alguns casos, conforme apontam alguns autores. Assentado está na doutrina que a 
discricionariedade decorre de previsão legal e por isso sofre limitações, sendo uma das 
principais o princípio da legalidade. Em relação ao planejamento urbano, é saliente 
mais um fator restritivo da discricionariedade, qual seja, a determinação legal da 
participação popular, desde a fase de elaboração até a executação do plano diretor. 
Havendo decisão conjunta entre o poder público e a população sobre as ações a serem 
implementadas, pouca liberdade terá a Administração Pública de modificá-las à 
posteriori. Em conclusão, ratifica-se que, no Estado Democrático de Direito, o agir 
estatal, seja vinculado seja discricionário, está submetido ao controle judicial.

Palavras chaves: discricionariedade administrativa; direito urbanístico; plano diretor 
urbano; função social da propriedade e controle judicial.
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ABSTRACT

The reality of Brazilian Administration is challenging. Regarding the dynamicity of society 
interests, each day the responsibilities of the Public Administration increases facing new 
necessities resulting from communities evolution and development. One of the themes that is 
requiring public administrators' action is related to the introduction of urban development and 
expansion, constant innovation of the 1988 Federal Constitution, with regulations of the City 
Statute, whose determination is based on serious social problems verified on Brazilian urban 
centres, where most of the population concentrates. The instrument, chosen by the "Magna 
Carta", to be the marker of this policy, is the directive plan that must contain basic and 
general directives guiding the suitable development of the municipality, specially of the 
urban zone. The Constitution also determines that the population should be co-participating 
of the urban planning development, helping the construction of a balanced development of the 
towns so that they will become liveable spaces, capable to provide more quality of 1 for their 
inhabitants. In this context the action of Public Administration that, as a state instrument, can 
only act on assisting collective interests , is brought to analysis. This action, sometimes, will 
be thoroughly linked to the legal precepts, being the public agent's duty just to accomplish the 
law determinations; other times, the public administration will have the possibility to choose 
the best solution to be used on a given case, to better assist to the public interest. This action 
is characterised as a discretionary action of public administration. Concerning urban politics, 
executed through a directive plan, the possibility of the public administration discretionary 
action is sometimes identified. The public agent will always have a certain margin to choose 
the right moment to introduce the directive plan, considering the suitability and administration 
opportunity. Concerning the order of performing the directives fixed by the directive plan and 
its content, the discretionary administration will be suitable in some cases, as some authors 
point out. It is settled in the doctrine that discretionary administrations originates of the legal 
anticipation, thus it suffers limitations, the principle of legality being one of the main 
restrictions. Regarding the urban planning, another outstanding factor restricted to 
discretionary powers is the legal determination of public participation from the stage of 
elaboration until the performance of the directive plan. Having a conjoined decision between 
the public administration and the population about the actions to be taken, the Public 
Administration will have little freedom to change them afterwards. Finally, it is ratified that, 
in the Democratic Law State, the state action is connected is discretionary, subjugated to 
judicial control.

Key words: administrative discretionary powers; urban law; urban directive plan; social 
function of judicial propriety and control.
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INTRODUÇÃO

Traz-se à análise, neste trabalho dissertativo, a possibilidade de ação 

discricionária da administração pública na execução do Plano Diretor Urbano, tendo 

presente as determinações constitucionais vigentes a partir da Constituição Federal de 

1988.

Pela primeira vez uma Constituição no Brasil contém princípios e normas com 

vistas à implementação de uma política urbana. A preocupação do legislador está 

fundada em dados estatísticos que apontam um processo de urbanização muito rápido 

no Brasil, com a concentração da maioria das populações nas áreas urbanas, fator 

desencadeador de inúmeros e graves problemas sociais, Posto que as cidades 

brasileiras não dispõem de uma infra-estrutura adequada para receber tão grande 

número de pessoas em tão pouco tempo.

Assim, convive-se na maioria das cidades e, especialmente, nas maiores com 

uma realidade marcada pelo aumento de problemas urbanos diversos, dentre estes o 

uso impróprio do solo, cidadãos sem moradia, taxas altas de desemprego, falta de áreas 

verdes, insegurança, aumento da violência e inadequado suprimento de água e 

saneamento.

Esta triste realidade constitui-se num grande desafio para os governantes que 

devem implementar, urgentemente, políticas públicas capazes de alterar as 

perspectivas que ora se apresentam, transformando os centros urbanos em espaços de 

convivência e vivência social.

O desafio de buscar alternativas que solucionem os problemas urbanos 

transformou-se, a partir da Constituição Federal de 1988, em dever de grande 

responsabilidade para os agentes públicos. É a Carta Constitucional que determina a 

ação da administração pública no sentido da implementação de uma política de 

desenvolvimento e expansão urbana que garanta o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes.

Constata-se que a Carta Magna não apenas determina a execução de uma 

política de desenvolvimento e expansão urbana e define seus objetivos, como também



indica os instrumentos cabíveis para sua implantação, elegendo como o instrumento 

básico o plano diretor.

Como instrumento fundamental da política urbana, deve o Plano Diretor 

estabelecer as diretrizes gerais para o desenvolvimento do município, definindo as 

exigências fundamentais de ordenação da cidade e determinando quando a propriedade 

urbana cumpre sua função social. Além disso, cabe ao plano dispor sobre as limitações 

urbanísticas à propriedade urbana, determinar o uso adequado do solo, estabelecendo 

os comportamentos positivos com vistas ao cumprimento da função social da 

propriedade, buscando, enfim, garantir aos cidadãos o direito a uma vida digna nas 

cidades e o direito de viver com qualidade de vida, vislumbrando-se como meta maior 

a eliminação da pobreza e das desigualdade sociais.

Tem, então, o Estado, a responsabilidade primeira de, através da administração 

pública, da atividade administrativa, utilizar os instrumentos indicados pela 

Constituição Federal para cumprir a finalidade assim determinada pelo texto legal.

Tendo presente que a ação da administração pública, por vezes, é executada 

vinculadamente, estando todos os seus aspectos previstos e determinados pela lei, e, 

em outras vezes, é discricionária, podendo o agente público, com autorização legal, 

escolher livremente, de acordo com a oportunidade e a conveniência para a 

administração pública, qual a solução, dentre as várias existentes, que melhor atenderá, 

concretamente, à finalidade determinada pela norma, buscar-se-á, neste estudo, 

analisar a possibilidade de ação discricionária da administração pública na execução 

do Plano Diretor Urbano.

O primeiro capítulo caracterizará, inicialmente, a discricionariedade como um 

modo de agir do Estado, enfatizando o seu fundamento basilar que é princípio da 

legalidade, analisando-o em relação à ação vinculada, contextualizando-o na história e 

abordando as várias concepções existentes sobre o tema.

O capítulo segundo analisará os fundamentos, os limites e a manifestação da 

discricionariedade administrativa, considerando que, ao decorrer de previsão legal, não 

se manifesta de forma ilimitada, ao contrário, tem seu pârametro basilar no 

ordenamento jurídico.
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O capítulo terceiro trará a abordagem da atuação do Estado em relação ao 

desenvolvimento urbano, apresentando um diagnóstico do Brasil urbano que aponta 

para um processo de urbanização muito veloz verificado no País com o surgimento, 

em conseqüência, de graves problemas sociais, cuja solução está sendo buscada 

através da determinação constitucional de implementação de uma política de 

desenvolvimento e expansão urbana, que deve ser executada principalmente, pelos 

municípios e cujo instrumento básico é o Plano Diretor.

O capítulo quarto analisará especificamente o Plano Diretor, o processo de sua 

elaboração e a exigência legal de que seja construído coletivamente com a sociedade.

Finalmente, o capítulo quinto abordará a execução do Plano Diretor, que se 

dará, através de atos administrativos editados pela administração pública, com a 

análise sobre as possibilidades de ação discricionária, onde esta se localiza e a 

possibilidade de ser controlada pelo poder judiciário.

Assim, o objetivo maior é demonstrar que a realidade urbana brasileira está a 

exigir uma ação eficaz da administração pública e, esta, vinculada ou discricionária, 

deverá buscar as transformações necessárias para que os centros urbanos tomem-se 

espaços adequados e dignos de vivência e convivência social e que a 

discricionariedade é inerente ao agir estatal, sendo determinada pelo sistema 

normativo.

3



1 DISCRICION ARIED ADE ADMINISTRATIVA: UM MODO DE AÇÃO DO 

ESTADO

1 . 1 0  AGIR ESTATAL E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A reflexão sobre a ação do Estado conduz, inicialmente, para uma abordagem 

rápida sobre a sua finalidade. Como afirma Carlos Ari Sundfeld “a existência do 

Estado é justificada pela necessidade de atender a certos interesses coletivos, que os 

indivíduos isolados não podem alcançar. Esses interesses, cuja realização é atribuída 

ao Estado, chamam-se interesses públicos”.1

São, portanto, os interesses da coletividade, seu bem-estar e o atendimento das 

necessidades coletivas as razões da existência do Estado. Bem clarifica este 

entendimento Jean Rivero ao afirmar que

(...) o homem, ser social, não pode bastar-se a si mesmo; o livre jogo das inciativas privadas 
permite-lhe prover a algumas das suas necessidades, graças à divisão do trabalho e às trocas, 
mas há outras, e das mais essenciais, que não podem receber satisfação por esta via, seja 
porque, comuns a todos os membros da coletividade, excedem pela sua amplitude as 
possibilidades de qualquer particular (...) seja porque a sua satisfação é por natureza isenta de 
qualquer lucro, de modo que ninguém se oferecerá para a assegurar.2

Na visão do autor, esse conjunto de necessidades, às quais a iniciativa privada 

não consegue atender e que são essenciais para os indivíduos e para coletividade, são 

de responsabilidade da administração porque estão na esfera do interesse público.

Compreende-se, destarte, que, para fruição normal da vida em sociedade, há 

que existir o Estado, atuando no sentido de garantir a satisfação do interesse geral.

Assim o Estado recebe da Constituição competências para disciplinar e 

organizar a vida em sociedade; para fazer prevalecer os interesses da coletividade 

sobre os interesses individuais, sendo-lhe outorgadas, pelo Direito, prerrogativas de

1 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p . 143.
2 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 1981. p. 14.



autoridade que são expressas, na relação jurídica que mantém, através dos poderes 

constituídos. Tem-se, assim, o poder como instrumento inerente à atividade estatal.

Isto aponta Juan Carlos Cassagne, para quem os poderes são inerentes à 

administração pública para o exercício da função estatal. Diz o autor: “Para poder 

realizar esas funciones y los cometidos estatales que a ellas se adscriben, resulta 

necesario que la Administración Publica disponga de ‘poderes’ o prerrogativas para 

cumplir integralmente con los fines de bien común que persigue el Estado. Tales 

‘poderes’ se denominam en el lenguage técnico ‘potestades’ ”3. Clarifica o autor que 

os poderes da administração pública nascem do ordenamento jurídico e têm um objeto 

genérico, consistindo numa possibilidade abstrata de produzir efeitos jurídicos.

Já Carlos Ari Sundfeld diz: “A autoridade pública conferida ao Estado pelas 

normas jurídicas é a conseqüência, no mundo do direito, da qualificação, feita pelo 

constituinte ou pelo legislador, de certos interesses como mais relevantes que outros. 

Em outros termos: o interesse público surge como tal, para o mundo jurídico, quando 

as normas atribuem ao ente que dele cura poderes de autoridade”.4

Oswaldo Aranha Bandeira Mello salienta a finalidade do Estado de realizar o 

bem comum quando diz que ao Estado “corresponde, na verdade, a organização 

jurídica de um povo, em dado território, sob um poder supremo para realizar o bem 

comum dos seus membros”.5

Caracteriza-se dessa forma a razão maior da existência do Estado, ou seja, 

garantir a supremacia do interesse público sobre o privado que, no dizer de Celso 

Antonio Bandeira de Mello, “é pressuposto de uma ordem social estável, em que todos 

e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados”.6

Para o cumprimento dessa finalidade, o Estado divide suas atividades através 

das funções de legislação, administração e jurisdição. Seabra Fagundes entende

3 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. 6. ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1990.
p. 116.

4 SUNDFELD, op. cit., p. 143-144.
5 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de Direito Administrativo. 2. ed. v. 1. Rio 
de Janeiro: Forense, 1969. p. 42.
6 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 10. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1998. p. 30.
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estarem essas três funções ligadas a duas ações fundamentais do Estado: a de formação 

do direito, através do legislativo, e a de execução do direito, através do executivo e do 

judiciário, e assim as defme: “A função legislativa liga-se aos fenômenos da formação 

do direito, enquanto as outras duas, administrativa e jurisdicional, se prendem à fase de 

sua realização. Legislar (editar o direito positivo), administrar (aplicar a lei de oficio), 

e julgar (aplicar a lei contenciosamente), são três fases da atividade estatal que se 

completam”7, e seu exercício é distribuído entre órgãos distintos, que se controlam 

mutuamente, denominados de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário.

Já na visão de Renato Alessi, a divisão das funções correspondentes aos poderes 

estatais enquadram-se em três grandes categorias: legislação, jurisdição e

administração.

È legislazione la posizione delle norme al fine di disciplinare lo svolgimento delia vita sociale 
e delle organizzazioni in cui essa si concreta, regolando con forza cogente la condotta futura 
degli individui e dei gruppi sociali minori nei loro rapporti reciproci. Giurisdizione è e’ attività 
diretta a garantire e’ attuazione delle nonne, da un lato mediante e’ accertamento delia nornia 
in relazione al caso concreto, e dali’ altro mediante e ’ attuazione coattiva delia norma stessa in 
caso di mancato adempimento spontaneo. Amminestrazione è invece attività concreta, 
tendente mediante ozione positiva alia realizzazione delle fmalità concrete di sicurezza, 
progresso, benessere, dela colletività.

Tem-se, então, que “à separação de órgãos (poderes), corresponde uma 

distinção de atividades (funções), que produzem diferentes atos, como segue: poder 

legislativo -  função legislativa -  lei; poder executivo -  função administrativa (ou 

governo) -  ato administrativo; poder judiciário -  função jurisdicional (ou justiça) -
9sentença .

Compreende-se, dessa forma, que o Estado executa suas atividades através de 

órgãos distintos, cabendo ao poder executivo a aplicação concreta da lei, ou seja, o 

exercício da função administrativa, a edição de atos administrativos, perseguindo, 

também, a finalidade que lhe foi pelo Estado outorgada -  o atendimento do interesse 

público. E o alcance da finalidade ditada pela norma que fundamenta o seu agir.

7 FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos administrivos pelo poder judiciário. 2. ed. Rio de Janeiro: 
José Konfino Editor, 1950. p. 13.
8 ALESSI, Renato. Principi di Diritto Amministrativo. 4. ed. v. I. Milano: Giuffrè Editore, 1978. p. 3.
9 SUNDFELD, op. cit., p. 44.
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Ratifica este entendimento Jean Ri vero, para quem o papel do executivo é o de 

assegurar a tradução na realidade, da lei editada pelo legislativo, sendo a administração 

uma função essencialmente executiva.

O entendimento da doutrina é que o exercício da função administrativa pelo 

poder executivo se dá através da administração pública, cuja conceituação é estudada 

por vários autores.

Para Ruy Cime Lima, a administração pública compreende: “a) a pessoa de 

direito público ou o órgão político, normalmente competente para exercitar atividade 

administrativa, dentro do Estado; b) a atividade administrativa em si mesma”.10

Considerando a dualidade de conceitos, ora, entende-se a Administração 

Pública como sujeito ativo, ora como atividade, fica evidente para o autor que 

previamente deve haver a caracterização da administração pública como atividade para 

posterior identificação desta como sujeito. Isso porque, num dos entendimentos, a 

administração pública é o poder político ou a pessoa de direito público que recebe 

competência para exercer atividade administrativa, o que significa que primeiro existe 

a atividade a ser exercida e posteriormente a distinção do sujeito que a executará.

Coloca o autor, trazendo à lume Pereira do Rego, que a finalidade própria da 

Administração Pública é a utilidade pública, enquanto “provê a segurança do Estado, a 

manutenção da ordem pública e a satisfação de todas as necessidades da sociedade”.11

Propõe Ruy Cime Lima a caracterização da Administração Pública como 

atividade, abordando o significado da palavra “administração”, cujo entendimento, 

no direito privado, designa a atividade de quem não é proprietário, de quem não é 

senhor absoluto, sendo, portanto, um conceito antagônico ao de propriedade. 

“Propriedade ‘lato sensu’ pode dizer-se o direito que vincula à nossa vontade ou à 

nossa personalidade um bem determinado em tôdas as suas relações. Opõe-se a noção 

de administração à de propriedade visto que, sob administração, o bem se não entende

10 LIMA, Ruy Cime. Princípios de Direito Administrativo Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Livraria 
Sulina, 1954. p. 19.
11 Ibid., p. 15.

7



vinculado à vontade ou personalidade do administrador, porém à finalidade impessoal 

a que essa vontade deve servir”.12

Igual significado é dado à palavra administração também em direito público, ou 

seja, atividade de quem não é senhor absoluto.

Tem-se, então, que a tarefa de administrar os negócios públicos, de exercer a 

função administrativa, de aplicar a lei em concreto que cabe, no Estado moderno, ao 

Poder Executivo, constitui-se em atribuição vinculada à finalidade pública que este 

deve atender, não estando ao arbítrio do administrador e assumindo caráter 

impessoal.13

Jean Rivero elabora seu conceito analisando a administração pública do ponto 

de vista material, ou seja, do conjunto de atividades públicas e do ponto de vista 

orgânico, considerando os órgãos que desenvolvem a atividade pública e conclui: “A 

administração aparece-nos, pois, como a atividade por meio da qual as autoridades 

públicas provêm à satisfação das necessidades do interesse público, servindo-se, se for 

caso disso, das prerrogativas do poder público”14.15

Maria Sylvia Zanella Di Pietro define a administração pública nos aspectos 

objetivo e subjetivo, também entendendo-a como atividade e como conjunto de órgãos 

ou pessoas.

No sentido objetivo, “a administração pública pode ser definida como a 

atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito 

público, para a consecução dos interesses coletivos (...). Em sentido subjetivo, como o 

conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função 

administrativa do Estado”.16

12 Ibid., p. 20.
13 Isso afirma Ruy Cime Lima para quem o “traço característico da atividade assim designada é estar 
vinculada, nâo a uma vontade livremente determinada porém, a um fim alheio à pessoa e aos 
interesses particulares do agente ou órgão que a exercita”. (LIMA, Ruy Cime, op. cit., p. 22).
14 Rivero, op. cit., p. 18.
15 Explica o autor que o recurso ao processo autoritário, à prerrogativa de poder público é 
desnecessária, quando, na prosecução do interesse geral, a vontade da administração vai ao encontro 
da do particular, podendo nesse caso ser usada a técnica do contrato. (Rivero, op. cit., p. 16.).
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p.61-62.
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Alguns autores não trabalham com a idéia de atividade, mas de função a ser 

exercida pela administração.

Diz Celso Antonio Bandeira de Mello que a administração Pública exerce 

função administrativa e esta existe como

função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do 
interesse de outrem necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. 
Logo, tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito 
investido na função não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo. Donde, quem 
os titulariza maneja, na verdade, “deveres-poderes”, no interesse alheio.17

Ratifica o autor a idéia de que, na administração pública, o administrador 

público, no exercício da função administrativa, recebe competência e autoridade para 

satisfazer o interesse público, interesse esse que é de outrem: a coletividade.

Lúcia Valle Figueiredo é outra autora que se manifesta sobre a função 

administrativa exercida pela administração pública dizendo:

A função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem aja em seu nome, dar 
cumprimento fiel, no caso concreto, aos comandos nonnativos, de maneira geral ou individual, 
para a realização dos fins públicos, sob regime prevalente de direito público, por meio de atos 
e comportamentos controláveis internamente, bem como externamente pelo legislativo (com o 
auxílio dos tribunais de contas), atos, estes, revisíveis pelo judiciário.18

Para Juan Carlos Cassagne, “la fúnción administrativa, en sentido material, 

puede ser considerada como aquella actividad que en forma inmediata, permanente, 

concreta, práctica y normalmente espontânea, desarrollan los órganos estatales para 

alcanzar el bien común conforme a regímenes jurídicos de derecho público”19.

Característica essencial da atividade administrativa é a sua submissão à lei. 

Como afirma Jean Rivero “na norma jurídica, a actividade administrativa encontra ao 

mesmo tempo o seu motor e o seu limite: o seu motor, porquanto a norma jurídica, ao 

distribuir as competências, dá a cada agente o título que o habilita a agir, indica-lhe os

17 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit., p. 31.
18 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 31-32.
19 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. 6. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1998. p. 82.
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fins a atingir e confere-lhe os poderes necessários; o seu limite, porquanto a actividade 

administrativa nada pode empreender contra a norma do direito”.20

É o princípio da legalidade, cânone basilar do Estado de Direito, que, ao 

determinar que a vontade da administração pública é a que decorre da lei, garante o 

respeito aos direitos individuais, protege os indivíduos e exige que o agente público só 

atue na busca do atendimento dos interesses da coletividade. “Nos Estados modernos 

já não existe a autoridade pessoal do governante, senão a autoridade impessoal da 

lei”21.

Prossegue o autor: “No direito público o que há de menos relevante é a vontade 

do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm 

eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados no Direito 

e na lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o toma respeitável e 

obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo”.22

Desse mesmo entendimento partilha Carlos Ari Sundfeld para quem

(...) o administrador e o juiz, ao exercerem suas atividades (produzindo atos administrativos e 
sentenças), apenas aplicam a lei, apenas realizam concretamente a vontade geral, sem que suas 
vontades particulares interfiram no processo. A atividade pública deixa, assim, de ser vista 
como propriedade de quem a exerce, passando a significar apenas o exercício de um dever- 
poder, indissoluvelmente ligado a finalidade estranha ao agente. Ademais, ninguém exercerá 
autoridade pública que não emane da lei.23

Juan Carlos Cassagne relaciona o princípio da legalidade com o Estado de 

Direito. Citando Matin Mateo, salienta que o Estado de Direito significou “un régimen 

en el cual el derecho preexiste a la actuación de la administración y la actividad de ésta 

se subordina al ordenamiento jurídico; conjuntamente, los derechos fundamentales de

20 RIVERO, Jean, op. cit., p. 57.
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001. p. 92.
Para o autor: “a legalidade, como princípio de administração (Constituição Federal, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 
da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, confonne o caso”. (MEIRELLES, 
Hely Lopes, op.cit., p. 82).
22 Ibid., p. 92.
23 SUNDFELD, Carlos Ari, op. cit., p. 46.
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las personas se hallan plenamente garantidos y existen tribunales independientes para 

juzgar las contiendas”.24

Celso Antonio Bandeira de Mello inicia sua abordagem ressaltando que “o 

princípio da legalidade explicita a subordinação da atividade administrativa à lei e 

surge como decorrência material da indisponibilidade do interesse público”25. Isso 

significa que qualquer ação administrativa só terá validade se fundamentada no 

ordenamento jurídico.

Ressalta o autor que “a atividade administrativa deve não apenas ser exercida 

sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos de 

autorização contida no sistema legal. A legalidade dada na administração não se 

resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe autorização dela, como condição 

de sua ação”.26

Celso Antonio Bandeira de Mello analisa a amplitude do princípio da 

legalidade, salientando que este é extenso e condiciona o ato administrativo a obedecer 

à finalidade prevista pelo ordenamento jurídico, a ser razoável, proporcional na 

medida de atendimento ao interesse público em exame, motivado, com 

responsabilidade ampla do Estado e obediente ao princípio da igualdade. Disto 

decorrem, como postulado da matriz da legalidade, os princípios da finalidade, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, o da ampla responsabilidade do 

Estado e o da igualdade. Entende o autor que é ilegal o ato que não for aplicado em 

sintonia com fim desejado pela lei; também um ato administrativo afrontoso à 

razoabilidade não pode ser confortado pela finalidade da lei. De outra parte um ato que 

extrapola ao requerido pelo escopo normativo para o atingimento do interesse público 

insculpido na regra aplicada é inválido porque transbordou a finalidade legal. Da 

mesma forma um ato que não contenha as razões e os motivos de sua expedição, 

quando esses são requisitos indispensáveis, toma-se inválido. Conclui, assim, que a 

legalidade deve ser entendida num sentido mais extenso, de conformidade com o 

direito.

24 CASSAGNE, Juan Carlos, op. cit., p. 113
25 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, op. cit., p. 35.
26 Ibid., p. 36.
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Ruy Cime Lima, de sua parte, assevera: “Supõe, destarte, a atividade 

administrativa a preexistência de uma regra jurídica, reconhecendo-lhe uma finalidade 

própria. Jaz, conseqüentemente, a administração pública debaixo da legislação, que 

deve enunciar e determinar a regra de direito”27.

Também manifestam-se sobre a administração pública frente ao princípio da 

legalidade Ismael Farrando, Patricia R. Martinez et. al., ratificando ser um dos 

princípios do Estado de Direito a submissão de todos os atores sociais à lei, incluído aí 

os indivíduos, as instituições e o Estado. Dizem os autores: “La Administración frente 

a la ley se encuentra también en una relación de subordinación. La Administración 

deve someterse a la ley, y esa es la principal garantia dei sistema republicano y 

democrático de derecho”28.

Argumentam os autores que, além da submissão à norma, deve a atividade do 

Estado, para produzir efeitos jurídicos, ser razoável e isso significa ser justa, 

porporcional, e eqüitativa. Consideram a razoabilidade, ao lado da legalidade, os 

pressupostos e as garantias do Estado de Direito.

Conclui-se, destarte, que o agir estatal que busca o atendimento dos interesses 

da coletividade, cumprindo a finalidade do Estado de garantir o bem comum e a 

convivência social entre os cidadãos, só tem validade se conforme e obediente às 

normas constantes do sistema jurídico. Afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “A 

administração pública já  não está mais submetida apenas à lei, em sentido formal, mas 

a todos os princípios que consagram valores expressos ou implícitos na constituição 

relacionados com a liberdade, igualdade, segurança, desenvolvimento, bem-estar e 

justiça”29.

E, portanto, o princípio da legalidade o fundamento de toda a atividade 

administrativa.

27 LIMA, Ruy Cime, op. cit., p. 22.
28 FARRANDO, Ismael; MARTINEZ, Patricia R. et. al. Manual de Derecho Administrativo. Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1996. p. 52.
29 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 34.
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1.2 AÇÃO VINCULADA E AÇÃO DISCRICIONÁRIA

O cumprimento da finalidade do Estado, como já  afirmado, concretiza-se 

através da função administrativa que se constitui na aplicação da lei, na realização do 

direito determinado pela norma, através da Administração Pública.

Desempenha a Administração Pública a função administrativa que, na visão de 

Walter Campaz, “se explicita ora através de atos materiais de execução, ora através de 

atos administrativos, ora finalmente, através de lei, quando tenha efeitos concretos ou 

imediatos”30.

Para Juan Carlos Cassagne, “La Administración pública desarrolla una 

actividade material y objetivamente administrativa, de alcance individual y concreta, 

tendiente a satisfacer, en forma inmediata, las necesidades de bien común o de interés 

público, cuja concreción resulta indispensable en toda comunidad juridicamente 

organizada. Tal es su actividad predominante”31. Ratifica o autor que a atividade da 

Administração Pública tem que estar sempre orientada para satisfação do bem dos 

integrantes da comunidade.

Sendo o fundamento da ação estatal o atendimento da finalidade estabelecida 

pela norma, ratifica-se, em conseqüência, que o ato editado pela Administração 

Pública para sua consecução, obedece estritamente à determinação legal. Ratifica 

Carlos Ari Sunfeld: “A emanação de qualquer ato -  seja pelo Estado, seja pelos 

indivíduos — é regulada pelo direito. As normas determinam seu conteúdo e efeitos”32.

A assertiva de que toda atividade administrativa é decorrente de previsão legal, 

estando embasada no ordenamento jurídico e a este condicionada, num regime de 

subserviência, de conformidade, pode levar à conclusão de que a conduta da 

administração pública diante de toda e qualquer ação está de forma permanente presa à 

norma jurídica em todos os seus aspectos. É a primeira idéia que surge diante da 

reflexão sobre o princípio da legalidade.

30 CAMPAZ, Walter. Discricionariedade. Revista de Direito Pwblico. n. 47-48, ano IX, ed. RT, p. 28
37.
31 CASSAGNE, Juan Carlos, op. cit., p. 11.
32 SUNDFELD, Carlos Ari, op. cit., p. 83.
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Ocorre que a vida da sociedade é dinâmica, exigindo mobilidade da atividade 

administrativa. É impossível ao legislador prever e regrar todas as situações que se 

apresentam no dia-a-dia da sociedade e que exigem intervenção da Administração 

Pública, sendo inviável também ao administrador esta conduta. O atendimento ao bem 

comum toma as funções e atividades administrativas dependentes da demanda social, 

tendo como fundamento, porém, o princípio da legalidade. Como afirma Celso 

Antonio Bandeira Mello, “a exata compreensão do princípio da legalidade não 

significa -  nem exclui -  o fato de que à administração incumbe criar concretamente -  

embora em nível sublegal -  a utilidade pública, fato do qual decorrerá freqüentemente 

o exercício de atuação discricionária”33.

Dessa realidade decorre que, em determinados casos em que se apresentam à 

ação da Administração Pública, a norma predetermina concretamente a conduta a ser 

observada pelo agente público, não lhe permitindo outra possibilidade, senão o 

atendimento da solução exigida pelo ordenamento jurídico. Outras situações, porém, 

apresentam-se à resolução da Administração Pública, para cuja solução existem várias 

alternativas, todas válidas juridicamente e que permitem o atendimento das 

determinações da norma, ficando a critério do agente público a escolha da alternativa 

mais conveniente, mais oportuna, que melhor atenda à finalidade exigida pelo direito.

Se está assim diante de duas possibilidades de ação estatal: a atividade 

vinculada ou regrada e a atividade discricionária.

Inúmeras são as manifestações sobre esse tema, visto serem tais possibiliddes 

de ação estatal determinantes e indispensáveis para o cumprimento da finalidade que 

se põe à administração pública.

Traga-se a contexto o mestre Celso Antonio Bandeira de Mello. Diz o 

professor:

A lei, ao regular as várias possíveis situações a ocorrerem no mundo real, pode disciplinar a 
conduta do agente público de dois modos, como todos sabemos. De um modo, estabelecendo 
de antemão e em tennos estritamente objetivos, aferíveis objetivamente, quais as situações de 
fato que ensejarão o exercício de uma dada conduta e determinando, em seguida, qual a única 
conduta que, perante aquela situação de fato, tem que ser obrigatoriamente tomada pelo

33 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit., p. 36.
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agente. Neste caso diz-se, existe vinculaçâo, porque foi pré-traçada pela regra de direito a 
situação de fato, e o foi em termos de incontestável objetividade (...). 34

Prossegue o autor dizendo que

com muita freqüência, a regra do Direito ou descreve a situação de fato em tennos algo 
fluídos, algo imprecisos ou ainda que a descreva em tennos estritamente objetivos, defere, no 
comando da nonna, certa margem de liberdade ao administrador. Esta relativa liberdade 
enseja-lhe praticar ou não praticar o ato diante daquela situação ou praticá-lo de uma ou outra 
maneira. Nestas hipóteses, diz-se que há discricionariedade, porque cabe interferência de um 
juízo subjetivo do administrador no que atina ao reconhecimento da situação fática ou no que 
pertine à eleição da medida considerada idônea perante aquela situação fática, para satisfazer a 
finalidade legal.35

Diferencia assim o autor os atos vinculados e discricionários editados pela 

administração pública.36

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello também aponta a distinção existente no 

agir da administração. Assim se manifesta:

O Estado, ou quem faça as suas vezes, na prática de atos administrativos pode se encontrar em 
duas posições antagônicas; ora deve se cingir a estritas determinações legais, a obedecer o 
comando da nonna, em se verificando as condições de fato por ela prescritas, no caso 
particular considerado; ora pode apreciar a conveniência ou oportunidade dentro das soluções
legais administrativas de fonna indetenninada, de modo a proceder desta ou daquela

. 37maneira.

No primeiro caso, diz-se que Administração Pública tem poderes vinculados ou 

legais e, assim, o ato administrativo é de caráter vinculado ou legal. No segundo caso, 

diz-se que a Administração Pública, a respeito da prerrogativa de emanar o ato, e,

34 MELLO, Celso Antonio Bandeira de., op. cit., p. 101.
35 Id.
36 “Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva tipificação legal do único 
possível comportamento da administração em face de situação igualmente prevista em tennos de 
objetividade absoluta, a administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação subjetiva alguma; 
atos discricionários pelo contrário, seriam os que a administração pratica com certa margem de 
liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e oportunidade fonnuladas por ela 
mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição deles.” (M ELLO, Celso Antonio Bandeira 
de. op. cit., p. 265-266).
37 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1979. v. 1, p. 471.
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assim, o seu conteúdo tem poderes discricionários ou políticos, e o ato administrativo é 

de caráter discricionário ou político.

As reflexões de Walter Campaz são esclarecedoras quando afirmam que “a 

edição de um ato administrativo pode apresentar nuanças diferentes. Ora o ato 

reproduz, apenas, a vontade contida no ordenamento. Ora é integrado com elementos 

volitivo do agente editor. É nesta segunda hipótese que reside a discricionariedade”.38

Também Augustin Gordillo refere-se às faculdades regradas ou discricionárias 

de um órgão administrativo, necessárias para o atendimento ao interesse público, 

dispondo que

Las facultades de un órgano administrativo están regladas cuando una norma jurídica 
predetermina en forma concreta una conducta determinada que el particular debe seguir, o sea 
cuando el orden jurídico estabelece de antemano qué es especificamente lo que el órgano debe 
hacer en un caso concreto. Las facultades dei órgano serán en cambio discrecionales cuando el 
orden jurídico le otorgue cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer 
una u otra cosa, o hacerla de una u otra manera.39 .40

Para o autor a diferença entre a vinculação e a discricionariedade analisa-se a 

partir da correspondência entre o objeto do ato e as circunstâncias de fato exteriores a 

este. No caso da vinculação, as circunstâncias de fato que são pressupostos para o ato 

são precisas, claras, determinadas; na discricionariedade não, o ato pode ser editado

38 CAMPAZ, Walter, op.cit, p. 29.
39 GORDILLO, Augustin. Tratado de Derecho Adminisfrativo. 5. ed. Fundacción de Derecho 
Administrativo. Buenos Aires, 1998. Tomo I, p. 14-15.
40 Diz ainda o autor que: En el primer caso, la ley se sustituye al critério dei órgano administrativo, y 

predetennina ella misma qué es lo conveniente al interés pública; en tales casos el administrador no 

tiene otro camino que obedecer a la ley y prescender de su apreciación personal sobre el merito dei 

acto. Su conducta, en consecuencia, está predeterminada por una regia de derecho (...). En el segundo 

caso, la ley pennite al administrador que sea él quien aprecie la oportunidad o conveniência dei acto a 

los interesses públicos; ella no predetennina cuál es la situación de hecho ante la que se dectará el 

acto, o cuál es el acto que se dictará ante una situación de hecho. El organo administrativo tiene 

elección, en tal caso, sea de las circunstancias ante las cuales dictará el acto, sea dei acto que dictará 

ante una curcunstancia. Ibid., p. 15.
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diante de uma ou outra situação de fato. Entende, porém, como outros autores41, que, 

apesar da distinção entre as formas de edição de um ato administrativo, todo ato é em 

parte regrado e em parte discricionário. Significa dizer que não existe ato 

administrativo totalmente vinculado e tão pouco ato administrativo totalmente 

discricionário.42

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta, em primeiro plano, a submissão à lei 

dos poderes com os quais maneja a administração pública, destacando, porém, que no 

exercício da atividade administrativa, mesmo obedecendo à lei, algumas situações têm 

seus aspectos totalmente regrados e, em outras, o regramento não atinge a todos, 

caracterizando as possibilidades de ação vinculada e discricionária da administração 

pública. Diz a autora que

os poderes que exerce o administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente (...). 
Esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso se 
diz que o poder da administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela estabelece 
que, diante de determinados requisitos, a administração deve agir de tal ou qual forma. Por 
isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de 
exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à 
correção judicial. Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação 
administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de 
tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre as vários soluções possíveis, todas 
válidas perante o direito. Nesses casos o poder da administração é discricionário, porque a 
adoção de um ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, 
justiça, eqüidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador.43

O entendimento de Jean Rivero é semelhante aos já  apontados. Diz ele que

41 Jean Rivero é um dos autores que partilha desse entendimento.
42 Diz Augustin Gordello que: “En realidad, nunca las atribuciones de un órgano administrativo podrán 
ser totalmente regladas o totalmente discrecionales; es imposible en la prática -  e inconveniente -  
prever hasta el último detalle de lo que el órgano debe hacer: siempre quedará algún pequeno margen 
que deberá dejarse necesariamente al arbitrio dei funcionário actuante (...). Lo mismo ocurre a la 
inverse: jamás existirá una norma tal que autorice a un funcionário a hacer absolutamente cualquier 
cosa, sin limitación alguma; siempre existirá alguna outra norma o princípio que le fije de antemano 
ciertos princípios a que deberá ajustar sua acción”. op. cit., p. 26-27
43 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, op. cit., p. 196-197.
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“por vezes sucede que a lei impõe a um agente público a obrigação de decidir num certo 
sentido, quando estejam preenchidas as condições que enumera. Neste caso, o agente limita-se 
a verificar a existência dessas condições: desde que verifique que se encontram reunidas o seu 
comportamento está-lhe inteiramente ditado (...). Noutros casos, a lei, ao criar uma 
competência, deixa ao agente a quem confia liberdade de apreciar, em face das circunstâncias, 
se e como deve utilizá-la. Esta liberdade de apreciação constitui o que se chama o poder 
discricionário da administração, por oposição à competência vinculada.

Salienta Jean Rivero que há necessidade de equilíbrio entre as duas formas de 

agir da administração.45

Bartolomé Fiorini sustenta que tanto a ação discricionária como a vinculada são 

gestões administrativas da mesma essência e com igual função, sendo o diferencial 

entre elas a forma de manifestação. Salienta o autor: “En la actividade reglamentada el 

acto administrativo particular se dieta o se manifesta directamente por los órganos de 

la adminsitración, mientras que en la discrecionalidad el acto particular se exterioriza 

directamente com prévio proceso de apreciación por parte de la adminstración”.46

Constata-se, portanto, que, como a vinculação, a discricionariedade se abriga na 

lei, é prevista na legislação, sendo uma parcela de liberdade que a lei concede à 

administração pública, necessária para que esta atenda com precisão a finalidade 

determinada pelo ordenamento jurídico.

No dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello: “A discrição nasce precisamente 

do propósito normativo de que só se tome a providência excelente, e não, a 

providência mais ou menos, porque se não fosse por isso, ela teria sido redigida 

vinculadamente”.47

44 RIVERO, Jean, op. cit., p. 93-94.
45 Para o autor “A actividade da administração não pode confonnar-se com uma generalização da 
competência vinculada: é lhe indispensável adaptar-se constantemente às circunstâncias particulares e 
imutáveis que a norma não pôde prever. Inversamente, uma administração amplamente discricionária 
não ofereceria aos administradores qualquer segurança; seria votada ao arbítrio. Donde a necessidade 
de uma dosagem entre as duas.” Ibid., p. 94.
46 FIORINI, Bartolomé. La discrecionalidad en la adminstración publica. Buenos Aires: Editorial 
Alfa, 1948, p. 46.
47 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit., p. 101.

18



Entende-se, assim, na visão de muitos autores, ser a discricionariedade 

necessária na atividade administrativa e, no entendimento de Regina Helena Costa, 

“apta a habilitar a administração pública a melhor cumprir sua finalidade”48.

Fundamentam suas afirmativas no caráter dinâmico da atividade administrativa, 

tendo presente a finalidade da administração pública de atendimento aos interesses 

coletivos, que, cotidianamente, se renovam, se ampliam, tomando-se cada vez mais 

complexos, com interfaces dentro das mais diversas áreas do desenvolvimento da 

sociedade, dificultando sobremaneira a regulamentação, por parte do legislador, de 

todo caminho a ser percorrido pelo administrador no cumprimento de seu dever.

1.3 A DISCRICIONARIEDADE NA HISTÓRIA

1.3.1 A Discricionariedade no Estado de Polícia - Primeira Fase do Estado Moderno

O estudo da discricionariedade remonta ao período de vigência do Estado de 

polícia.

Entendida e justificada no primeiro momento do Estado Moderno, como uma 

autorização para um agir totalmente livre do administrador público, a 

discricionariedade foi uma das características marcantes do Estado de Polícia e 

abrangia toda a atividade da administração.

Sendo a forma de governo à época, a monarquia absoluta, todo o poder estava 

concentrado nas mãos do monarca e a idéia de discricionariedade confundia-se com a 

de arbítrio; os atos da Administração Pública eram insindicáveis e a vontade do rei a 

lei suprema, a cuja obediência eram submetidos todos os cidadãos.

Nesse período, as idéias fundamentais eram as de soberania e de polícia49; os 

príncipes se sentiam soberanos, dominadores de tudo, agiam com liberdade e

48 COSTA, Regina Helena. Conceitos Jurídicos indeterminados. Revista de Direito Público, n. 92, 
p. 125-137, jul./set. 1990.
49 Esse era o entendimento de Vinicius Ribeiro citado por Maria Sylvia Di Pietro: “Os príncipes 
passam a ser agora os soberanos esclarecidos que não prestam contas a ninguém a não ser a Deus. A 
polícia é a preocupação do desenvolvimento, de elevação de nível, de brilho, de grandeza”.
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autonomia total em relação aos súditos, entendendo que seu único dever de prestar 

conta era a Deus, de quem se consideravam representantes. Os aspectos mais 

marcantes deste período foram a desvinculação da atividade estatal a qualquer regra 

jurídica, a inexistência de direitos subjetivos públicos dos particulares oponíveis à 

atividade do Estado e a insubordinação dos fins determinados pelo Estado a qualquer 

limite.

Decorreu dessa época a teoria da irresponsabilidade do Estado, cujo 

fundamento estaria na não submissão do rei a qualquer tribunal50; seus atos, como já  

afirmado, colocavam-se acima de qualquer ordenamento jurídico.

Nessa época, como apontam Garcia Enterria e Tomás Ramon Femandez, “a 

fonte de todo direito é a pessoa subjetiva do rei na sua condição de representante de 

Deus na comunidade, o que significa que pode atuar tanto por normas gerais como por 

atos singulares ou por sentenças contrárias àqueles”.51

Percebe-se, assim, que no regime do Estado de Polícia a discricionariedade foi o 

instrumento delineador da atividade estatal, lado a lado com a arbitrariedade. No dizer 

de Afonso Rodrigues Queiró, “E muito corrente a afirmação de que no regime do 

Estado-polícia o poder discricionário, a discricionariedade, foi a mais extensa”52. 

Também Maria Sylvia Zanella Di Pietro assinala: “A administração pública, em 

especial na fase inicial, não estava vinculada a qualquer tipo de norma que limitasse a 

sua atividade, senão àquela que proviesse do monarca. Era o império do arbítrio, não 

no sentido de injusto, mas no sentido de ausência de limitações legais”.53

Um dos instrumentos utilizados para enfrentar o poder absoluto do príncipe foi 

retirar do Estado e, conseqüentemente, do poder do príncipe, o domínio sobre o 

patrimônio público, o qual passaria ao controle do fisco, órgão com personalidade de 

direito privado, submetendo-se ao direito privado e, em decorrência, ao controle dos

50 O monarca tinha poderes absolutos. Predominavam as idéias de soberania e polícia que 
caracterizaram as monarquias absolutas dessa época, confonne citação de Maria Sylvia Di Pietro.
51 ENTERRIA, Garcia de apud Dl PIETRO, Maria Sylvia. Discricionariedade Administrativa na 
Constituição Federal de 1988, op. cit., p. 13.
52 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do desvio de poder no Direito Administrativo. Revista de 
Direito Administrativo, v. VI, p. 41-78, out. 1946.
53 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit.
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tribunais. Com a teoria do fisco, elaborada pelos doutrinadores alemães, houve uma 

diminuição do poder do Estado, considerando-se, conforme afirma Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, “que muitas das relações jurídicas em que a administração era parte 

passaram a ser regidas pelo direito civil e a submeter-se a tribunais independentes, sem 

qualquer vinculação com o príncipe. Estes tribunais passaram a reconhecer, em favor 

do indivíduo, a titularidade de direitos adquiridos contra o fisco, todos eles 

fundamentados no direito privado”54. Passou a haver uma submissão parcial do Estado 

ao direito.

Afirmam Ismael Farrando e Patrícia R. Martinez et al. “Aparece el fisco como 

un lado dei Estado que podia ser llevado a los tribunales igual que los particulares. No 

actuaba en estos casos el Estado como “soberano” o irresponsable por sus actos de 

imperium, sino que, al contrario, actuaba como una persona jurídica (fisco) que podia 

ser juzgada”55.

O avanço conquistado pela teoria do fisco com a bifurcação da personalidade do 

Estado e a conseqüente possibilidade de julgamento pelos tribunais independentes de 

causas relacionadas ao fisco não extinguiu, porém, o sistema vigente. O Estado 

permanecia, enquanto poder público, sem limitações legais, e indemandável 

judicialmente pelos súditos.

A divisão da personalidade do Estado correspondeu também a distinção de 

regimes jurídicos, vigindo neste período, de um lado, o “jus politiae” (direito de 

polícia) que dava poderes ao príncipe, em nome do bem-estar e da segurança de 

interferir na vida particular dos cidadãos e, de outro lado, o direito civil, com regras 

para disciplinar as relações do fisco com os súditos, independente do príncipe, e do 

qual decorriam direitos subjetivos56.

Nesse período do Estado moderno, definitivamente, discricionariedade e 

arbitrariedade, embora com sentidos e conceitos distintos, caminharam juntas, não se 

traduzindo obrigatoriamente e constantemente em ações injustas, mas sim em poder

54 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 12.
55 FARRANDO, Ismael et. al., op. cit., p. 40.
56 Nesse sistema parte da atividade do Estado era submetida à lei e aos tribunais.
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sem limites, em distanciamento entre a administração e o súdito, porquanto este sentia- 

se um simples apreciador do sistema.

O atuar ilimitado do Estado, portanto, conduziu à confusão de significado entre 

discricionariedade e arbitrariedade. Fato acentuado mais ainda pela idéia comum de 

liberdade que ambas as expressões exprimem. Existe todavia um traço diferencial, 

visto que discricionariedade tem um sentido de liberdade condicionada a certos 

limites, podendo conviver com o direito, e arbitrariedade se assenta na idéia de 

liberdade ilimitada, com o direito não podendo conviver.

1.3.2 Segundo Momento do Estado Moderno -  Estado de Direito e Discricionariedade 

Administrativa

A implantação do Estado de Direito, na segunda fase do Estado moderno, 

trouxe mudanças profundas no sistema vigente. De um Estado com atuação até então 

acima e à margem da lei, passa-se a um agir estatal sob a lei, subordinado à ordem 

jurídica; de um Estado com poder sem limites passa-se a um Estado com poderes 

limitados pelo Direito, norma superior, que não está sob seu comando e livre arbítrio; 

de um Estado ilimitado na ação e dominação dos súditos, evolui-se para um Estado 

submisso ao Direito que garante as liberdades individuais.

O Estado, nessa fase, estrutura-se sobre os princípios da legalidade, igualdade e 

separação dos poderes, com o objetivo de proteger os direitos individuais e garantir a 

liberdade dos cidadãos. Consagram-se, assim, os ideais de liberalismo, cabendo ao 

Estado a missão apenas de proteger a propriedade e a liberdade dos indivíduos, sem 

envolvimento com a ordem social ou econômica. E o Estado Liberal de Direito.

Como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Substituiu-se a idéia da vontade do rei como fonte de todo o direito pela idéia da lei 
como resultante da vontade geral. Adotando-se o princípio da separação dos poderes, 
tirou-se do poder Executivo a capacidade de ditar leis gerais, já  que estas constituem 
expressão da vontade geral representada pelo parlamento; ao Executivo compete 
apenas editar atos singulares previamente disciplinados em lei.57

57 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit.
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Já Celso Antonio Bandeira de Mello salienta a importância da subsunção do 

Estado à lei, dizendo que “a grande novidade do Estado de Direito certamente terá sido 

subjugar totalmente a ação do Estado a um quadro normativo, que se faz assim, 

impositivo para todos -  Estado e indivíduos”.58

O Estado de Direito consagra o princípio da legalidade, cujo fundamento está 

em duas assertivas: a de que o poder legítimo é o que resulta da lei, sendo esta 

manifestação da vontade geral dos cidadãos e a da separação dos poderes, ressaltando 

a competência específica do poder legislativo para edição de normas e colocando os 

poderes Executivo e Judiciário na posição de executores das normas produzidas pelo 

legislativo. Em relação à discricionariedade, prevalece no Estado de Direito o 

entendimento que havia no Estado de Polícia.

A teoria da dupla personalidade do Estado, com a conseqüente insindicabilidade 

de uma parte dos atos da administração permanece em vigor, garantindo à 

administração pública a possibilidade de uma atuação, em parte, desvinculada da lei e 

sem controle judicial.

Como no período anterior, a discricionariedade era entendida no Estado de 

Direito, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “como um tipo de atividade 

administrativa que não admitia controle judicial”59. Isso porque o princípio da 

legalidade era concebido de forma bem ampla, permitindo à administração pública 

atuar no que a lei autorizasse e também nos casos em que a lei não proibisse. Este 

entendimento conduziu à conclusão de que a discricionariedade era um poder político 

e não um poder jurídico.

58 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit. p. 99. Salienta ainda o autor que “O próprio Estado de 
Direito é encontrar-se o poder público, em quaisquer de suas feições, totalmente assujeitado aos 
parâmetros da legalidade. Inicialmente, submisso aos termos constitucionais, em seguida, aos 
próprios termos propostos pelas leis, e por último, adstrito à consonância com os atos normativos, de 
qualquer espécie, expedidos pelo poder público”.

59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 19.
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1.3.3 Esgotamento do Modelo Liberal -  Advento do Estado Social e 

Discricionariedade Administrativa

O modelo de Estado liberal de Direito, com atuação do Estado apenas na 

garantia da propriedade, das liberdades individuais e da igualdade, não foi suficiente 

para garantir a igualdade, desencadeando, com sua ausência, uma concentração 

gigantesca de capital com a formação de trustes e monopólios e abuso da liberdade 

econômica, gerando inúmeras contradições sociais e, conseqüentemente, despertando a 

reação da grande massa proletariada que estava marginalizada.

Como afirma Paulo Bonavides, “o velho liberalismo, na estreiteza de sua 

fonnulação habitual, não pôde resolver o problema essencial de ordem econômica das 

vastas camadas proletárias da sociedade e, por isso, entrou irremediavelmente em 

crise”.60

Inúmeras foram as reações surgidas contra o liberalismo; umas de caráter 

radical, dando origem aos Estados totalitários; outras de caráter moderado, buscando, 

conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “atribuir ao Estado missão mais ativa para 

superar as desigualdades surgidas nos âmbitos social e econômico”.61

Diante disso, a idéia de Estado de Direito sofre uma transformação com um 

acentuado intervencionismo estatal nos campos econômico e social, conquistando 

espaço, o chamado Estado Social, também denominado Estado Social de Direito, 

transferindo-se ao Estado a função de buscar uma sociedade igualitária. Esta era a 

premissa, ou seja, o Estado devia ser o configurador da ordem social para corrigir as 

desigualdades.

O cumprimento dessa função leva o Estado a intervir nas ordens econômica e 

social, passando a exercer atividades de regulação global e atuando em atividades até 

então exercidas por particulares. Ratifica Paulo Bonavides que “o Estado Social, por 

sua própria natureza, é um Estado intervencionista, que requer sempre a presença 

militante do poder político nas esferas sociais, onde crescem a dependência do

60 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
188.
61 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 20.
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indivíduo, pela impossibilidade em que este se acha, perante fatores alheios à sua 

vontade, de prover certas necessidades existenciais mínimas”.62

Constata-se, de outra parte, que esta profunda alteração verificada na função 

estatal conduz para uma alteração também na concepção do Estado de Direito. Se no 

Estado Liberal, com o caráter mínimo de intervencionismo estatal, cabia ao direito 

positivo apenas garantir os direitos individuais, sendo o homem o objetivo do direito, 

com a ampliação das funções do Estado, sua missão de buscar e alcançar igualdade e 

equilíbrio nas relações e vivências sociais, cabe ao direito cuidar dos interesses 

públicos, consagrando-se o princípio que, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

“hoje serve de fundamento a todo o direito público: o de que os interesses públicos 

têm supremacia sobre os individuais”.63

Nessa nova fase do Estado, o bem comum e o interesse público passam a 

constituir o objetivo primeiro de sua atuação, ampliando a garantia de proteção não 

somente aos direitos individuais, mas também aos direitos sociais e econômicos.

Inúmeras foram as denominações assentadas ao Estado, tendo presente a 

importância e relevância das suas funções.

Como Estado Empresário, Estado Prestador de Serviços ou Estado Investidor, 

transformou-se o Executivo num dos poderes mais fortes, editando normas e 

regulamentos para poder fazer frente às suas inúmeras atribuições, subtraindo do 

legislativo a condição de único poder com atribuição normativa.

Desse fortalecimento decorreu o enfraquecimento do poder legislativo; com o 

Executivo tomando-se também fonte normativa, editando atos normativos de 

diferentes modalidades que, juntamente com o princípio da legalidade passaram a 

disciplinar a própria Administração Pública, inverteram-se as posições na esfera dos 

três poderes, com supremacia do Executivo.

Nesse contexto, alterou-se também o entendimento sobre a discricionariedade. 

Diferentemente da compreensão que se tinha de discricionariedade no Estado Liberal

62 BONA VIDES, Paulo, op. cit. Afirma o autor que o Estado Social significa intervencionismo, 
patronagem, paternalismo (...). E que “o mundo moderno fê-lo uma necessidade, não importa sob que 
regime político”. Ibid., p. 203.
63 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 21.
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como liberdade para o agir estatal em todas as situações que a lei não proibisse, no 

Estado Social de Direito toda a ação da administração tem que estar subjugada à lei. 

Nessa nova realidade, o agir estatal está condicionado à permissão legal, o que 

significa dizer que a administração só pode atuar com permissão e nos parâmetros 

determinados pela lei.

Afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro que

(...) a própria discricionariedade tem que ser compreendida como um poder limitado pela lei; 
deixou de existir aquela esfera de ação em que a Administração Pública age livremente; a 
discricionariedade passou a ser vista como um poder jurídico. O anterior princípio de que a 
administração pode fazer tudo o que não está proibido foi substituído por aquele segundo o 
qual ela só pode fazer o que a lei pennite. A lei não é mais uma barreira externa, fora da qual a 
administração pode agir livremente; toda a atuação administrativa passou a desenvolver-se 
dentro de um círculo defmido pela lei; fora desse círculo nada é possível fazer.64

Constata-se, pelo exposto, uma significativa evolução no entendimento e no 

conceito de discricionariedade. De uma compreensão inicial de discricionariedade 

como um agir da Administração Pública totalmente livre e sem limitações legais, 

evoluiu-se para uma divisão de atividades, ainda sob a vigência das monarquias 

absolutas, das quais uma parte estava afeta à ação direta e discricionária do Estado, 

insindicável e ilimitada, e outra parte afeta ao direito privado, com limitação legal 

pelos tribunais e com possibilidade de oposição por parte dos administrados. No 

Estado liberal de Direito remanesceu o entendimento de que parte do agir estatal era 

insindicável, podendo a administração fazer tudo o que a lei não proibisse.

Neste sentido, manifesta-se Regina Helena Costa, ao afirmar que “com o 

advento do Estado de Direito, a grande discussão surgida no âmbito do Direito 

Administrativo, que com ele floresceu, foi o da sobrevivência ou não da 

discricionariedade. A questão era colocada nos seguintes termos: como conciliar 

aquela liberdade atribuída à administração com a observância do princípio da 

legalidade”.65

64 Ibid., p. 28.
65 COSTA, Regina Helena. Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade Administrativa.
Revista de Direito Público. São Paulo, n. 15, p. 125-137, jul./set. 1990.
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Muitos debates e discussões se travaram em tomo do tema e a conclusão como 

afirma Regina Helena Costa foi de que: “a discricionariedade -  antes vista como 

resquício da arbitrariedade do monarca, que deveria por qualquer meio ser eliminada -  

passou a ser considerada, modernamente, como uma verdadeira necessidade, apta a 

habilitar a administração pública a melhor cumprir sua finalidade”.66

Ainda no mesmo sentido manifesta-se Afonso Rodrigues Queiró dizendo que

(...) o fenômeno discricionário é, de certo modo, um fenômeno de todos os tempos, conatural, 
em maior ou menor medida, a todos os sistemas jurídicos; mas para nós, só oferece interesse 
quando encarado nos sistemas jurídicos em que as autoridades administrativas devam 
obediência às regras formuladas pelos órgãos legislativos e se institua uma apreciação, pelo 
menos materialmente jurisdicional, dos seus atos: o ponto de partida histórico da questão do 
poder discricionário é a instauração do sistema de divisão de poderes.67

Reafirma, deste modo, Afonso Rodrigues Queiró que o advento do Estado de 

Direito trouxe nova interpretação e compreensão sobre o problema da 

discricionariedade, associando-o ao dever de obediência à lei por parte da 

Administração Pública.

Avança-se para o Estado Social de Direito como conseqüência das exigências 

da sociedade por uma maior intervenção do Estado na busca da igualdade e da 

superação das contradições sociais surgidas no Estado Liberal. Com isso uma nova 

visão do conceito de legalidade se estabelece, limitando a ação da Administração 

Pública ao autorizado por lei. Decorre daí um novo entendimento de

discricionariedade, que, distante de ser confundida ou equiparada à arbitrariedade,
• 68 passa a ser entendida como um poder advindo da norma legal.

66 Ibid., p. 128.
67 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O Poder Discricionário da Administração. 2. ed. Coimbra: Coimbra 
Editora Ltda., 1948. p. 73-74.
68 Esclarece Maria Sylvia Di Pietro: “A própria discricionariedade tem que ser compreendida como 

um poder limitado pela lei, deixou de existir aquela esfera de ação em que a Administração Pública 

age livremente, a discricionariedade passou a ser vista como um poder jurídico. O anterior princípio de 

que a administração pode fazer tudo o que não está proibido foi substituído por aquele segundo o qual 

ela só pode fazer o que a lei permite”, op. cit., p. 28.
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1.3.4 Evolução para o Estado Democrático de Direito e Discricionariedade 

Administrativa

Do Estado Social de Direito, evoluiu-se para o Estado Democrático de Direito, 

tendo presente a necessidade de incorporar a participação popular no processo 

político. Busca-se a igualdade e a justiça social de forma concreta, sendo 

imprescindível para esta conquista a presença popular com ingerência nas decisões de 

governo e no controle da Administração Pública.

Como afirma José Afonso da Silva: “O Estado de Direito, quer como Estado 

Liberal de Direito, quer como Estado Social de Direito, nem sempre caracteriza Estado 

Democrático. Este se funda no princípio da soberania popular. (...) Visa, assim, a 

realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da 

pessoa humana”.69

Em verdade busca-se um modelo de Estado no qual a igualdade não seja algo 

abstrato como a pregação do Estado Liberal, que compreendia a igualdade prevista na 

generalidade das leis, e sim uma igualdade que se reproduza em justiça social e 

participação democrática do povo no processo político, conquistas que o Estado Social 

não conseguiu alcançar.

Esse modelo de Estado Democrático de Direito foi adotado por alguns países, 

entre estes o Brasil. Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 traz em seu primeiro 

artigo a concretização do Estado Brasileiro como Democrático de Direito, 

fundamentado na “soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos 

valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político”, e 

consagrando, conforme afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “os princípios do 

Estado Democrático, do Estado Federativo, do Estado Social e do Estado de Direito”.70

Da mesma forma que nos processos anteriores, a evolução para o Estado 

Democrático de Direito, foi provocada por insatisfações diante dos insucessos do

69 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1992. p. 106-107.
70 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella op. cit., p. 31-32.
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Estado Social, tendo-se presente que este não conseguiu concretizar os valores 

pregados pelo liberalismo.

Consagra-se, assim, no Estado Democrático brasileiro constitucionalmente o 

princípio da legalidade e outros valores essenciais, constantes do preâmbulo da
• • 71 •Constituição Federal . O exercício dos direitos sociais e individuais -  liberdade, 

segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, se constituem parâmetro 

para o exercício da função estatal, atuando, como afirma Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, “como limites à discricionariedade administrativa, os quais, se ultrapassados, 

configuram ato ilícito da administração, passível de revisão pelo poder judiciário. A 

discricionariedade da administração - como poder jurídico que é -  não é limitada só 

pela lei, em sentido formal, mas pela idéia de justiça, com todos os valores que lhe são 

inerentes, declarados a partir do preâmbulo da Constituição”.72

Após todo o processo evolutivo verificado, tem-se modernamente um agir 

estatal totalmente e somente conforme a lei, com o fim único e exclusivo de 

atendimento ao interesse público e com uma atuação discricionária decorrente de 

previsão legal.

1.4 A DIVERSIDADE DE ENTENDIMENTOS SOBRE DISCRICIONARIEDADE

Como já  afirmado, o entendimento sobre o que é discricionariedade é diverso e 

foi se alterando com a evolução da doutrina e dos modelos de Estado vigentes em cada 

país. O próprio vocábulo discricionariedade não foi sempre utilizado para caracterizar 

o agir estatal com liberdade73.

71Estes, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “constituem fundamento de todo o sistema 

jurídico brasileiro e cuja observância se impõe ao Estado no exercício de suas três funções: legislativa, 

judicial e administrativa”. Ibid., p. 32.

72 Ibid., p. 34.
73 No Direito Francês, conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o termo utilizado para 
caracterizar as matérias que escapavam ao controle dos tribunais na primeira fase da jurisdição
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Serão objeto de análise neste estudo os entendimentos do direito francês 

germânico e brasileiro.

1.4.1 Direito Francês

No direito francês, o estudo sobre discricionaridade remonta ao início do século 

XIX, constatando-se, já  nesse período, que parte do agir estatal não tinha controle 

jurisdicional, sendo denominado de poder gracioso, e outra parte era submetida ao 

controle dos tribunais, denominado assim de poder contencioso.

A idéia de poder gracioso incluía as ações não contenciosas da administração, 

consideradas incontroláveis pelo judiciário e ilimitadas também perante o poder 

Legislativo. Isso significa ampla liberdade para administração, sem controle judicial e 

livre quando a lei não proibisse ou limitasse sua atividade.

O poder gracioso era entendido como próprio da administração, sem conferir 

direitos aos administrados e onde se localizava a discricionariedade.

Este foi o primeiro entendimento sobre discricionariedade da administração, 

considerando-a como meio de conferir ampla liberdade ao administrador frente ao 

judiciário e ao legislador, no que dizia respeito às matérias não contenciosas, como a 

ordem pública e a segurança, ou seja, matérias de polícia.

A partir da metade do século XIX, com o restabelecimento da monarquia com 

Luiz XVIII (fim da ditadura napoleônica), o Conselho de Estado viu reduzida sua 

força, reduzindo conseqüentemente sua ação fiscalizadora em relação aos atos do 

poder executivo. Neste período, desapareceu a idéia de matérias graciosas, passando a 

referir-se a atos de governo ou atos políticos para designar o agir estatal insindicável, 

pelo judiciário. Ao mesmo tempo, conforme afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

“passou-se a falar em atos discricionários para referir-se àqueles que escapavam ao 

controle do Conselho de Estado; nesse período, entendia-se que nos atos

administrativa, no início do século XIX, era “poder gracioso”, em oposição a “poder contencioso”. 
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op.cit.)
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discricionários, também chamados ‘atos de pura administração’ ou ‘atos puramente 

administrativos’, a Administração era inteiramente livre!”74

A administração gozava de ampla liberdade, cerceada apenas quando o agir 

estatal atingia um direito adquirido. Neste caso, a discricionariedade desaparecia, 

havendo possibilidade de controle jurisdicional.

Nesse período, os particulares podiam opor-se à administração por meio de 

recursos contenciosos nos casos em que fosse verificada, no ato administrativo, 

violação da lei em relação aos direitos individuais.

Mesmo diante da ampla liberdade da administração, o Conselho de Estado 

passou a apreciar os atos discricionários da administração, através de recurso por 

excesso de poder, quando estes importavam em violação da lei em sentido formal, ou 

seja, com vícios em relação à competência e à forma.

Afonso Rodrigues Queiró ratifica este pensamento ao afirmar que os atos 

discricionários “eram atacáveis por meio de recurso por excesso de poder 

propriamente dito, que tradicionalmente visava (...) assegurar a boa administração, 

uma ordem e uma disciplina administrativa e não a legalidade em sentido estrito 

(material)”.75

A possibilidade de recorrer quando houvesse excesso de poder da administração 

em relação à competência e à forma, constitui-se na primeira limitação à 

discricionariedade administrativa. Estava, a partir de então, a Administração Pública, 

limitada pela lei em sentido material, nos casos em que houvesse interferência nos 

direitos individuais (recurso contecioso), e pela lei em sentido formal, quando fosse 

alegado recurso por excesso de poder. Havia, portanto, dois tipos de recursos aos atos 

da administração: o contencioso e o de excesso de poder.

A possibilidade de recurso por excesso de poder, legitimando o exame dos atos 

discricionários pelo Conselho de Estado, conduziu à elaboração da teoria do desvio de 

poder, que significou um grande avanço no sentido da limitação à discricionariedade 

administrativa, admitindo-se, a partir de então, o exame da finalidade do ato.

74 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., 58.
75 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 149-150.
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Passou, assim, o Conselho de Estado a verificar se a finalidade visada pela 

administração com a prática de determinado ato estava de acordo com o interesse 

público.

Essa ação do Conselho de Estado tinha como objetivo garantir a moral 

administrativa na prática de atos discricionários, idéia que, juntamente com a de boa 

administração e de polícia da administração, surgiu a partir dessa fase de afloramento 

das limitações à ação da Administração Pública.

O desvio de poder, entendido, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, como a 

ação da autoridade administrativa praticada com competência legal, porém com 

finalidade diversa para a qual foi-lhe autorgado poder para praticá-la, passou a ser 

examinado também através de recurso por excesso de poder.

A partir de 1906 a violação da lei em sentido material e em relação aos direitos 

adquiridos, até então alegados através do recurso contencioso, passaram a ser 

examinados através do recurso por excesso de poder, deixando de existir como 

modalidade autônoma.

O entendimento da jurisprudência, conforme Afonso Rodrigues Queiró, é de 

que aos tribunais do contencioso administrativo cabia “a missão de defender a 

legalidade objetiva e controlar a observância das normas jurídicas pela 

administração”.76

Temos então o exame dos atos discricionários da administração por meio do 

recurso por excesso de poder nos casos de: incompetência, vício de forma, desvio de 

poder, violação da lei e direitos adquiridos, e, por meio do recurso do poder 

contencioso administrativo, o exame pelo Conselho de Estado, da legalidade do ato 

administrativo em todos os seus aspectos.

Conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “deixou-se, portanto, de fazer 

distinção entre lei em sentido material e lei em sentido formal. Houve uma ampliação 

da idéia de legalidade protegida pelos tribunais porque a ela se incorporou a noção de 

boa administração, de moralidade administrativa. A preocupação não é mais proteger

76 Ibid., p. 152.
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só os direitos individuais, mas a própria ordem interna da Administração Pública, que 

se quer moralizar”.77

A partir de então, segundo a autora,

deixou-se de faiar em ato discricionário e começou-se a reconhecer um poder discricionário 
para a administração, presente praticamente em todos os atos administrativos, na medida em 
que a lei omita algum de seus aspectos; nesses casos, fica para a administração uma certa 
margem de liberdade para apreciar a oportunidade e conveniência das medidas a adotar para a 
consecução dos fins legais. O administrador era visto como a figura mais apta para decidir 
sobre determinados casos, por estar mais próximo da realidade e poder adotar soluções mais 
flexíveis para cada situação. E os tribunais ficavam com a competência de controlar apenas a 
legalidade.78

Ratifica Queiró que é a partir desse momento em que surge “a figura da 

discricionariedade administrativa, suscetível de se alojar em qualquer ato 

administrativo, exatamente na medida em que o legislador omita qualquer aspecto da 

sua disciplina”.79 Fundamenta a discricionariedade administrativa o fato de que, 

mesmo cabendo ao legislador a regulação da atividade administrativa, tendo em vista o 

atendimento do interesse público, é impossível a ele prever todas as circunstâncias em 

que se desenvolve a atividade administrativa, tendo a administração, por estar mais 

próxima da realidade, maiores condições para decidir, em certos casos, sobre qual o 

procedimento a ser adotado e em que momento isso deve acontecer.

Reconhece-se, assim, um poder discricionário à Administração, definido, no 

dizer de Afonso Rodrigues Queiró, como “uma certa margem de iniciativa, uma certa 

margem de livre apreciação quanto à oportunidade da ação ou quanto à conveniência 

das medidas a tomar para se alcançar o fim ou fins legais”80. O caráter discricionário 

tomava essas medidas insindicáveis pelos tribunais, sendo competência deste controle 

apenas a legalidade, ou seja, a aplicação das normas jurídicas.

Diversos autores contribuíram para a elaboração da doutrina francesa. 

Destacam-se Michoud, Duguit, Hauriou e Bonnard.

77 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., p. 34.
78 Ibid., p. 59.
79 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 155.
80 Id.
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Para Michoud, em vez de atos discricionários, o que existe é um 

poder discricionário que se verifica em todos os atos administrativos. Defende a idéia 

de que em todos os atos da administração existe uma parcela de discricionariedade que 

não pode ser sindicada pelos tribunais, a quem cabe fiscalizar apenas a aplicação das 

leis.81

Afonso Rodrigues Queiró, citando o entendimento de Michoud, afirma que

a razão justificativa da subsistência de uma certa margem de discricionariedade consiste em o 
legislador considerar, em certas hipóteses, os agentes administrativos melhor colocados que 
ele próprio para escolherem a atitude a observar na realização dos interesses do Estado. Em 
conseqüência disso, aos agentes é deixada uma certa margem de livre apreciação, cujo 
exercício não pode ser sindicato pelos tribunais administrativos, visto que estes, por definição, 
devem limitar-se a verificar a observância do direito, ou seja, da vontade do legislador.82

Para Michoud, quando a administração edita atos de autoridade, entendido esses 

como o exercício do direito de ordenar, proibir, autorizar ou negar autorização, ela o 

faz de forma vinculada, porque o próprio legislador já  fixou diretamente os efeitos 

jurídicos, as decisões a tomar em cada situação, com o intuito de garantir os direitos e 

obrigações dos particulares. Por outro lado, o legislador deixa certa margem de 

liberdade ao administrador para tomar certas decisões quando da edição de atos de 

gestão, tendo, nesse caso, a administração o direito de abster-se.

Porém, mesmo no exercício de atos vinculados, remanesce ao administrador 

uma certa discricionariedade em relação à escolha do momento mais oportuno para 

agir, pois é de sua competência essa definição.

Como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o poder discricionário mais 

amplo ocorre quando a lei deixa à administração a possibilidade de escolha entre 

várias soluções possíveis, todas elas igualmente legais, sendo a opção feita, não com 

base em razões de direito, mas por motivos de conveniência e segundo normas de boa 

administração”.83

81 O pensamento deste autor é citado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Afonso Rodrigues Queiró
82 Ibid., p. 158.
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 60.
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Michoud ainda diferencia o poder discricionário da arbitrariedade, porquanto 

considera que o poder discricionário sofre limites impostos pelas leis de competência e 

de forma e também quando a lei, em sentido material, estabelece as restrições que 

devem ser impostas aos particulares tendo em vista o interesse público; nesse caso, não 

há lugar para apreciação discricionária da administração, porque as disposições que o 

agente competente tem para tomar estão limitadas e já  estabelecidas.

Ratifica o autor a idéia de que o agir da administração deve ter em vista o fim 

de interesse geral determinado pela lei e de acordo com a competência que a lei lhe 

incumbir. Ao contrário, se o agente atua, mesmo na busca do atendimento do interesse 

geral, porém fora de sua competência, ou se sua ação buscar outros fins que não os 

indicados pelo legislador, ocorre o desvio de poder, podendo este ser apreciado pelos 

tribunais que levarão em conta, não a intenção do agente, mas os motivos que 

conduziram à ação e as circunstâncias exteriores do fato. Se os motivos forem 

considerados ilícitos, comprova-se o desvio de poder.

Para Duguit toda atividade estatal está submetida à lei, só podendo o 

administrador agir em conformidade com a lei, sendo esta a que regula a capacidade e 

a competência dos agentes e estabelece os fins que justificam a outorga de poderes aos 

agentes. Os poderes são outorgados para o agir estatal tendo em vista o atendimento 

das necessidades do serviço público.

Não cabe ao agente a escolha dos efeitos jurídicos que podem atender à 

finalidade prevista e tão pouco escolher o fim que deve alcançar; apenas deve produzir 

os efeitos jurídicos adequados para o atingir o fim já  determinado pelo legislador.

Duguit justifica o poder discricionário pelo interesse dos serviços públicos, e no 

seu entender, o poder discricionário se verifica quando o agente tem certa liberdade de 

apreciação na questão de saber se um ato deve ou não ser praticado. O que respaldará a 

opção é a garantia de que a medida tomada assegurará a realização do fim previsto e 

determinado pelo legislador, que é o funcionamento regular do serviço público.

Também Duguit refere-se à possibilidade de ocorrer o desvio de poder se o 

agente, ao decidir da oportunidade, afastar-se do interesse público, do fim que a lei 

determinou ao atribuir-lhe competência.
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Entende, porém, o autor de que pode o legislador, em determinados casos, 

disciplinar a ação estatal, determinando a maneira de agir e, conseqüentemente, a 

competência do agente deixa de ser discricionária e passa a ser vinculada, podendo o 

ato administrativo ser apreciado pelos tribunais no que se refere aos motivos 

antecedentes, para verificar se houve ou não desvio de poder.

Roger Bonnard foi outro autor que se dedicou ao estudo sobre 

discricionariedade. O seu entendimento é semelhante ao de Duguit no sentido de que 

os agentes atuam mediante uma competência que lhes é determinada legalmente tendo 

em vista um fim a ser atingido, que sempre será o serviço público.

Para Bonnard, o poder discricionário é a possibilidade (o poder) de livre 

apreciação deixada à administração, quando de uma relação com um particular, em 

relação à oportunidade de realizar ou não uma atividade. É, enfim, a possibilidade de 

escolher entre o fazer e o não fazer.

Essa liberdade deixada à administração relaciona-se ao agir ou não agir, ao 

momento oportuno, ao modo de executar a ação e quanto ao conteúdo que lhe será 

dado.

Para o autor, o poder discricionário se localiza no objeto do ato administrativo, 

sendo, portanto, conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “exclusivamente e 

essencialmente a liberdade de apreciação deixada à administração pela lei ou pelo 

regulamento quanto à determinação do conteúdo objeto do ato”.84

Para saber se se está diante de um poder discricionário, tem-se que considerar o 

motivo, ou seja, o ato ou a situação de fato ou de direito que provocou, que precedeu 

determinada ação estatal.

A ação estatal se realiza como decorrência, em razão de certos motivos e 

corresponderá à exigência destes. Se estes forem previamente definidos, previamente
85também estará determinada a atividade a ser exercida, o seu modo e em que tempo.

84 Ibid.,p. 61.
85 Nesse sentido, manifesta Afonso Rodrigues Queiró o pensamento de Bonnard, dizendo que 
“efetivamente a indicação dos antecedentes de um ato administrativo significa a intenção do legislador 
de ligar estritamente a competência do agente, retirando-lhe o poder de apreciar o valor desses motivos 
e, consequentemente, de escolher a medida oportuna ou a eles adequada. A fixação dos motivos 
importa a vinculação quanto ao objeto da competência, a negação do poder discricionário do agente
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Desse entendimento resulta que fixado o motivo previamente pela lei, vinculada 

será a competência para executar o ato. Ao contrário, a administração tem poder para 

livremente apreciar e decidir o que é oportuno fazer.

E será a partir da idéia de livre apreciação quanto ao ato a praticar que se poderá 

verificar quando há discricionariedade. Salienta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

expondo o pensamento do autor:

Os motivos formulados serão suficientes para vincular o poder da administração quando forem 
constituídos por fatos tais que não haja lugar para os declarar existentes senão mediante uma 
constatação de existência material. Ao contrário, não há elementos suficientes para vincular a 
administração quando a existência dos fatos enunciados como materiais não pode estabelecer- 
se senão depois de certas livres apreciações de qualidade e de valor.86

Com relação ao controle pelos tribunais, Bonnard entende que estes devem 

apreciar os motivos do ato administrativo quando determinados pelo legislador ou 

quando declarados pela administração. Fundamenta seu pensamento no fato de que o 

princípio da necessidade de existência dos motivos alegados é uma regra 

consuetudinária e, por isso, sua existência, quando alegada, tem que ser materialmente 

exata, sob pena de ilegalidade do ato.

A apreciação dos tribunais restringe-se à averiguação da relação entre os fins e 

os motivos, não interferindo na valorização destes, porque aí está a esfera do poder 

discricionário da administração.

No aspecto do controle judicial são diferentes os pensamentos de Bonnard e 

Duguit. Bonnard aplica neste aspecto a teoria dos motivos determinantes para ratificar 

seu pensamento de que os tribunais podem apreciar os motivos do ato sempre que 

estes forem declarados pelo agente; são eles que embasam as decisões e, uma vez 

declarados, têm que ser exatos, e esta conformidade da ação com a realidade é 

apreciável pelo judiciário. Duguit, por sua vez, entende que a sindicabilidade dos 

motivos só é pertinente quando são definidos pela lei.

para a escolha da medida oportuna. O agente tem de agir de certa maneira, a única legal.” op. cit., p. 
169.
86 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 62.
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Outro autor francês a manifestar-se sobre a discricionariedade foi Maurice 

Hauriou. Partilha idéias semelhantes aos demais em relação ao poder discricionário da 

administração. De acordo com Queiró, “a novidade construtiva de Hauriou não está no 

seu conceito de poder discricionário; a originalidade está particularmente na 

recondução do desvio de poder à violação das regras da moralidade administrativa”.87 

Entende Hauriou que a violação das regras da moralidade administrativas são 

consideradas desvio de poder e se verifica quando o agente, mesmo exercendo sua 

competência, com poderes que a lei lhe confere, se desvia dos fins legais ou, usando 

seus poderes por motivos subjetivos, serve a interesses diversos, ainda que gerais, não 

porém os movidos pela idéia de bem desempenhar sua função.

Na apreciação do desvio de poder é considerada relevante a intuição do agente.

Diante dos estudos destes autores, o Conselho de Estado passou a considerar as 

hipóteses em que o ato administrativo atacado estiver baseado em fatos materialmente 

inexatos como violação da lei.

Essas doutrinas, ainda hoje, fundamentam os estudos sobre a discricionariedade.

Jean Rivero aponta para a possibilidade atual de definir uma medida do poder 

discricionário, relacionando três aspectos fundamentais:

1) Já não existe um acto administrativo inteiramente discricionário; (...) com efeito, qualquer 
acto está no mínimo submetido a duas condições impostas pelo direito; uma relativa à 
autoridade para o tomar, a outra relativa aos fms que deve prosseguir e que não é, 
necessariamente, o interesse público; pelo menos nestes dois pontos a Administração está 
sempre vinculada;
2) Mesmo nos actos mais vinculados pela norma jurídica, a Administração conserva sempre 
um mínimo de poder discricionário: é o que se chama ‘a escolha do momento’. É livre para 
apreciar, consoante as necessidades do seu funcionamento, quando é que poderá tomar as 
decisões que se lhe impõem, pelo menos dentro de limites razoáveis;
3) Entre este máximo e este mínimo, na maior parte dos casos a lei, embora fixe à 
Administração alguns dos elementos de decisão, deixa-lhe em relação a outros liberdade de 
apreciação; esta liberdade tem por objeto quer o próprio exercício da competência (a 
administração pode escolher entre a acção e a abstenção), quer o conteúdo da decisão, por 
exemplo os meios a utilizar com vista ao fim procurado. 88

87 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 177.
88 RIVERO, Jean. op. cit., p. 94-95.
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No aspecto do recurso por excesso de poder, este também mantém, atualmente, 

as características até então estudadas, cabendo, como já  afirmado, nos casos em que se 

verifique incompetência, vício de forma, desvio de poder e violação da lei.

Esses aspectos que embasam o recurso por excesso de poder ao proceder-se um 

exame de um ato praticado com base no poder discricionário são sintetizados pelos 

autores franceses George Vedei e Pierre Delvolvé, citados por Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, considerando que o primeiro passo é proceder a verificação da regularidade 

formal do ato. Isto compreende verificar a competência e a forma do ato (trata-se da 

legalidade externa). A seguir procede-se à verificação da regularidade material do ato, 

o que compreende verificar se o conteúdo do ato está conforme o direito (trata-se da 

legalidade interna). Este processo demanda uma análise sob os aspectos objetivo e 

subjetivo. No aspecto objetivo examinar-se-á se o conteúdo do ato praticado está 

conforme o direito, ou seja, previsto na lei, se repousa sobre fatos materialmente 

exatos e se estes o justificam. Esta verificação corresponde ao aspecto do recurso por 

excesso de poder por violação da lei. No aspecto subjetivo, a análise é se o agente, ao 

editar o ato, buscou o fim previsto e determinado pela lei, correspondendo esta 

verificação ao desvio de poder.

Pelo estudo dos autores franceses, conclui-se que o direito francês não aceita a 

possibilidade de ato totalmente discricionário, entendendo que o que existe são atos 

praticados com poder discricionário, com possibilidade de sindicabilidade pelos 

tribunais.

1.4.2 Direito Germânico

A doutrina do sistema germânico adquire importância para ser estudada porque 

dela se originou a teoria que relaciona a discricionariedade aos chamados conceitos 

legais indeterminados.

Na doutrina consta que também nos países germânicos a primeira idéia sobre 

discricionariedade, vigente no Estado de polícia, era a de um espaço livre que a 

administração possuía em relação aos poderes legislativo e judiciário, estando ligada 

diretamente à soberania do monarca e cujos atos eram insindicáveis pelos tribunais
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administrativos. Estes apenas verificavam se realmente o agir era discricionário. Se 

confirmada, não entravam no conteúdo do ato.

Com a evolução para o Estado de Direito, fundado na doutrina liberal, a 

administração permaneceu com liberdade de ação até os limites impostos pela lei, 

sendo esta considerada apenas uma barreira, enquanto para o judiciário a lei 

representava a finalidade de sua ação. Neste contexto, a discricionariedade era 

entendida como uma “esfera de atividade livre para a administração”89.

De acordo com Afonso Rodrigues Queiró, “nesta fase da doutrina germânica a 

administração é concebida como um poder do Estado essencialmente livre, 

discricionário, nos limites da lei, isto é, nos limites traçados pelas normas do poder 

legislativo, o qual soberanamente circunscreve os direitos fundamentais”90.

Exatamente a preocupação com o indivíduo, com as liberdades públicas em face 

de uma maior liberdade do Estado, levou a um crescimento da legislação reguladora da 

atividade estatal, determinando-lhe os fins a prosseguir e diminuindo, 

conseqüentemente, o espaço para atuação discricionária.91

A margem de discricionariedade deixada à administração era fundada, como 

afirma Afonso Rodrigues Queiró, na “impossibilidade de prever todas as condições em 

que se devesse agir, ou a variabilidade e complexidade de formas das condições reais, 

de sorte que, efetivamente, conviria, ainda que com prejuízo da segurança dos 

indivíduos, deixar às autoridades o poder de escolher os pormenores da ação e por isso 

mesmo as condições da sua atividade”.92

Nesse período, a discricionariedade passou a ser regra na atividade 

governamental e exceção na atividade administrativa.

Surge nesse contexto, em 1878, a doutrina de Laband. Entende o autor que 

assim como os indivíduos tem uma esfera de liberdade para sua livre atuação, 

conferida legalmente, os órgãos administrativos têm também uma órbita onde podem

89 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 66-67, citando esse pensamento como sendo de alguns 
autores, como Sthal, Steim, Gierke.
90 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 82.
91 De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “passou-se a distinguir a administração propriamente 

dita, que exercia atividade vinculada à lei, e o governo, que exercia atividade discricionária, livre de 
apreciação judicial”, op. cit., p. 67.

92 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 84.
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impor sua vontade, escolhendo livremente os seus próprios fins, sem conflitar com a 

lei. A determinação pela lei dos fins a serem perseguidos pela administração constitui- 

se em exceção, caracterizando nesses casos os atos como vinculados.

Quando no exercício do poder discricionário, no entanto, a administração não 

tem qualquer limite jurídico, podendo encontrar apenas algum limite político ou moral.

Em relação ao judiciário o entendimento de Laband é de que, ao contrário da 

administração, este não possui autonomia; sua função é a de fazer valer o direito 

objetivo.

Jellinek, por outra parte, afirma ter o Legislativo um papel preponderante em 

relação à administração, tomando esta cada vez mais subordinada à legislação. 

Reconhece a existência de uma oposição entre as atividades livre e vinculada do 

Estado, que se manifestam no exercício das três funções. Considera a atividade livre 

aquela determinada pelo interesse geral, e a atividade vinculada é a que atende a uma 

norma legal. A liberdade de ação é maior nas atividades legislativas, em razão de sua 

natureza, estando presente, porém, também, na função administrativa, na parcela 

denominada governo, submetendo-se apenas ao dever moral dos órgãos do Estado. A 

atividade de jurisdição, embora não tenha a mesma livre iniciativa da administração, 

também possui uma certa margem de liberdade, uma possibilidade de criar, o que 

contribui para o desenvolvimento do direito.

Jellinek reconhece que o campo livre de ação da administração tem limites 

fixados pelas regras do direito e esta é a distinção de seu pensamento em relação ao de 

Laband para quem a atuação discricionária da administração não tem limites jurídicos.

Otto Mayer adota posição semelhante à de Jellinek, considerando que não existe 

ação inteiramente discricionária, havendo um limite jurídico. Entende que a função da 

administração é executar a lei e, mesmo diante da possibilidade deixada pela lei de 

uma apreciação livre diante de um caso concreto, haverá sempre vinculação com 

relação aos fins que são estabelecidos legalmente. Acrescenta aos limites jurídicos do 

agir estatal o respeito aos direitos individuais e o julgamento dos casos precedentes.

Tezner, cuja teoria está ligada diretamente ao pensamento de Laband, elabora 

sua doutrina tendo presente a idéia geral dominante de proteção aos direitos subjetivos
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do indivíduo, afirmando que o poder discricionário existe para a administração quando 

não estiver em discussão qualquer direito individual, sendo sua ação, neste caso, livre 

de apreciação judicial. Ao contrário, há apreciação dos tribunais em toda ação 

administrativa que implique aplicação de lei concernente a direito dos particulares.

Salienta o autor que os conceitos utilizados pela lei, tanto para limitar a órbita 

de liberdade e propriedade do cidadão, como os poderes da administração, são 

jurídicos e sua interpretação será necessariamente de ordem jurídica, mesmo que 

façam referência a dados empíricos ou a elementos fornecidos por outras ciências. 

Dessa forma, a aplicação destes conceitos jurídicos vagos pela administração deve ser 

fiscalizada pelo judiciário, posto que a atuação do juiz é importante para garantir a 

proteção dos direitos individuais contra os abusos da administração, mais ainda 

quando a lei emprega conceitos desta ordem, como interesse público, segurança, 

tranquilidade, necessidade pública e outros.

No entendimento do autor, citado por Maria Sylvia Di Pietro,

o emprego de conceitos imprecisos pelo legislador não significa outorga de discricionariedade 
à administração, pois somente o juiz, com sua imparcialidade e seus conhecimentos técnicos, 
tem condições de encontrar a solução mais adequada a cada caso concreto. As autoridades 
incumbidas de aplicar a lei não têm liberdade de escolher, segundo próprios critérios, a 
solução que lhes parecer mais conveniente; elas têm que observar os limites legais e obedecer 
ao fim específico de interesse público expresso na lei, seguindo as regras da mais racional 
administratição.93

Inspirado em Otto Mayer, Jellinek e Fleiner, Laun formula sua teoria partindo 

da idéia de que identificar uma determinada situação, ou seja, se esta diz respeito à 

aplicação do poder discricionário ou se é um direito subjetivo, nem sempre é feito 

claramente pela lei. Em vista disso não trabalha com a idéia de opor direitos subjetivos 

individuais ao poder discricionário da administração. Coloca o autor o problema da 

discricionariedade ou vinculação de outro modo, partindo do entendimento de que o 

Estado busca determinados fins, alguns imediatos, diretos, definidos pela própria 

constituição e outros próximos e mediatos. Dentre esses fins, uns são fixados pelo 

legislador e outros são determinados pelos órgãos subordinados -  administrativos e

93 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., p. 68.
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jurisdicionais. Nos interesses fixados pelo legislador, o poder é vinculado e, na 

segunda hipótese, é discricionário. Entende ainda que a utilização de noções 

imprecisas não confere discricionariedade, pois, neste caso, cabe ao intérprete 

encontrar a única solução possível, sendo esta uma apreciação vinculada. Conclui o 

autor, citado por Maria Sylvia Di Pietro, que “o poder discricionário somente existirá 

quando o legislador deixar à administração a escolha do fím imediato a atingir”.94

A preocupação Estatal em atender às exigências cada vez mais crescentes nos 

âmbitos econômico e social vai substituindo o modelo de Estado Liberal, então 

vigente, pelo Estado Social, mudando a maneira de encarar a lei que deixa de ser 

apenas um instrumento de proteção aos direitos individuais e passa a servir o Estado 

na consecução dos fins sociais. Assim, extinguiu-se a preocupação com a definição da 

lei em sentido material (que garantia os direitos individuais), sendo suficiente a 

conceituação formal que designa qualquer norma emanada pelo legislativo, 

vinculando-se a Administração Pública à lei também no sentido formal, e, como 

decorrência, todos os atos administrativos passaram a depender de previsão legal.

Aponta Maria Sylvia Di Pietro que a “conseqüência disso foi que, com o 

aumento da quantidade de leis, adotou-se com freqüência a técnica de empregar 

fórmulas gerais, conceitos indeterminados, conceitos de valor, deixando ao executor a 

tarefa de determinar o sentido dos aspectos não delimitados, com precisão, pelo 

legislador. Nessa esfera de indetermiação é que se localiza o poder discricionário da 

administração”.95

Deste pensamento partilha Bematzik que entende localizar-se o poder 

discricionário precisamente nos conceitos indeterminados, pois estes exigem 

apreciação subjetiva por parte de quem aplica a lei. Ressalta, porém, que a 

possibilidade de apreciação subjetiva sofre limitações, não podendo o administrador 

público, ao aplicar a lei, afastar-se das concepções sociais dominantes.

94 Ibid., p. 70.
95 Ibid., p. 70
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1.4.3 As variações da concepção de discricionariedade no Direito Brasileiro

No direito brasileiro também há diversidade de entendimento e conceituação da 

discricionariedade. Há uma compreensão clara, porém, da parte dos doutrinadores, no 

sentido de reconhecer a existência de um poder discricionário e também de atos 

discricionários, tendo presente, conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que 

“mesmo antes de ser editado o ato, existe a discricionariedade como poder da 

Administração Pública conferido pela lei para ser exercido no caso concreto. Quando 

o poder é discricionário, o ato pelo qual esse poder se manifesta também é 

discricionário dentro dos limites definidos na lei”.96

Vejamos o entendimento de alguns autores brasileiros.

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello considera “atos discricionários os que a 

Administração Pública tem a faculdade de emanar e segundo o seu critério, livre nos 

limites do direito”97. Complementa seu conceito afirmando que o ato administrativo 

terá caráter discricionário ou político quando, na sua edição pelo Estado ou por quem o 

representa, é apreciada a conveniência ou oportunidade dentre as soluções legais 

admitidas de forma indeterminada, para agir de uma outra maneira.

O autor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello fala da existência de um poder 

discricionário ou político, como sendo a prerrogativa da Administração Pública de 

emanar o ato ou o seu conteúdo.

Ruy Cime Lima classifica os atos administrativos conforme o poder concedido 

ao agente e concretizado através do ato e define os atos discricionários como “aqueles 

atos, a respeito dos quais a autoridade administrativa, embora adstrita a prescrições 

não-jurídicas, possui, face à regra jurídica, liberdade de determinação, quanto ao 

respectivo destinatário, objeto ou fim”98.

Percebe-se que também esse autor entende ser o ato administrativo 

discricionário decorrente da concretização de um poder que é concedido ao agente 

estatal.

96 Ibid., p. 64.
97 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. op. cit., p. 473.
98 LIMA, Ruy Cime. op. cit., p. 93.
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Cretella Junior, ao introduzir a questão conceituai da discricionariedade, faz, 

inicialmente, um paralelo entre arbítrio e discrição, afirmando ser o primeiro uma ação 

antijurídica e o segundo a faculdade de agir ou de não agir, conforme uma norma 

jurídica prévia, sendo dessa forma uma ação jurídica.

O autor fala em discricionariedade de administração, ato discricionário e poder 

discricionário. Argumenta ser a discricionariedade uma decorrência do poder 

discricionário da Administração Pública e o ato discricionário uma concretização da 

discricionariedade ou deste mesmo poder discricionário."

Percebe-se, pela conceituação do autor o seu entendimento de que a 

Administração Pública possui em abstrato um poder para agir discricionariamente, 

concretizado quando edita um ato administrativo, para o qual faz uso das prerrogativas 

da oportunidade e conveniência. Pode dizer-se então que o ato discricionário não 

existe por si só, isoladamente, e sim que ele ao possibilitar uma oportunidade à 

Administração Pública de atender com maior eficiência o interesse público, cada vez 

mais dinâmico, é resultado de um poder do Estado previsto e determinado pela norma 

jurídica.

Cretella Júnior concorda que o fim é um limitante à ação discricionária da 

administração, e é a referência para onde deve ser dirigida a ação administrativa. 

Argumenta, porém, que existem outros elementos na emanação de um ato, que 

permitem maior liberdade de locomoção à Administração Pública.

João Roberto Régnier, ao analisar a discricionariedade na esfera da 

Administração Pública, afirma que esta “encerra compreensão em tomo da 

possibilidade de escolha conferida ao agente administrativo de agir ou não agir numa

99 Assim Cretella Júnior conceitua discricionariedade administrativa: “é a possibilidade que tem o 
poder público de editar determinado ato conforme entenda este ato conveniente ou inconveniente para 
a administração.Ato discricionário é o que, vinculado, embora, por uma regra de direito, permite ao 
titular que o edita certa liberdade ou ação, dentro dos limites legais. Ato discricionário é a 
cristalização, num caso concreto, da possibilidade ou faculdade fornecida pela discricionariedade ou 
poder discricionário da Administração Pública. Poder descricionário da Administração Pública é uma 
“facultas” ou “potestas”. É uma possobilidade. É uma potencialidade. (CRETELLA JÚNIOR, José. 
Manual de Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 149-150.)
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determinada direção, consultando para isso a oportunidade e a conveniência da 

medida”.100

Hely Lopes Meirelles concebe existir poder discricionário como um 

instrumento de trabalho da Administração Pública para bem atender ao interesse 

público e do qual decorre a prática do ato discricionário.

Conceitua o autor que poder discricionário é o poder que “o direito concede à 

administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos 

com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”.101 Como a 

maioria dos autores, acha importante distinguir discricionariedade de arbitrariedade, 

salientando que o agir discricionário se dá nos limites da lei, ao contrário do arbítrio 

que se caracteriza por ser ação contrária ou excedente da lei.

No entendimento de Hely Lopes Meirelles, a discricionariedade da 

administração é sempre relativa e parcial, porquanto, em relação à competência, à 

forma e à finalidade do ato praticado, o agente público estará sempre vinculado à
109determinação legal.

Reafirma que a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas decorre 

do poder que tem Administração Pública de praticá-lo de uma ou outra forma, que 

entenda mais conveniente ao interesse público.

Fundamenta a existência da discricionariedade administrativa na complexidade 

e variedade de problemas que a Administração Pública tem que atender 

constantemente e para os quais não há possibilidade de uma previsão minuciosa da lei.

Diogo Figueiredo Moreira Neto oferece o seguinte conceito: 

“Discricionariedade é a qualidade da competência cometida por lei à Administração 

Pública para definir, abstrata ou concretamente, o resíduo de legitimidade necessário

100 RÉGNIER, João Roberto Santos. Discricionariedade administrativa, significação, efeitos e 
controle. São Paulo: Malheiros Editores. 1997, p. 28.
101 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1999. p. 102.
102 Para o autor, “atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de 
escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de 
sua realização”. Ibid., p. 150.
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para integrar a definição de elementos essenciais à prática de atos de execução 

voltados ao atendimento de um interesse público específico”.103

A competência para definir o resíduo de legitimidade demonstra que o agir 

discricionário tem a natureza material de uma opção política, caracterizando um ato de 

criação e não apenas de execução, pois que envolve uma alocação de valores e um 

campo formal contido no cometimento feito pela lei à Administração Pública.

A opção de criação possibilitada pela lei ao agente público é necessária para 

integrar todos os elementos essenciais à execução de um ato, mais especificamente o 

motivo e o objeto.

Em outros termos coloca o autor, a discricionariedade tem a função técnica de 

integrar um ato abstrato, no que seja necessário para ser executado, tendo presente o 

interesse público, ou ainda, é a condição de execução do interesse público quando não 

definido suficientemente por uma lei.

Considerando a visão mais ampla de discricionariedade, refere-se o autor à 

existência de poder discricionário, entendendo com o modo de atuar do poder do 

estado; de atividade discricionária como expressão dinâmica do poder discricionário e 

função estatal; e de ato discricionário como resultado qualificado do exercício da 

função estatal.

Daí conclui-se, conforme Diogo Figueiredo, que “a discricionariedade não é um 

recurso excepcional e derrogatório da vinculação, mas uma técnica ordinária, uma 

solução normal em face da impossibilidade de tudo se prever na letra da norma”.104

Ao contrário de teorias anteriores, também esse autor vê na discricionariedade 

um instrumento necessário à Administração Pública, atendendo, pelo seu exercício, à 

lei, pois cumpre suas determinações, e ao interesse público, pela sua concretização 

individualizada.

A Administração Pública, como órgão que detém parcela do poder do Estado, 

tem o poder-dever de agir concretamente no atendimento de um interesse público, de

103 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e Discricionariedade — Novas reflexões 
sobre os limites e controle da discricionariedade. 3. ed. São Paulo: Forense, 1998, p.33.

104 Ibid., p.37.
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bem administrar, sendo a discricionariedade a ferramenta disponível para que, quando 

a lei não disser o que é bom atendimento, seja concretizada uma boa administração.

Diogo Figueiredo Moreira Neto analisa também a discricionariedade em relação 

ao mérito, encontrando neste o sentido político da ação do Estado enquanto 

administrador, decorrente da função de atender ao interesse público, para cujo 

exercício toma-se necessária uma integração administrativa da legitimidade, ou seja, o 

preenchimento, por parte da administração de definições incompletas feitas na lei.

A essas definições que são cometidas pelo Legislador ao Administrador 

denominam-se oportunidade e conveniência da ação administrativa e compõem o 

mérito do ato, pois constituem as dimensões do mérito, sendo a discricionariedade 

necessária para que, através da conveniência e oportunidade, a função seja exercida 

pela Administração Pública.

Define então discricionariedade, no aspecto relacionado ao mérito, “como uma 

técnica desenvolvida para permitir que a ação administrativa defina com precisão 

suficiente um conteúdo de oportunidade e de conveniência que possa vir a constituir-se 

no mérito adequado e suficiente à satisfação de um interesse público específico, 

estabelecendo na norma legal como finalidade”.105

O mérito se localiza nos elementos motivo e objeto do ato administrativo, 

apresentando-se estes, alternativamente vinculados ou discricionários, ao contrário dos 

outros elementos, como competência, finalidade e também a forma que se 

apresentarão sempre vinculados.

Conclui então que só se pode “falar de mérito do ato administrativo 

discricionário e ele só existirá como resultado do exercício da discricionariedade, com 

a definição da oportunidade e da conveniência, respectivamente, na função de integrar 

os elementos motivo e objeto. Por isso, denominamos, à oportunidade e à 

conveniência, dimensões do mérito”.106

Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro inicia sua abordagem conceituai sobre 

discricionariedade referindo-se à vinculação de toda e qualquer ação estatal ao

105 Ibid., p. 46.
106 Ibid., p. 48.
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princípio da legalidade, que, considerando a supremacia que o Estado exerce sobre o 

particular, toma-se ponto de equilíbrio entre o poder de supremacia exercido pela 

autoridade estatal e os direitos dos administrados, regidos pelo ordenamento jurídico.

Tem-se claro, diante disso, que os poderes exercidos pela Administração 

Pública, no cumprimento de sua atividade, têm um limitante legal, devem obediência 

ao ordenamento jurídico vigente, a eles não podendo afrontar sob pena de ilegalidade.

A atividade da Administração Pública, porém, não é regrada de forma 

permanente em todos os seus aspectos. Situações existem em que a lei, diante de 

determinados pressupostos, determina como deve agir o agente público, indicando a 

única solução possível a ser atingida pela ação estatal. Neste caso, diz-se que o poder 

da administração é vinculado porque a lei não lhe deixou opções, regulando sua 

atividade em todos os aspectos.

Em outras situações, porém, o regramento não atinge todos os aspectos do ato 

administrativo, deixando ao administrador certa margem de liberdade para escolher, 

entre várias soluções válidas perante o ordenamento jurídico, a que melhor atende ao 

caso concreto. Tem-se então um poder discricionário da administração, quando a 

escolha entre uma ou outra solução funda-se em critérios de oportunidade, 

conveniência, justiça e igualdade que a administração avalia, porque não determinadas 

pelo legislador.

Ressalta a autora que, mesmo no exercício do poder discricionário, não há 

liberdade total para o agir estatal. Sob alguns aspectos como competência, forma e 

finalidade, o ato tem limitações e determinações legais.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua discricionariedade administrativa 

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

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

soluções, todas válidas perante o direito”.107

Celso Antonio Bandeira de Mello é outro autor brasileiro que tem trabalhado o 

tema relacionado à discricionariedade. O autor parte da idéia de que não existem 

poderes da Administração Pública; ao contrário, o agente público tem deveres no

107 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 41.
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sentido de atendimento ao interesse público, finalidade única de sua existência. Assim 

sendo, o agir discricionário, longe de ser um poder, constitui-se um dever, subjugado à 

lei. Na sua abordagem, o autor salienta que a característica essencial do Estado de 

Direito é subjugar toda atividade estatal à lei, donde se conclui que toda a atividade 

administrativa só pode existir se autorizada e subordinada à lei, do contrário uma 

atividade não autorizada ou contrária à lei é arbitrária, inaceitável no ordenamento 

jurídico vigente. Também o poder discricionário só pode existir como resultado de 

determinação legal.

A atividade administrativa, executada pela Administração Pública, tem sempre 

em vista o alcance de finalidades que são determinadas pelo ordenamento jurídico, e 

cujo atendimento tem caráter obrigatório, constituindo-se em dever para todo o agente 

estatal, ou seja, o administrador público tem o dever de buscar as finalidades previstas 

na lei e o faz através do exercício de uma função. Assim sendo, em direito, o exercício 

da função não é um ato voluntário, caracteriza-se por ser o atendimento por alguém de 

um comando normativo que visa ao alcance de uma finalidade e que é feito no 

interesse de outra, com manuseio de poderes, mas caracterizando-se como um dever.

É uma das colocações de Celso Antonio Bandeira de Mello que vem demonstrar 

seu pensamento divergente em relação à maioria dos autores, no sentido de entender 

que as atividades inerentes e de responsabilidade do Estado não são executadas tendo 

presente a idéia de poder, mas, ao contrário, constituem-se em dever para com os 

administrados.

Nesse contexto, nessa visão diversa de entender a atividade estatal, insere-se 

também a discricionariedade, na sua percepção, também considerada um dever, 

porquanto se constitui num poder que é mero instrumento para que se cumpra o dever, 

para que se atinja a finalidade posta para o alcance da Administração Pública. É o 

dever, a finalidade determinada pela lei, que norteia toda a atividade pública e, em 

decorrência, o que existe é um poder instrumental para possibilitar o cumprimento do 

dever de alcançar a finalidade legal. Os poderes, na atividade estatal, existem como 

instrumentos para o cumprimento do dever.
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Esse posicionamento do autor contrapõe a idéia corrente de discricionariedade 

que a entende como um poder para o administrador escolher livremente as alternativas 

previstas pela norma em abstrato, para o caso concreto.

Celso Antonio Bandeira de Mello conceitua discricionariedade como:

“a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios 
consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante 
cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação 
da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade 
conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para 
a situação vertente” .108

Argumenta que o que a lei quer é que se atenda à finalidade por ela 

determinada, ou seja, o interesse público, que se cumpra o dever de boa administração, 

que se encontre a solução ótima, e não apenas a boa, para o atendimento do caso 

concreto, justificando-se daí a necessidade da discricionariedade, uma vez que é o 

administrador quem está em contato com a realidade dos fatos, tendo portanto mais 

condições de, diante determinadas circunstâncias, dar verdadeira satisfação à 

finalidade legal e precisando, para isso, de certa margem de liberdade para decidir.

O legislador, se estabelecesse sempre vinculação ao agir estatal, em algumas 

situações, certamente, atenderia à finalidade que a lei determinou; em muitas delas, 

porém, deixaria de atendê-la, visto que a multiplicidade e variedade de situações 

fáticas possíveis lhe impedem de prever de antemão o único comportamento excelente 

para atender ao caso concreto.109

108 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998. p. 48.
109 Afirma Celso Antonio Bandeira de Mello se a lei regula vinculadamente a conduta administrativa 
está com isto declarando saber qual o comportamento único que, a seu juízo, atenderá com exatidão, 
nos casos concretos, ao interesse público por ela almejado. Daí que pré-selecionou o ato a ser 
praticado e o fez obrigatório, excluindo qualquer interferência do administrador na apreciação dos 
fatos deflagadores da aplicação da norma. (...) Tem-se de concluir que a única razão lógica capaz de 
justificar a outorga de discrição reside em que não se considerou possível fixar, de antemão, qual seria 
o comportamento administrativo pretendido como imprescindível e reputado capaz de assegurar, em 
todos os casos, a única solução prestante para atender com perfeição ao interesse público que inspirou 
a norma. Ibid., p. 33.
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se a lei regula vinculadamente a conduta administrativa está com isto declarando saber qual o 
comportamento único que, a seu juízo, atenderá com exatidão, nos casos concretos, ao 
interesse público por ela almejado. Daí que pré-selecionou o ato a ser praticado e o fez 
obrigatório, excluindo qualquer interferência do administrador na apreciação dos fatos 
deflagadores da aplicação da norma. (...) Tem-se de concluir que a única razão lógica capaz de 
justificar a outorga de discrição reside em que não se considerou possível fixar, de antemão, 
qual seria o comportamento administrativo pretendido como imprescindível e reputado capaz 
de assegurar, em todos os casos, a única solução prestante para atender com perfeição ao 
interesse público que inspirou a norma.110

Conclui-se, destarte, que o que determina se um ato administrativo será 

executado de forma vinculada ou discricionária não é o ato em si, mas a finalidade 

legal a ser atendida, ou seja, a solução ótima que a lei exige seja dada ao caso 

concreto. Isto significa que, diante de um interesse público a ser satisfeito, o 

administrador deve analisar se o que dispõe a norma em abstrato é suficiente para que 

se alcance, com a emanação do ato, a solução excelente e, em não sendo, utiliza-se da 

discricionariedade para, diante do caso concreto, alcançá-la.

Relaciona o autor os casos em que, no seu entendimento, a norma não clarifica 

com a precisão necessária o comportamento a ser adotado no caso concreto, 

reportando-se à fluidez das expressões da lei e à liberdade conferida no próprio 

mandamento legal. Esta manifestação traz à lume o problema dos conceitos imprecisos 

que, entende o autor, são ensejadores de discricionariedade.

Sua análise é no sentido de que o “préstimo jurídico” da discricionariedade está 

em clarificar as situações em que a Administração Pública dispõe de uma certa 

liberdade para agir em determinadas circunstâncias, podendo resultar esta margem de 

liberdade tanto do uso legal de conceitos vagos como das decisões de mérito, 

observando-se os critérios de conveniência e oportunidade. Ambas têm igual 

ressonância jurídica na esfera do Direito. Isto quer dizer que, para o entendimento 

sobre o que é a discricionariedade, contribuem operações mentais sob os aspectos 

intelectivo e volitivo, pois os dois têm o mesmo efeito jurídico. Diz o autor: “Pouco 

importa se a liberdade que a lei proporciona para administração é uma liberdade

110 Ibid.,p. 33.
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intelectiva ou uma liberdade volitiva, porquanto, em razão de uma ou de outra, os 

efeitos de direito serão idênticos”.111

Isso significa que a noção de discricionariedade não se fixa apenas ao campo 

das opções administrativas efetuadas com base em critérios de conveniência e 

oportunidade, mas envolve também o tema da intelecção dos conceitos vagos.

Argumenta que a lei se utiliza de fatos e de palavras que são o veículo próprio 

de comunicação dos homens. Estes refletem realidades ligadas ao mundo da natureza 

ou da cultura, da causalidade ou do valor e dos quais decorrem conceitos que devem 

respeito a uma ou outra dessas realidades, recebendo a denominação de teoréticas ou 

práticas.

Os conceitos teoréticos são determináveis no plano das ciências, referem-se às 

realidades do mundo da natureza -  quantidade, número, espaço e tempo, sendo 

unissignificativos porque são definíveis, determináveis.

Já os conceitos práticos tratam de realidades do mundo da cultura, da razão 

prática, da sensibilidade, ensejando várias significações, ou seja, são 

plurissignicativos, contendo alguma incerteza, alguma fluidez.

Assim sendo, a lei, em função da própria natureza das coisas sobre as quais se 

manifesta, ora contém determinações relacionadas aos conceitos teoréticos, com 

delimitações rigorosas e objetivas, ora contém determinações ligadas aos conceitos 

práticos, abrigando em seu conteúdo indeterminação e fluidez.

Afirma o autor: “Quando a lei se vale de noções do primeiro tipo ter-se-ia 

vinculação. De revés, quando se vale de noções altanto vagas ter-se-ia 

discricionariedade”.112

Já no entendimento de Lúcia Valle Figueiredo, “a discricionariedade consiste na 

competência -  dever de o administrador, no caso concreto, após a interpretação, 

valorar, dentro do critério de razoabilidade e afastado seus próprios ‘standards’ ou 

ideologias -  portanto, dentro do critério da razoabilidade geral -  dos princípios e

111 Ibid., p. 25.
1,2 Ibid., p. 591.
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valores do ordenamento, qual a melhor maneira de concretizar a utilidade pública 

postulada pela norma”.113

Na visão da autora, a primeira atitude do aplicador da norma, do agente público 

que editará um ato administrativo qualquer, é a de interpretação da norma geral e 

posteriormente de valoração sobre qual a maneira melhor e mais adequada para 

atender ao interesse público, como já  afirmado, razão de todo agir estatal.

113 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. op. cit., p. 172.
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2 A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E SUA COMPOSIÇÃO

2.1 FUNDAMENTOS DA DISCRICIONARIEDADE

A discricionariedade administrativa não existe por si só. Manifesta-se no agir 

estatal quando da edição de um ato administrativo. Este, ao ser editado, deve atender a 

uma finalidade prevista e determinada pela norma, independente de ser decorrente de 

uma ação discricionária ou vinculada do agente público.

Claro está que o agente só pode agir em conformidade com a lei e se sua ação 

se manifesta, em determinadas circunstâncias vinculada e em outras discricionária, 

conclui-se que a existência da discricionariedade decorre da própria lei, pois a lei, o 

ordenamento jurídico positivo é o seu primeiro fundamento.

Pode-se afirmar, portanto, como aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que 

existe a discricionariedade

quando a lei expressamente a confere à administração, quando a lei é omissa, porque lhe é 
impossível prever todas as situações supervenientes ao momento de sua promulgação, 
hipótese em que a autoridade deverá decidir de acordo com princípios extraídos do 
ordenamento jurídico, quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a 
conduta a ser adotada e quando a lei usar certos conceitos indeterminados (,..).114

Considerando que a proposição da lei é função legislativa, toma-se necessário, 

precendemente, analisar as razões que embasam a ação do constituinte e do legislador, 

da qual decorre a possibilidade legal de ação discricionária para o agente público.

Diversos são os autores que se manifestam sobre os fundamentos da 

discricionariedade, sendo praticamente unânime o entendimento de que uma das 

principais razões do agir discricionário diz respeito ao caráter dinâmico da atividade 

administrativa.

Considerando sua finalidade de atendimento aos interesses coletivos, vê a 

administração pública esses interesses renovarem-se e ampliarem-se a cada dia, 

tomando-se mais complexos, com interfaces nas mais diversas áreas do

114 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 47-48.



desenvolvimento da sociedade, dificultando sobremaneira a regulamentação, por parte 

do legislador, de todas as ações a serem executadas com vistas ao atendimento desta 

finalidade. Isso exige, em contrapartida, uma postura dinâmica e flexível do agente 

público para o cumprimento de seu dever.

Um dos autores que se manifesta sobre os fundamentos da discricionariedade é 

Miguel S. Morón que inicia sua análise ratificando dois entendimentos correntes na 

doutrina: a sujeição da administração pública à lei e ao direito e o entendimento de 

que a discricionariedade administrativa é uma necessidade no Estado de Direito, tendo 

seu fundamento na Constituição. Descreve o autor a realidade vivenciada hoje em 

relação à atividade administrativa. Diz que o princípio da legalidade administrativa 

possibilita uma interferência do legislador em todos os setores da atividade pública, 

com orientações gerais à ação administrativa, estabelecendo objetivos, critérios e 

limites. De outra parte, a lei não impede que a administração pública tome iniciativas 

fora do âmbito da reserva legal para o exercício de suas funções próprias. Também 

pode o legislador, no âmbito das matérias reservadas à disciplina da lei, conferir à 

administração pública poderes normativos, estes entendidos como discricionários.

Esse contexto, segundo o autor, ampliou os poderes discricionários da 

administração pública, sendo fundamento de sua existência, assim se manifestando: 

“Es evidente que el parlamento no tiene capacidad (ni probablemente interés, ni 

siquiera en muchos casos la oposición) para regular com minuciosidad todos los 

sectores de la acción administrativa. No sólo eso, sino que en muchos casos una 

regulación legal exhaustiva puede producir consecuencias no deseadas, pues la 

adecuación de la acción administrativa a las circunstancias cambiantes exige una cierta 

flexibilidad”.115

Argumenta o autor que esse entendimento que indica a ampliação dos poderes 

discricionários no exercício da atividade administrativa é aplicável em qualquer 

modelo de Estado de Direito, sendo mais necessário, porém, no Estado social e 

democrático de direito, em que as exigências em relação à ação estatal são muito

115 MORÓN, Miguel S. Discrecionalidad Administrativa y  control judicial. Madrid: Editorial Tecnos 
S. A., 1995. p. 109.
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maiores. O volume cada vez maior de atribuições conferidas ao Estado, a prestação de 

serviços, que se apresenta cada vez com um grau maior de complexidade técnica e 

funcional, a dinamicidade da vida cotidiana, que apresenta constantemente novas 

necessidades e exigências, são alguns dos desafios da administração pública que 

exigem soluções através de uma atuação eficaz do agente público, só alcançável se 

puder contar com alguma flexibilidade para adotar a decisão mais adequada em cada 

caso concreto que à sua responsabilidade se apresente.

Essa flexibilidade tão necessária para o eficaz agir da administração pública 

pressupõe a discricionariedade administrativa, pois “la ley, por sus próprias 

características formales y sus exigencias procedimentales, es incapaz de prever la 

resquesta que en cada caso requiere la satisfacción dei enterés general”.116 117

Bartolomé Fiorini entende que a evolução do modelo de Estado, caracterizada 

pela absorção, entre as atividades estatais, de novos campos de atividade, até então 

pertencentes à iniciativa privada, tomou as faculdades discricionárias uma necessidade 

para administração pública, visto que a norma jurídica, com seu caráter estático e 

regulador da vida social, não responde a esta gama de necessidades que se ampliam a 

cada dia e são coletivas. Assim se manifesta:

El Estado moderno se presenta como um conjunto de serviços públicos. El cuidadano dei 
Estado liberal burguês se transfonna en usuário de estos servicios. El administrado de la 
simple gestión estatal, en cliente obligado y necesario de los benefícios sociales. La vieja 
lucha política por la conquista de una admistración sana y honrada, por la de la eficiencia y 
baratura de los servicios colectivos. El cumplimiento ciego de la ley, en oportuna ejecución. 
La cosa pública, en satisfacción plena de las necesidades colectivas. (...) La facultad 
discrecional se amplia y cada hondo en cada una de las nuevas activiades sociales.

Aponta o autor, motivos errôneos e lógicos para justificar a discricionariedade. 

Os motivos errôneos são constatados no entendimento sobre discricionariedade que a 

identifica como um problema contingencial, como um recurso político utilizado pelos 

governantes fortes e arbitrários e uma atividade legislativa da administração para

1,6 MORÓN, Miguel S. op. cit., p. 118.
117 Conclui o autor que “la discrecionalidad administrativa no es sólo un hecho com el que el derecho 
tiene que contar necessariamente. (...) Es más bien una necesidad institucional, una premisa dei buen 
funcionamiento de la Administración cada vez en mayores áreas”. Ibid., p. 113-114.
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suprir as deficiências do legislador119, sendo essa errônea colocação sobre a origem 

das faculdades descricionárias é razão de serem elas consideradas como atividades 

precárias e repudiáveis. Repúdio que se toma ainda maior pela afirmação que à 

faculdade discricionária não cabe apreciação judicial.

Em relação aos motivos lógicos, afirma que as faculdades discricionárias não só 

existem como ampliam-se à medida que o Estado moderno intensifica sua ação na área 

social e que estas

no pueden ser producto de negligencia legislativa, cuando se presentan como una clase de
actividad necesaria, para desarrollar com eficacia ciertas gestiones donde priva un fin de
bienestar colectivo. Esto es lo que confirman inconstestablemente las investigaciones
realizadas sobre las funciones sociales dei Estado moderno. La discrecionalidad se exhibe
como una actividad formalmente necesaria para el eficaz desarrollo de la administración
pública; esdecir, que si no existiera seria imposible la plena realización de los interesses . , 120 sociales.

Ressalta ainda que “el carácter práctico e inmediato que presenta la fúnción de 

custodiar los interesses públicos es lo que determina, com puerza de razón necesaria, 

la institución de las facultades discrecionales. (...) No es entonces un olvido dei 

legislador, sino una facultad conscientemente criada en pro y en beneficio de la gestión 

de los intereses públicos que tutela la administración”121. A discricionariedade é criada 

para que se administrem interesses da coletividade e voltados para ela. A norma 

legislativa que autoriza a discricionariedade é que específica quais interesses públicos 

devem ser tutelados pela atividade administrativa. A autoridade administrativa cabe 

estabelecer os meios mais adequados para cumprir a finalidade legal.

Afonso Rodrigues Queiró, no mesmo sentido que Fiorini, salienta que o 

legislador ao deixar certa margem de liberdade à administração para que escolha os

118 FIORINI, Bartolomé, op. cit., p. 25-26.
119 Salienta o autor que, nesse caso,“el governante lo reclama como un poder para realizar su labor sin 
nengún control y el adminstrado lo acepta como mal necesario que no puedo rechazar”, afirman do una 
herejia jurídica, pues identifican legislador con administrador, acto administrativo con ley y presentam a 
la discrecionalidad como fruto dei azar o dei error”. Ibid., p. 31-32.
120 Ibid., p. 33.
121 Ibid., p. 36.
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bens jurídicos capazes de satisfazer à necessidade pública é para que esta seja atendida
• 122 no momento, forma e intensidade mais adequados, convenientes e oportunos.

Diz que materialmente é impossível ao legislador prever todas as situações que 

possam vir a ocorrer no mundo dos fatos e assim discipliná-las. Sob o ponto de vista 

lógico lhe é impossível também utilizar, em todas as normas disciplinadoras da 

atividade administrativa, conceitos precisos e unissignificativos que comportem 

interpretação única e certa. Assim se manifesta: “A norma é obra de um legislador, e 

seria insensato negar que a este legislador é impossível, material e logicamente 

impossível, para muitísssimas hipóteses, transmitir ao agente mais do que ordens e 

enunciar os fatos com conceitos de caráter em certa medida vago e incerto, de tal 

maneira que o agente, ao executar essas ordens e interpretar esses conceitos deve fixar- 

se, devendo agir, em uma dentre várias interpretações possíveis destes últimos”.123

Acrescenta Afonso Rodrigues Queiró que “há um limite para a determinação 

dos conceitos utilizados pelas normas, além do qual não há legislador que, enquanto 

tal, possa ir, sob pena de passar da abstração à individualização, da norma abstrata à 

ordem individualizada; querer dizer, sob pena de abandonar o objeto do próprio Estado 

de Direito”. E conclui dizendo que “o legislador, para se manter tal, tem, pois, que 

deixar à administração uma certa margem de discricionariedade. Pode, sim, fazê-la 

desaparecer, mas para isso tem de sacrificar a sua própria qualidade de legislador!”124

Isso significa que somente a norma jurídica, com seu caráter estático e 

regulador, não atende, não responde às necessidades da vida coletiva com suas

122 Salienta o autor: se o legislador, muitas vezes, ou mesmo na generalidade delas, deixa à 
administração uma certa margem, menor ou maior, de liberdade de escolha entre certos bens jurídicos, 
entre certos comportamentos mais ou menos idôneos para satisfação de uma necessidade pública, não 
é para que esta, fora de uma ponderação acurada, sem qualquer reflexão séria, escolha um qualquer 
dentre esses comportamentos. Fá-lo, pelo contrário, na convicção de que os agentes elegerão a medida 
a empregar sob a representação da idéia de servir e de servir do melhor modo possível às necessidades 
públicas protegidas; de que escolherão atentamente entre os benefícios da omissão e da ação; e de que, 
empregando esta, empregarão no momento mais oportuno e na modalidade de conteúdo mais 
conveniente. (QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O poder discricionário da administração, op. Cit., p. 265-266.)
123 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do desvio de poder no direito administrativo,op. cit., p. 41
78.
124 Ibid., p. 57; 59.
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dinâmicas atividades, sendo necessário que os órgãos públicos, ao editarem atos 

administrativos, além de cumprirem a lei, avaliem sua eficácia e oportunidade.

Para Ismael Farrando et al., as atribuições discricionárias derivam de duas 

circunstâncias: “ 1) Las llamadas fórmulas elásticas, que dejan un amplo margem de 

interpretación; 2) de la proporia esencia de la ley, que no siempre puede prever y 

reglar todas las posibles situaciones que se presentarán para especificar que hacer en 

tal caso”125, deixando à administração, nesse caso, a atribuição de adotar uma ou outra 

decisão ou de agir ou não agir.

Renato Alessi fundamenta a discricionariedade também na impossibilidade de 

previsão pelo legislador de todas as multiformas circunstâncias que se podem 

apresentar. Assim se manifesta o autor: “Se, enfatte, la concessione de una fíú o meno 

ampia sfera di discrezionalitá é praticamente indispensabile, in quando il legislatore 

non può praticamente prevedere, come pure sarebbe desiderabile, tutta la infinita 

gamma delle multiformi circostanze che possono presentarsi e delle esigenze deli’ 

interesse publico”.126

Para Walter Campaz, a existência da discricionariedade está fundamentada em 

aspectos jurídicos e naturais. Os fundamentos jurídicos estão alicerçados no sistema de 

tripartição dos poderes que salienta o caráter abstrato e geral da norma emanada do 

Legislativo em oposição a sua concretude que é dada pelo executivo, com observância 

das circunstâncias da realidade, o que possibilita sua ação às vezes vinculada, ás vezes 

discricionária, e o natural repousa na diversidade de circunstâncias e situações que se 

verificam na vida cotidiana, diversificando também a gama de interesses públicos a 

serem atendidos pelo Estado.

Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que “Materialmente é impossível ao 

legislador prever todas as ocorrências que possam vir a ocorrer no mundo dos 

fatos”127.

No mesmo sentido, Antonio Francisco de Souza aferiu que “o Legislador do 

Estado de Direito democrático não pode, não quer e, por vezes, não deve regulamentar

125 FARRANDO, Ismael et. al., op. cit., p. 583.
126 ALESSI, Renato, op. cit., p. 238.
127 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 43.
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através de normas gerais e abstratas a atividade pública até ao mais ínfimo
128pormenor .

Oswaldo Aranha Bandeira Mello fala da existência de presunção de poder 

discricionário da Administração Pública quanto à escolha da oportunidade para agir 

quando não há prescrição expressa disciplinando a ação de uma ou de outra forma; 

também quando, embora prevista na norma, a ação estatal depende de elementos e 

fatos de cunho subjetivo, cuja avaliação decorre do juízo subjetivo da autoridade 

pública; e ainda quando a ação estiver fundamentada em elementos e fatos de cunho 

objetivo, porém incompletos ou imprecisos, cabendo também nesse caso, apreciação 

individual da autoridade administrativa.

Para Odete Medauar,

o poder executivo tem a função de direção política e administrativa, aí incluindo o poder 
regulamentar; tais funções não poderiam ser desempenhadas corretamente se tudo fosse 
predeterminado, de modo absoluto, pela lei; o Estado contemporâneo, muito complexo, com 
amplas funções, não pode atuar sem flexibilidade; toma-se fundamental deixar margem de 
maleabilidade à administração em época de rápidas mudanças; grandes metrópoles, 
convivência de massa, problemas sociais, grandes tragédias exigem, por vezes, rapidez de 
atuação e certa margem de escolha; a discricionariedade atende, portanto, a necessidade 
institucional.129

Celso Antonio Bandeira de Mello manifesta-se afirmando que “a lei, não 

podendo antecipar qual seria a medida excelente para cada caso, encarrega o 

administrador, pela outorga de discrição, de adotar o comportamento ideal: aquele que 

seja apto no caso concreto a atender com perfeição à finalidade da norma”130, sendo a 

discricionariedade, então, pura e simplesmente o resultado dessa impossibilidade do 

agente de saber, sempre, em todos os casos, qual o comportamento, qual a ação que 

atende com precisão capilar a finalidade exigida pelo direito.

Celso Antonio Bandeira de Mello, ao examinar os fundamentos da 

discricionariedade, cita o entendimento de outros autores que afirmam, em primeiro 

lugar, que a discricionariedade resulta de uma certa liberdade outorgada ao

128 SOUZA, Antonio Francisco de. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: 
Almedina, 1994. p. 17.
129 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 130-131.
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administrador para que, diante de um caso concreto e considerando sua posição mais 

favorável diante dos vários fatos, decida-se por si, escolhendo o melhor meio para 

alcançar a finalidade legal. Em segundo lugar, a discricionariedade decorreria da 

impossibilidade material de o legislador prever todas as situações que se verificam na 

realidade fática da administração pública, tendo o administrador maiores condições de 

proceder a uma apreciação da medida adequada ao caso concreto e por isso o 

legislador recorre a fórmulas de regulação mais flexíveis, aumentando a zona de 

liberdade do administrador. Em terceiro lugar, a discricionariedade decorreria das 

chamadas realidades práticas, quando a própria lei contém em seu bojo conceitos 

plurissignificativos, fluidos, vagos que impedem saber com precisão capilar qual a 

decisão que se aplica ao caso concreto, cabendo aí a apreciação discricionária. Em 

quarto lugar, a inviabilidade jurídica de num sistema de tripartição de poderes suprimir 

a discricionariedade, o que obrigaria ao legislador despir-se da abstração própria das 

leis, interferindo na generalidade das leis para intervir no campo da individualização, 

próprio da área administrativa.

No seu entendimento,

o fundamento da discricionariedade (ou seja, a razão pela qual a lei a instituiu) reside, 
simultaneamente, no intento legislativo de cometer ao administrador o encargo, o dever 
jurídico, de buscar identificar e adotar a solução apta para, no caso concreto, satisfazer de 
maneira perfeita a finalidade da lei e na inexorável contingência prática de servir-se de 
conceitos pertinentes ao mundo do valor e da sensibilidade, os quais são conceitos chamados 
vagos, fluídos ou imprecisos.131

Ratifica o autor que a transferência ao administrador da função de escolher in 

concreto a solução ideal decorre da impossibilidade de previsão, diante da realidade 

polifacética da vida, de todas as situações possíveis de ocorrerem e conseqüentemente 

das soluções correspondentes. Faz-se necessário, assim, conferir certa liberdade, 

flexibilizando e instrumentando a ação administrativa para que possa alcançar os 

resultados determinados pela norma para realização do interesse público. Também faz-

130 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. op. cit., p.241.
131 Ibid., p. 591.
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se necessária a utilização de conceitos práticos, integrantes do mundo do valor e da 

sensibilidade.

Pode-se compreender, também, de alguma das manifestações de Celso Antonio 

Bandeira de Mello, que o fundamento da discricionariedade está no dever da boa 

administração, “que é mais que um dever moral ou de ciência da administração; é um 

dever jurídico, porque quando não há boa administração, não há satisfação da 

finalidade legal e quando não há satisfação da finalidade legal, não há satisfação real 

da regra de direito, pois uma regra de direito, sendo embora fluida sua finalidade, 

depende inteiramente da finalidade, por ser ela que ilumina a compreensão de toda a
55 132regra V

O que quer o Direito, através do Estado, em relação à administração? Que seja 

atendida, de forma excelente, a finalidade legal determinada para cada caso concreto. 

Assim a conduta da administração pública tem que visar a este objeto, ou seja, de 

atender de modo preciso e excelente à norma legal pretendida pelo direito, com vistas 

ao atendimento do interesse público.

Ora, a vida é dinâmica, os fatos da vida são multifários, as situações fáticas são 

múltiplas e variáveis. Como poderia o legislador prever e regular constantemente a 

conduta da administração pública para atender cada uma delas, garantindo uma 

solução ótima? Se estabelecesse sempre vinculação, certamente em muitas situações a 

finalidade seria atendida, mas em muitas delas a soluçãol regulada não atenderia com 

precisão ao interesse público. Conclui-se, por isso, que quando o legislador regula uma 

dada situação em termos dos quais resulta discricionariedade é para que se alcance o 

comportamento ótimo, é para que o administrador que vivência o dia-a-dia, analisando 

as circunstâncias, dê real satisfação à finalidade legal, tomando para isso a providência 

excelente. Assim o dever de “boa administração” é também fundamento para o agir 

discricionário da administração pública.

A ampliação de atividades do Estado toma as faculdades discricionárias, como 

já afirmado, uma necessidade para o administrador público, o que justifica para

132 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Poder discricionário, op. cit., p. 99-109.
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Bartolomé Fiorini, o princípio da liberdade de ação do Poder Público interagindo com 

a norma de direito.

A liberdade, que para o administrador social moderno, “não é para seu 

capricho e menos ainda para materializar os interesses de um grupo privilegiado. A 

liberdade de que necessita e que deve assegurar-lhe é a de ser um bom administrador 

dos interesses jurídicos que determinam a discricionariedade e um fiel executor da 

lei”133. Torna-se assim a discricionariedade um instrumento que possibilita a realização 

de uma gestão mais eficaz, no atendimento aos interesses coletivos cada vez mais 

presentes e reivindicados pela sociedade atual, sendo, como diz Bartolomé Fiorini “a 

eficácia da gestão tão necessária quanto o cumprimento severo da lei”.134

Claro está, na visão atualizada, que a discricionariedade não tem caráter 

eventual, nem é resultado do esquecimento ou desleixo do legislador em não regular e 

definir os requisitos para integração total da norma. Se este argumento fosse 

justificável, bastaria que o legislador previsse todos os detalhes para execução de um 

ato administrativo, e a discricionariedade não existiria e nem seria necessária.

Ao contrário, é um instrumento necessário e fundado no caráter prático e 

imediato que a função de custodiar, de tutelar os interesses públicos apresenta, 

facilitando e possibilitando uma melhor administração dos interesses da coletividade, 

por parte do administrador público.

Esses interesses estão em constante mutação, tendo em vista as transformações 

que o cotidiano da sociedade apresenta, interferindo na prática da gestão 

administrativa e impossibilitando sua previsão pelo legislador.

Bartolomé Fiorini diz que “A lei só assinala qual deve ser o interesse que deve 

satisfazer-se coletivamente, sendo que o administrador é o encarregado de realizá-lo na 

prática”.135

Ratifica-se assim que o legislador tem a função de definir e estabelecer o fim a 

ser tutelado, não cabendo em todos os casos à sua ingerência a definição dos meios 

para alcançá-los, pois estes alteram-se conforme o tempo e as circunstâncias.

133 FIORINI, Bartolomé. op. cit., p. 15
134 Ibid., p.27.
135 Ibid., p.37.
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2.2 LIMITES AO AGIR DISCRICIONÁRIO

Afirmou-se já, por várias vezes, que a discricionariedade compreende o agir 

estatal nos limites da lei, é liberdade de ação prevista e condicionada ao sistema 

normativo, assim determinado pelo legislador.

Isso conduz à conclusão de que a discricionariedade sofre limitações, sendo, 

portanto, possível determinar sua extensão.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro “a legalidade constitui o limite único à 

discricionariedade administrativa” 136, ou como diz Consuelo Sarria:

ao tratar de precisar os limites da discricionariedade administrativa, é pertinente afirmar que o 
limite fundamental é a legalidade, já que dela emana a competência para o exercício de 
determinada atividade, o fim que deve ter em conta o titular da função para a atuação 
administrativa e o mesmo poder discricionário, já que não é certo que haja discricionariedade 
quando não haja lei, pelo contrário, somente se pode falar nela quando há uma habilitação 
legal para que a autoridade possa apreciar, avaliar e valorar as circunstâncias que rodeiam o 
exercício de sua função administrativa.137

Vale-se a autora também do pensamento de Sarria para afirmar que a legalidade 

constitui o marco geral de limitação ao agir discricionário, sendo possível, porém, a 

partir deste precisar alguns aspectos específicos que se tomam limitações à 

discricionariedade e que englobam a competência e a forma, o fim, a apreciação dos 

fatos e os conceitos jurídicos indeterminados.

Com relação à apreciação dos fatos, a posição de Sarria é no sentido de que, 

neste aspecto, cabe apenas à administração a mera constatação de existência real dos 

fatos; se estes não existirem ou forem diversos, o ato será ilegal. Não há, portanto, 

possibilidade de ação discricionária. A qualificação jurídica dos fatos também é 

analisada como limite à discricionariedade porque precisa ser motivada

136 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição Federal de 
1988, op. cit., p. 94.
137 SARRIA, Consuelo apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na 
Constituição Federal de 1988, op. cit., p. 94.
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adequadamente, aparecendo nessa fase a limitação pelos princípios gerais de direito 

entre estes, a racionalidade ou razoabilidade, a justiça, a igualdade e o direito de 

defesa.

Sobre os conceitos jurídicos indeterminados, o entendimento de Consuelo 

Sarria, do qual se vale Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é de que estes não conferem 

discricionariedade à administração, estabelecendo-se, através deles, um limite jurídico, 

cuja aplicação é possível de apreciação jurisdicional.

Salienta que as limitações à ação discricionária da administração não surgiram 

ao mesmo tempo, ao contrário, são resultado de toda uma evolução. Aborda a autora a 

evolução no direito francês:

Inicia-se com uma fase de imunidade judicial da discricionarieade, que era considerada 
inerente aos atos de império da administração pública. No início do século XIX, o Conselho 
do Estado Francês já admite o recurso por excesso de poder como uma exceção à regra da 
imunidade jurisdicional, primeiro nos casos de vícios de incompetência, depois com relação 
aos vícios de fonna. Posterionnente, elaborou-se a doutrina do desvio do poder, que toma 
ilegal o ato quando a administração se afasta da finalidade legal. Chega-se, depois, a uma fase 
em que o judiciário passa a examinar os fatos, pela construção da teoria dos motivos 
detenninantes. Finalmente, no momento atual, já tem plena aplicação a possibilidade de 
controle por meio de recurso aos princípios gerais de direito, como o da boa fé, o da 
proporcionalidade dos meios aos fins, o da igualdade, o do direito de defesa.138

Em relação ao direito germânico, destacam-se as opiniões de Tezner e Laun. 

Conforme afirma Afonso Rodrigues Queiró, Tezner, excessivamente legalista 

entende ser necessária a abolição quase completa do poder discricionário da 

administração. Conclui Tezner

(...) pela eliminação, em tennos absolutos do instituto do “devio de poder” e por um 
alargamento do da “violação da lei”. Os tribunais do contencioso administrativo terão perante 
si questões de direito e questões de fato, e nada mais. Afirma que não há nenhuma necessidade 
de introduzir na prática o instituto criado pela jurisprudência do Conselho de Estado Francês. 
(...) o juiz administrativo não tem de ocupar-se com um exame do ato administrativo sob o 
ponto de vista do seu motivo imanente. A sua missão limita-se a determinar se um ato 
administrativo é ou não viciado no ponto de vista jurídico objetivo (...). Não desempenha 
nenhum papel a questão de saber se foram detenninantes na sua emanação motivos 
condenáveis no ponto de vista disciplinar ou penal (...) o juiz administrativo não é nenhum 
detetive, investigador das intenções e íntimos objetivos da moral dos funcionários.139

138 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 95.
139 TEZNER apud QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., p. 60.
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Para Laun, existem limites externos e internos à discricionariedade 

administrativa. Os limites externos são a competência, a forma e os pressupostos de 

fato; os limites internos são subjetivos e objetivos; os subjetivos referem-se ao 

exercício da própria faculdade discricionária da administração, à escolha dos fins 

imediatos do procedimento administrativo, com vistas sempre ao atendimento do 

interesse público, havendo possibilidade de nulidade destes atos discricionários “só 

quando as autoridades dolosamente tenham agido contra a sua concepção do interesse 

público. Tal vício designa-o Laun por abuso do poder”140. Pela teoria dos limites 

internos objetivos, “os agentes executivos no exercício de seu poder discricionário, ou 

seja, na escolha dos fins, ao guiarem-se por certas considerações ou motivos, devem 

ater-se apenas aos fins, considerações ou motivos permitidos, não aos proibidos”141. Se 

houver excesso de poder pela autoridade, com a utilização do poder discricionário para 

outros fins, tem-se um desvio de poder. Se houver, porém, a escolha de fins contrários 

ao interesse público de forma involuntária tem-se a violação do poder discricionário. 

“Não se trata de um abuso de poder, porque se supõe que o agente procede na melhor 

das intenções: simplesmente, não age, nos limites do poder discricionário que o 

legislador lhe conferiu”142.

A par das limitações à discricionariedade, presentes nos elementos do ato 

administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro avança na sua reflexão, analisando o 

princípio da legalidade em sentido amplo, o qual exige conformidade da administração 

pública com o direito, o que diz respeito, além da lei em sentido formal, aos princípios 

que são inerentes ao ordenamento jurídico do Estado de Direito Social e Democrático.

Assim, constituem-se em limitações a discricionariedade administrativa os 

princípios da moralidade, da razoabilidade, o princípio da supremacia do interesse 

público e os princípios gerais de direito.143

140 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O poder discricionário da administração, op. cit., p. 110.
141 Id.
142 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do desvio de poder no Direito Administrativo, op. cit., p. 57.
143 O princípio da moralidade, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “exige da administração 
pública comportamentos compatíveis com o interesse público que lhe cumpre tutelar, voltados para os 
ideais expressos, agora, de forma muito nítida, no preâmbulo da Constituição. A moralidade tem que
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Para Afonso Rodrigues Queiró, “os limites são os da própria lei. O limite é a 

legalidade, e só a legalidade. Os limites do poder discricionário serão aqueles 

comandos legais que medem certas interpretações das condições do agir e imponham 

certas outras”.144

Oswaldo Aranha Bandeira Mello afirma que “os limites dos poderes 

discricionários se encontram nos motivos determinantes do ato jurídico e no fim com 

que é praticado, tendo em vista a preocupação do seu agente e a razão de ser do 

próprio instituto jurídico”.145

Renato Alessi aponta “limites formais e substanciais à discricionariedade 

administrativa.

I 1 imiti formali sono constituiti dalle prescrizioni inerenti alie forme e formalité per 
Pesplicazione deli’ attività discrezionale e dalle norme relative alla regolare constitucione ed 
alla competenza per la posizione in essere delf’attività stessa, delP organo amministrativo che 
agisce; i limiti sostanziali sono constituiti dalP indicazione, sai pure imprecisa, del grado 
minimo di pubblico interesse la cui concreta sussistenza è necessaria onde potere esplicare la 
potestà discrezionale di azione conferita ail’ amministrazione.146

estar não só na intenção do agente, mas também e principalmente no próprio objeto do ato e na 
interpretação que da lei faça o administrador para aplicá-la aos casos concretos. O princípio da 
razoabilidade permite ao poder judiciário invalidar, por inconstitucionalidade, leis e atos 
administrativos cujo conteúdo contenha discriminações injustificadas ou medidas que não guardem 
relação ou proporção com os fins objetivados pelo legislador.
A irrazoabilidade, basicamente, corresponde à falta de proporcionalidade, de correlação ou de 
adequação entre os meios e os fins, diante dos fatos (motivos), ensejadores da decisão administrativa.
O princípio da supremacia do interesse público exige da administração comportamentos que atendam 
às necessidades emergentes da vida em comunidade e não aos interesses dos entes que exercem a 
função administrativa.
Os princípios gerais do direito constituem limites à discricionariedade administrativa, pois, ainda que a 
nonna, abstratamente considerada, possa aparentemente deixar larga margem de opções para a 
administração pública, as alternativas podem reduzir-se consideravelmente pela aplicação de 
princípios como os do devido processo legal, da vedação e enriquecimento ilícito, da igualdade dos 
administrados diante dos serviços públicos, da continuidade dos serviços públicos da mutabilidade dos 
contratos”. (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição 
Federal de 1988. op. cit., p. 147, 172-173.).
144 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op. cit., 1947, p. 54.
145 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira, op. cit., p. 473.
146 ALESSÍ, Renato, op. cit., p. 238-239.
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Para Celso Antonio Bandeira de Mello “Os motivos e a finalidade indicados na 

lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao exercício da discrição 

admini strati va”.147

Em relação aos motivos, destaca o autor que “de fato é o exame dos motivos, 

quer quanto à subsistência deles, quer quanto à idoneidade que possuem para 

determinar a vontade do agente na direção que haja tomado, meio hábil para a 

contenção do administrador na esfera discricionária que lhe assista”.148 Significa dizer 

que se o motivo inexiste ou é incompatível ou inidôneo, o ato será nulo por 

ilegalidade.

Em relação à finalidade salienta o autor que esta é uma das balizas para o agir 

discricionário. O agente atuará tendo em vista atingir uma finalidade prevista na lei, 

para o atendimento dos interesses públicos determinados pela norma e, se desvirtuada 

esta, o ato será indiscutivelmente inválido.

Resulta que o motivo -  pressuposto de fato justificador do ato -  e a finalidade 

são indissociáveis e inter-relacionados visto que a norma supõe que um interesse é 

atendido como resultante da verificação de certas condições que conduzem para a 

prática de um ato, ou seja “o plexo de poderes de que desfruta o administrador não lhe 

é conferido in abstracto, mas para ser mobilizado à vista de certa situação e em ordem 

a satisfazer certa finalidade”.149

O não atendimento à finalidade normativa caracteriza desvio de poder que, no 

entendimento do autor, ocorre “quando o agente vale-se de uma competência para 

alcançar finalidade não abrigada por ela. Desta resulta uma descoincidência objetiva 

entre a norma de competência e o ato praticado”.150

O exame da causa do ato, cuja acepção relacionada pelo autor é a de André G. 

Pereira, entendida como “a relação de adequação entre os pressupostos do ato e o seu 

objeto”151, é de fundamental importância nos casos em que há omissão legal na

147 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, op. cit., p. 603.
148 Ibid., p. 601.
149 Ibid., p. 599.
150 Ibid., p. 602.
151 PEREIRA, André G apud MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
p. 602-603.
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enunciação dos motivos que determinaram a prática do ato, impedindo a aferição se há 

ajuste ou desajuste entre o motivo legal e a situação fática.

Já Regina Helena Costa afirma que

a balisa, o parâmetro da atuação discricionária reside, exatamente, no respeito ao princípio da 
razoabilidade da solução adotada. Quando da apreciação dos fatos justificadores do ato, há que 
se verificar a proporcionalidade entre estes e o ato administrativo a ser praticado.
A razoabilidade, com a proporcionalidade nela contida, são medidas em relação ao interesse 
público específico. A razoabilidade deve ser tomada como aquilo que a sociedade pode 
admitir como uma das soluções possíveis para o caso concreto; é o padrão social a respeito de 
certas condutas e, portanto, só pode ser aferida em função da realidade, de um contexto

153determinado. Envolve, assim, os motivos, o fim e a causa do ato.

Tendo presente que a discricionariedade se manifesta no mérito do ato 

administrativo, com sua dupla dimensão: oportunidade e conveniência e este se 

localiza nos elementos motivo e objeto do ato administrativo, Diogo Figueiredo 

Moreira Neto enfoca os limites da discricionariedade a partir dos princípios da 

realidade e da razoabilidade.154

152 Como afirma o autor, “cogita-se aqui de uma compatibilidade lógica, isto é, de uma relação de 
pertinência entre o elemento empírico, que serviu de suporte para a prática do ato, e o seu conteúdo, 
tendo em vista a finalidade legal do ato.” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito 
Adminisfrativó, op. cit., p. 603).
153 COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa, 
op. cit., p. 129.
154 Afirma o autor: “a vivência do Direito não comporta fantasias; o irreal tanto não pode ser a 
fundamentação de um ato administrativo bem como não pode ser o seu objetivo. O Direito Público, 
ramo voltado à disciplina da satisfação dos interesses públicos, tem, na inveracidade e na 
impossibilidade, rigorosos limites à discricionariedade. Com efeito, um ato do poder público que 
esteja lastreado no inexistente, no falso, no equivocado, no impreciso e no duvidoso não está, por 
certo, seguramente voltado à satisfação de um interesse público; da mesma forma, o ato do poder 
político que se destine à realização de um resultado fático inalcançável não visa a satisfazer a um 
interesse público”. De outra parte, de acordo com o princípio da razoabilidade, deve-se considerar “se 
determinada decisão, atribuída ao poder público, de integrar discricionariamente uma norma, 
contribuirá efetivamente para um satisfatório atendimento dos interesses públicos. A lei não se 
cumprirá se não houver um mínimo de pertinência razoável entre oportunidade e conveniência, de um 
lado, e a finalidade, de outro.
A razoabilidade, agindo como um limite à discrição na avaliação dos motivos, exige que sejam eles 
adequáveis, compatíveis e proporcionais, de modo que o ato atenda a sua finalidade pública específica; 
agindo também como um limite à discrição na escolha do objeto, exige que ele se conforme fielmente 
à finalidade e contribua eficientemente para que ela seja atingida”. (MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Legimidade e Discricionariedade. op. cit., p. 53-57).
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Em relação à discrição do motivo do ato administrativo, Moreira Neto enumera 

como limites da atividade discricionária a inexistência, a insuficiência, a 

inadequabilidade, a incompatibilidade e a desproporcionalidade. Em relação à 

discricionariedade do objeto do ato, os limites são a impossibilidade, a 

desconformidade e a ineficiência.

Para Augustin Gordillo os principais limites à atividade descricionária são a 

razoabilidade, o desvio de poder e a boa fé. Sustenta o autor que a decisão 

discricionária do agente estará eivada de ilegitimidade, mesmo não transgredindo 

norma alguma concreta e expressa, se for irrazoável.

A irrazoabilidade pode ocorrer quando:

“a) no dé los fundamentos de hecho o de derecho que la sustentam; b) no tenga en cuenta los 
hechos acreditados en el expediente, o públicos y notórios; o se funde en hechos o pruebas 
inexistentes; c) no guarde una proporción adecuada entre los medios que emplea y el fin que la 
ley desea lograr, o sea, que se trate de una medida desproporcionada, excesiva en relación con 
lo que se quiere lograr.
A decisão será também ilegítima se o agente agir com desvio de poder, seja: a) por actuar con 
un fin personal (venganza, favoritismo, etc.); b) con un fin administrativo, pero no el querido 
por la ley: si la ley lo autoriza adoptar determinada medida, teniendo en vista una finalidad 
específica, será desviado, y con ello ilegítimo, el acto que la adopte con una finalidad 
distinta.”155

A boa fé, entendida como um princípio geral de direito, deve nortear todo o agir 

estatal e, no dizer do autor, quando um órgão, que detém a potestade pública, a utiliza 

de má fé, com artimanhas, seja por ação ou omissão, para enganar o administrado ou 

induzi-lo a erro, esta ação será ilegítima e incompatível com o real sentido da função 

administrativa, mesmo que executada no uso da faculdade discricionária.

Outros autores argentinos também partilham da idéia de Gordillo. Para Ismael 

Farrando et. al. o princípio de juridicidade abarca toda e qualquer atividade do Estado 

e o exercício das atribuições discricionárias encontrará limites jurídicos e técnicos. Os 

limites jurídicos são os princípios gerais de direito, destacando os referidos autores os 

da razoabilidade, finalidade, boa fé e igualdade. A razoabilidade “implica la 

proporción entre los medios empliados y el fin perseguido, la ausência de

155 GORDILLO, Augustin. op. cit., p. 29-34.
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contradicciones en lo dicidido, siendo irrazonable lo absurdo, la ausência de 

fundamentos de derecho, la prescindencia de los hechos probados o la sustentación en 

hechos y pruebas inexistentes, o razonamientos falos. Razonable es lo justo, 

proporcionado, equitativo”156.

A finalidade limita o agir discricionário, porquanto a autoridade pública só pode 

perseguir a finalidade determinada pela norma, atuando com desvio de poder se busca
157um objetivo distinto do previsto legalmente.

A boa fé é entendida “en el sentido de que el acto surtirá los efectos que 

normalmente se derivam de él, sobre la base de los hechos existentes y dal deber de 

probidad o lealtad. E la igualdad, en el sentido de que ante iguales curcunstancias se 

debe adaptar una mesma decisión”158.

Os limites técnicos ao agir discricionário impedem a administração de “actuar 

en contra de normas de carácter técnico, cuando ellos son claras y uniformes”159.

Constata-se, assim, que não há contrariedade na doutrina em relação às 

limitações que sofre a administração pública quando age discricionariamente. O que 

objetiva a lei, ao sustentar esses limites, é, atendendo à determinação constante do 

ordenamento jurídico, proteger os direitos dos particulares e garantir o atendimento 

eficaz do interesse público, razão da existência do Estado.

2.3 MANIFESTAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE

Diversas são também as maneiras de entender a manifestação da 

discricionariedade, ou seja, onde pode localizar-se, identificar-se o fenômeno 

discricionário.

Celso Antonio Bandeira de Mello localiza a discricionariedade na hipótese da 

norma, em seu mandamento ou em sua finalidade.

156 FARRANDO, Ismael et. al. Manual de Derecho Administrativo, op. cit., p. 584.
157 Este princípio “supone el ajustamiento dei accionar de la autoridad a la finalidad perseguida por la 
norma” id.
158 Id.
159 Id.
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Entende o autor que a discricionariedade manifesta-se na hipótese da norma 

quando a lei descreve a situação de modo impreciso ou se omite em descrever a 

situação fática que deflagrará o comando da norma. Isto significa que a hipótese da 

norma é discricionária quando o acontecimento do mundo empírico, o pressuposto 

fático que motivará a prática do ato for impreciso ou não estiver descrito pela norma; 

cabe nesse caso à Administração Pública precisar-lhe concretamente o alcance.

Do mandamento ou comando da norma decorre a discricionariedade quando 

esta faculta ao agente público um comportamento ao invés de exigi-lo, quando oferece 

alternativas de conduta, conferindo liberdade para escolher qual a mais satisfatória 

perante as circunstâncias.

Celso Antonio Bandeira de Mello, diferentemente de outros autores, vê 

discricionariedade também na finalidade da norma, porquanto esta aponta para valores, 

expressando-se através de conceitos de valor plurissignificativos que demandam 

liberdade de apreciação.

Entende o autor que o poder discricionário não decorre da reconstituição de um 

pensamento objetivo estranho, mas da atuação de um pensamento próprio do agente 

administrativo.

Oswaldo Aranha Bandeira Mello identifica a discricionariedade na emanação, 

no conteúdo e na forma do ato administrativo.

Já Afonso Rodrigues Queiró entende que a discricionariedade se manifesta nos 

conceitos de valor - conceitos práticos utilizados na norma jurídica, ou seja “quando 

um conceito legal relativo às condições de fato requeridas para o exercício de uma 

determinada competência é um conceito prático, suscetível de uma série mais ou 

menos determinada de sentidos entre si diferentes, estamos no domínio da 

competência discricionária dos órgãos administrativos”160, condições de fato que 

podem estar apenas implicitamente exigidos por lei.

Ao contrário, se as condições que de fato fundamentam determinados atos são 

enunciados através de conceitos teoréticos, com valor objetivo e universal, que 

admitem solução única, a ação do administrado é vinculada.

160 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues, op.cit., p. 62.
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro identifica a discrionariedade nas etapas de 

formação do ato administrativo, na norma jurídica, no momento da prática do ato e nos 

elementos do ato administrativo.

A autora vale-se de Caio Tácito para demonstrar seu pensamento em relação à 

identificação da discricionariedade nas etapas de formação do ato administrativo. 

Entende Caio Tácito que, na primeira etapa de formação do ato administrativo, que 

compreende a verificação de competência específica para a sua prática, não cabe 

discricionariedade porque esta capacidade de agir provém da regra de direito. A 

segunda fase da formação do ato compreende a verificação do fato que motiva, que 

constitui a razão da prática do ato. Nesta também não há possibilidade de 

discricionariedade porque a situação é de mera constatação; as razões existem ou não 

existem, é questão puramente objetiva. Na terceira fase de formação do ato, que 

compreende a valoração dos motivos, há possibilidade de ação discricionária porque 

envolve um processo psicológico. Na quarta fase, a da caracterização do ato, do 

objeto, é quando se verifica a maior discricionariedade, quando a lei não vincula de 

forma obrigatória o agir ou o não agir estatal em relação a determinado ato.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aborda o entendimento de alguns autores que 

buscam identificar a discricionariedade no exame da estrutura da norma, concluindo 

que esta consta de duas partes: hipótese e mandamento: a hipótese concentra os fatos 

que podem ocorrer, e o mandamento é onde são determinadas as conseqüências 

jurídicas dos fatos apontados na hipótese.

Nos dois aspectos da norma pode manifestar-se a discricionariedade, 

possibilidade esta defendida especificamente por Celso Antonio Bandeira de Mello, 

citado pela autora, cujo pensamento já  foi abordado.

Reporta-se também, a autora, sobre a identificação da discricionariedade no 

momento da prática do ato, salientando que dificilmente o legislador tem condições de 

definir com precisão o momento para a prática do ato, ficando a escolha a critério do 

agente público.

Neste aspecto -  em relação ao momento de praticar o ato —, o entendimento é de 

que há discricionariedade até mesmo em relação aos atos vinculados, podendo o
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legislador fixar um prazo para que a Administração tome, adote determinadas 

decisões, dificilmente definindo-o com precisão, como já  afirmado.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro analisa ainda a possibilidade de localizar-se a 

discricionariedade em alguns dos elementos do ato administrativo, salientando que, em 

relação ao sujeito, não existe discricionariedade. Este recebe legalmente competência 

para prática do ato e sua ação deve ser empreendida especificamente e unicamente 

para cumprir a atribuição que a lei lhe conferiu tendo em vista o interesse público a ser 

entendido. Já a respeito do objeto ou conteúdo, definido pela autora como “o efeito 

jurídico imediato que o ato produz; aquilo que o ato enuncia”161 pode ensejar ou não 

discricionariedade, dependendo do que determina a norma jurídica ao estabelecer os 

efeitos jurídicos que decorrem de determinada conduta. Ocorre a discricionariedade 

quando a norma faculta o agir estatal ou apresenta à Administração mais de uma opção 

para agir. Caracteriza a discricionariedade no mandamento da norma.

Sobre a possibilidade de existir discricionariedade na forma do ato 

administrativo, os entendimento são diversos. Conceituada como “revestimento 

exterior do ato ou modo como a declaração se exterioriza”162 a forma do ato 

administrativo é entendida mais como uma exigência para que o ato administrativo 

seja expresso e escrito, garantindo que todos os atos praticados pela administração 

fiquem documentados, permitindo o seu controle em todos os níveis que o 

ordenamento jurídico determina e constitui-se em garantia, tanto para administração 

como para os administrados. Conclui-se, assim que, quando se fala em formalismo do 

ato administrativo, não significa que todos os atos administrativos tenham forma 

determinada pela lei, e sim que, de uma outra forma, devem ser registrados, 

documentados.

É consensual que, para alguns atos da administração, especialmente os que se 

referem aos direitos dos administrados, a lei impõe a obrigatoriedade de obediência a 

determinada forma. Em determinadas circunstâncias, porém, a lei prevê mais de uma

161 Ibid.,p. 51.
162 Ibid., p. 52.
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forma possível para edição de um ato administrativo, atingindo o mesmo efeito 

jurídico. Verifica-se nestas situações discricionariedade quanto à forma.

Já o motivo é o elemento do ato administrativo em relação ao qual há consenso 

na doutrina sobre a possibilidade de manifestar-se a discricionariedade. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro define o motivo como sendo “o pressuposto de direito e de fato que 

serve de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de direito é o fato descrito na 

norma (hipótese da norma) como fundamento de determinado ato. Pressuposto de fato, 

corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam 

a administração a praticar o ato”.163

A legalidade dos motivos depende da coincidência entre o motivo de fato e o 

motivo de direito descrito na lei. O motivo pode ser discricionário ou vinculado, 

dependendo de como o legislador define os fatos ensejadores de ação da 

administração.

O motivo será vinculado quando não houver possibilidade de apreciação 

subjetiva, ou seja, quando a lei ao descrevê-lo o fizer de forma objetiva, clara, 

utilizando noções precisas e vocábulos unissignificativos que não dêem margem para 

diversidade de entendimento. A autora clarifica sua afirmação com um exemplo: terá 

direito à aposentadoria o funcionário que completar 35 anos de serviço público ou 70 

anos de idade.

Ao contrário, o motivo do ato administrativo será discricionário quando a lei 

deixar de defini-lo, ficando a critério da autoridade escolher a razão que fundamentará 

determinado ato, e quando a lei, ao definir o motivo, o faz através de noções 

subjetivas, imprecisas ou de vocábulos plurissignificativos, deixando que a 

administração aprecie, segundo seus próprios critérios de valor, os fatos concretos que 

determinarão a prática do ato. Sintetiza a autora afirmando que o motivo é 

discricionário, “sempre que a hipótese da norma se refere a conceito de valor, como 

ordem pública, moralidade administrativa, paz pública e outros”.164

163 Ibid., p. 54.
164 Ibid., p. 54.
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Com relação à manifestação da discricionariedade na finalidade do ato 

administrativo verifica-se uma diversidade de entendimentos na doutrina brasileira.

Há unanimidade entre os autores no sentido de reconhecer que a administração 

pública está sempre vinculada ao atendimento do interesse público e todos os atos por 

ela praticados devem ter presente esta assertiva.

No entendimento de alguns, a razão de ser do agir estatal -  o interesse público - 

toma o fim do ato administrativo sempre vinculado. O entendimento de outros autores, 

porém, é de que a identificação, no caso concreto, do que é interesse público, quando 

não é estabelecido pela lei através de critérios objetivos, fica a critério do 

administrador, garantindo-lhe certa discricionariedade. Isto significa que, quando da 

análise da finalidade em relação ao caso específico, se esta foi referida pela lei através 

de expressões imprecisas, indeterminadas, subjetivas, cabe a intervenção discricionária 

da autoridade pública para determinar o que melhor atende ao objetivo do ato a ser 

editado.

Diferentemente será a ação estatal quando for considerado o sentido mais 

restrito do resultado que cada ato administrativo deve produzir, de acordo com a 

definição legal. Neste caso, a finalidade do ato administrativo estará sempre vinculada 

à definição legal, determinada pelo legislador.

Compreende-se, portanto, que quando a lei, implícita ou especificamente, prevê 

um resultado para determinado ato administrativo, a finalidade será sempre vinculada, 

não podendo a administração pública agir discricionariamente.

De outra parte, a autora Odete Medauar fala em campos de exercício do poder 

discricionário, relacionando algumas atividades que, no seu entendimento, ensejam o 

exercício mais freqüente do poder discricionário. São citados pela autora:

A atividade normativa, nos casos de inexistência de lei disciplinadora da matéria ou de lei que 
somente atribui a competência para disciplinar a matéria; a atividade de planejamento, mesmo 
apoiada em inúmeros dados, admite escolha de diretrizes; a discricionariedade de gestão 
interna que diz respeito a decisões cotidianas, direcionadas principalmente à estruturaçaõ dos 
órgãos, à ordenação dos serviços, aos procedimentos; poder discricionário de iniciativa que 
expressa a competência para criar novos serviços, promover atividades públicas, adotar 
medidas de fomento e assistência; discricionariedade tática, expressão utilizada para designar
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a margem de liberdade na adoção rápida de medidas eficazes entre situações de fato que assim 
exijam, como, nos casos de catástrofes, calamidades, epidemias, caos financeiro.165

Constata-se que, mesmo diante dos limites já  referidos, são diversos os campos 

de ação discricionária para a administração pública, podendo abranger os vários 

setores da atuação estatal.

165 MEDAUAR, Odete. op. cit., p. 131-132.
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3 DESENVOLVIMENTO URBANO E ATUAÇÃO DO ESTADO

3.1 O BRASIL URBANO

Como já  afirmado, ampliam-se cada vez mais as funções do estado, exigindo-se 

uma ação capaz de garantir mais qualidade de vida para os cidadãos.

Decorre disto que, nos dias atuais, é necessário que a administração pública seja 

presença constante no desenvolvimento integral das comunidades.

Nesse contexto, insere-se o agir estatal no desenvolvimento urbano que, a partir 

da Constituição Federal de 1988, constitui-se em dever constitucional, conforme 

diretrizes gerais contidas no artigo 21 -  XX da Carta Magna.

É responsabilidade constitucional de todos os níveis de governo propor 

diretrizes e executar políticas públicas que garantam o desenvolvimento equilibrado 

das cidades.

Ainda que o conjunto de medidas que visam à organização do espaço urbano 

habitável, para o que denominamos urbanismo, destine-se não só à cidade, mas 

também aos espaços rurais, a maior preocupação do urbanismo é com as cidades, com 

os núcleos urbanos, onde se verificam as grandes concentrações das populações.

O desenvolvimento urbano adequado busca equilibrar e organizar o processo de 

urbanização que compreende o fenômeno da concentração urbana que, no Brasil, tem 

se verificado de forma rápida, crescente prematura, ocasionando um “inchaço” 

populacional nas cidades, em detrimento da zona rural.

De acordo com Álvaro Pessoa, o desejo de posse e a garantia de propriedade 

das terras foram a motivação primeira para o surgimento dos conglomerados urbanos 

no Brasil. Sem uma ideologia urbanística e tão pouco uma regulação para utilização 

das áreas, desde o Brasil-colônia e o império, a formação dos núcleos urbanos se deu 

de forma desordenada, sendo a livre concorrência o fator determinante do 

desenvolvimento das cidades até o início do século XX.



De outra parte, segundo o autor,

a política de controle do crescimento urbano, antes ou depois da independência, sempre 
estivera baseada na doação de território para incentivar a economia. Não havia legislação que 
regulasse o assunto do ponto de vista público. Não havia controle do uso do solo. Cada um 
podia fazer dele o que entendesse. O que preocupava as classes sociais da colônia e do império 
era como se apossar (e garantir a propriedade) das terras. Nunca delimitar regras para o seu

Dados estatísticos apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

mostram a evolução da ocupação do espaço urbano verificado no Brasil ao longo do 

século XX. Assim, em “ 1900 o percentual da população urbana era de 9,40%, em 1940 

era de 31,24% e, em 1950, 36,16% da população brasileira já  estava nas cidades. Já em 

1970, a concentração de população urbana atingiu 55,92%, evoluindo para 67,59% em 

1980 e 75,59% para 1990. Os dados de 2000 apontam para uma concentração de 

81%”167 da população brasileira nas cidades, demonstrando que o século passado foi o 

período em que mais o país se urbanizou, devido ao surgimento muito rápido de 

inúmeras cidades e trazendo a lume o desafio da vida urbana com os constantes 

conflitos de interesses e o agravamento do histórico quadro de exclusão social.

A realidade urbana brasileira é desafiante e preocupante. Os problemas urbanos 

crescem a cada dia, resultado do processo veloz da urbanização. Como afirma Isabel 

Eiras,

os problemas urbanos não são novos. Fazem parte do quotidiano de nossas cidades e cada vez 
mais se avolumam: periferias longínquas e desprovidas de serviços e equipamentos urbanos 
essenciais; favelas, invasões, vilas e alagados nascem e se expandem; a retenção especulativa 
de terrenos é constante; o adensamento e a verticalização sem precedentes podem ser
verificados com freqüência; a poluição de águas, do solo e do ar assume grandes

~  168 proporçoes.

Para Clóvis Beznos, o assentamento urbano desordenado verificado no Brasil 

deve-se “à migração constante e crescente do habitante do campo em direção à cidade,

166 PESSOA, Álvaro apud BEZNOS, Clóvis. Desenvolvimento Urbano. Revista Trimestral de Direito 
Público, n. 11, p. 141, 1995.
167 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade... para compreender... Dados fornecidos pelo 
IBGE. Rio de Janeiro: IB AM/DUMA, 2001, p. 2.
168 Id.
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ao cruel modelo econômico ainda existente, à especulação imobiliária, efetuada muitas 

vezes de modo criminoso e à insuficiência de equipamentos urbanos, decorrente da 

falta de recursos”.169

Percebe-se evidente que o processo de urbanização foi muito rápido, sem a 

conseqüente preparação das cidades para receber o alto contingente de pessoas em 

busca de atendimento às mais variadas necessidades, decorrendo daí a degradação da 

qualidade de vida, o crescimento dos problemas sociais de habitação, de criminalidade, 

de poluição e de desconforto.

O fenômeno da urbanização, definido por José Afonso da Silva como “o 

processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população 

rural”170, significa a ocupação desorganizada do espaço urbano motivada pela 

industrialização (nos países europeus e americanos) e por fatores relacionados também 

ao êxodo rural (nos países subdesenvolvidos) e acarreta inúmeros problemas, desde a 

deterioração do ambiente urbano, a desorganização social, carência habitacional, 

desemprego, saneamento básico, que ensejam a alteração do uso do solo e, 

conseqüentemente, a transformação da paisagem urbana.

Esta é uma realidade que não pode passar incólume à ação do poder público e, 

através do processo de urbanificação, este intervém buscando soluções para os 

problemas gerados pela urbanização.

Como afirma José Afonso da Silva, a urbanificação “é um processo deliberado 

de correção da urbanização, consistente na renovação urbana, que é a reurbanização, 

ou na criação artificial de núcleos urbanos”.171

A ação do poder público, através do processo de urbanificação, aplica os 

princípios do urbanismo, cuja conceituação, hoje, conforme Antônio Bezerra Baltar, é 

de que

é uma ciência, uma técnica e uma arte ao mesmo tempo, cujo objetivo é a organização do
espaço urbano visando ao bem-estar coletivo -  através de uma legislação, de um planejamento

169 BEZNOS, Clóvis. Desenvolvimento Urbano. Revista Trimestral Desenvolvimento Público, p. 139
158. Nov. 1995.
170 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1997. p. 21.
171 Id.
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e da execução de obras públicas que permitam o desempenho harmônico e progressivo das
funções urbanas elementares: habitação, trabalho, recreação, circulação no espaço urbano.
Uma ciência capaz de definir esse objetivo, uma técnica e uma arte capazes de realizá-lo. Uma 

• • • 172disciplina de síntese.

Hely Lopes Meirelles menciona que o conceito de urbanismo “evoluiu do 

estético para o social, sendo hoje o conjunto de medidas estatais destinadas a organizar 

os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao habitante na 

comunidade”.173

Os espaços habitáveis são todas as áreas em que o homem exerce coletivamente 

qualquer das quatro funções sociais: habitação, trabalho, circulação e recreação, cuja 

definição consta da carta de Atenas, resultante do Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna realizado em 1933, na Grécia.

Tendo esse objetivo precípuo de ordenar os espaços onde há possibilidade de 

habitação, buscando garantir uma convivência harmônica, é da natureza do urbanismo 

a imposição de limitações urbanísticas que abrangem todas as atividades e setores que 

de alguma forma afetam o bem-estar da sociedade, tanto nas realizações individuais 

como na vida comunitária. Para isto, como afirma Hely Lopes Meirelles, “o urbanismo 

prescreve e impõe normas de desenvolvimento, de funcionalidade, de conforto e de 

estética da cidade, e planifica suas adjacências, racionalizando o uso do solo, 

ordenando o traçado urbano, coordenando o sistema viário e controlando as 

construções que vão compor o agregado humano, a urbe.”174

O urbanismo requer cooperação entre todas as esferas de governo e as pessoas e 

moradores, no sentido de que cada qual assuma sua parte na observância dos preceitos 

urbanísticos, visto que os resultados da ação de organização dos espaços habitáveis 

depende da ação do conjunto. Os habitantes de determinada cidade devem ser levados 

a compreender que a coexistência social, o bem-estar coletivo depende de todos e não 

apenas da imposição do poder público. Este, como poder superior, impõe as limitações 

necessárias ao atendimento do interesse coletivo; é necessário, porém, que os cidadãos

172 BALTAR, Antônio Bezerra apud MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 10. ed. 
Malheiros, p. 389.
173 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998, p. 384.
174 Ibid., p. 390.
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participem, se conscientizem da necessidade da autolimitação em benefício do todo 

social.

Os preceitos, fins e normas do urbanismo são aplicados através da atividade 

urbanística. Com esta se busca a humanização, ordenação e harmonização dos 

ambientes habitados pelo homem.

A atividade urbanística compreende, de acordo com José Afonso da Silva, 

distintos momentos, como o “planejamento urbanístico, a ordenação do solo, a 

ordenação urbanística de áreas de interesse especial, a ordenação urbanística da 

atividade edilícia e os instrumentos de intervenção urbanística”.175

Para Hely Lopes Meirelles, as normas aplicativas do urbanismo são de duas 

ordens:

normas técnicas de planejamento e construção e normas jurídicas de conduta social, exigidas e 
impostas pelo ordenamento legal vigente. As primeiras disciplinam a utilização do solo, o 
traçado urbano, as áreas livres e os espaços verdes, as edificações, o sistema viário, os serviços 
públicos e o que mais se relacione com a ordenação espacial e a organização comunitária; as 
últimas visam a assegurar coercitivãmente a observância das regras técnicas. Aquelas são 
normas-fins; estas, normas-meios. Ambas imprescindíveis para o atingimento dos objetivos 
urbanísticos.176

A atividade urbanística é função pública, sendo exercida com imposição legal, 

constrangendo e limitando interesses privados e, por conseqüência, gerando conflitos 

entre “o interesse coletivo à ordenação adequada do espaço físico para o melhor 

exercício das funções sociais da cidade e os interesses dos proprietários, que se 

concretizam em que seja aproveitável toda a superfície de seus lotes e desejam edificar 

todo o seu terreno e nele construir o máximo volume, fundado no espírito de lucro e 

numa concepção individualista da propriedade como direito absoluto”.177

Ratifica Hely Lopes Meirelles, afirmando que “o urbanismo é feito de 

limitações de ordem pública ao uso da propriedade particular e ao exercício de 

atividades individuais, que afetam a coexistência social”.178

175 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 26.
176 MEIRELLES, Hely Lopes, op. cit., p. 391.
177 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico, op. cit., p. 28.
178 MEIRELLES, Hely Lopes. op. cit., p. 391.
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A composição desses conflitos urbanísticos que, como afirmado, decorrem da 

oposição existente entre os interesses da coletividade, que precisam ser preservados, e 

os interesses individuais é função do poder público, o qual intervém repartindo os 

encargos entre todos, acarretando sobre todos as restrições reclamadas pelo interesse 

comunitário.

Como afirma Hely Lopes Meirelles, “esta repartição de encargos só o direito 

pode realizar, com igualdade, coercitividade e justiça”179, sendo este o fundamento e a 

razão de ser das imposições de ordem urbanística.

3.2 DIREITO URBANÍSTICO - UM INSTRUMENTO PARA A SOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS URBANÍSTICOS

Sendo o direito uma ferramenta no dizer de Diogo Figueiredo Moreira Neto “de 

cristalização das vivências sociais em normas de observância geral e obrigatória”180, 

deve estar em contínua evolução, visando disciplinar juridicamente as transformações 

que se verificam no cotidiano da sociedade, resultantes das evoluções econômica, 

tecnológica, social, ambiental, etc.

O desenvolvimento urbano, em mutação constante, como já  foi afirmado, é das 

áreas que mais está a reclamar regulação visto que o Estado, cada vez mais, interfere 

na propriedade privada, sendo necessária a normatização da ação estatal para que 

resulte no atendimento do interesse da coletividade.

Assim, pode-se compreender que o surgimento do direito urbanístico é 

resultado das exigências urbanísticas cada vez mais crescentes que passaram a pedir 

soluções jurídicas. Seu conceito, para Hely Lopes Meirelles, é de que “é o ramo do 

direito público destinado ao estudo e formulação dos princípios e normas que devem 

reger os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-campo”.181

179 Id.
180 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo, op. cit.
181 MEIRELLES, Hely Lopes, op. cit., p. 391-392.
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Cuida, dessa forma, o direito urbanístico, “de todas as áreas em que o homem 

exerce coletivamente qualquer de suas quatro funções essenciais na comunidade: 

habitação, trabalho, circulação e recreação”182, ou seja, sua ação envolve todas as 

atividades que de alguma forma interferem no agrupamento humano, executadas no 

âmbito urbano ou rural.

Para Ramón Parada,

el Derecho urbanístico es el conjunto de normas reguladoras, grosso modo, de los procesos de
ordenación dei territorio y su transformación física a través de la urbanización y la ediflcación.
Son, por tanto, objeto de su regulación potestados públicas my claras, como la de ordenar el
conjunto dei territorio, la urbanización y la intervención administrativa en el ins aedificandi, es
decir, en el derecho dei proprietário de transformar el proprio fundo mediante la construcción

• • • 183de edificaciones para vivienda, industria u otras finalidades.

José Afonso da Silva entende que o estudo conceituai do direito urbanístico 

deve abranger dois aspectos: como conjunto de normas - direito objetivo e como 

ciência; para cada um emite uma definição: “o direito urbanístico objetivo consiste no 

conjunto de normas que tem por objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a 

propiciar melhores condições de vida ao habitante na comunidade. O direito 

urbanístico, como ciência, é o ramo do direito público que tem por objeto expor, 

interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços 

habitáveis”.184

O objeto do direito urbanístico, na concepção de Regina Helena Costa, é

bastante amplo. “Abrange todas as regras jurídicas que cuidam do planejamento

urbanístico, do uso e da ocupação do solo urbano (parcelamento, loteamento, proteção 

ambiental), da ordenação da atividade edilícia (zoneamento, licenças urbanísticas) e da 

utilização de instrumentos de intervenção urbanística (desapropriação, tombamento, 

servidão administrativa)”.185

182 Ibid., p. 392.
183 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo 11. Bienes Públicos, Derecho urbanístico. 6. ed. 
Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S. A., 1997. p. 306.
184 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico, op. cit., p. 42.
185 COSTA, Regina Helena. Princípios de direito urbanísticos na Constituição de 1988. In: Temas de 
direito urbanístico 2, p. 110.
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Conclui a autora que o direito urbanístico cuida do relacionamento entre a 

administração pública e os particulares nos aspectos relacionados à disciplina da 

propriedade imóvel.

A disciplina urbanística, considerando o entendimento moderno através do qual 

o urbanismo é compreendido como a organização global do espaço habitável, tendo 

em vista a garantia de uma vida digna para os cidadãos em todo o território do 

município e considerando a crescente e veloz urbanização da humanidade, requer, 

como já  afirmado, ação e atenção premente por parte de todos.

Tendo presente a função precípua do poder público de agir para garantir o 

atendimento do interesse da coletividade, do bem-estar dos cidadãos, clarifica-se 

indubitavelmente de que a premência maior do agir, em matéria urbanística, é 

responsabilidade do poder público. A este cabe a ingerência em qualquer setor ou 

segmento de atividade, quando o alvo é o bem comum.

Afirma Regina Helena Costa de “que o Estado tem o poder-dever em matéria 

urbanística. O Estado tem o dever jurídico de atuar nesse campo, verificada a 

existência de interesse coletivo a tutelar, quer mediante a edição de normas 

disciplinadoras da atividade urbanística, quer pela implementação do planejamento 

urbanístico”.186

Isso significa que a evolução de concepções em relação ao que se entende por 

urbanismo requer também o avanço constante da compreensão sobre a 

responsabilidade que é acometida ao Estado em relação a esta disciplina, ao longo dos 

tempos.

Na concepção inicial de urbanismo entendia-se esse fenômeno apenas como 

uma técnica, um regramento que visava a regular a questão das ruas, dos edifícios, das 

habitações, com uma ação restrita à área urbana, aos limites da cidade. Dessa 

concepção resultaria uma ação estatal, registrada na legislação portuguesa através das 

ordenações filipinas, que regulava o problema das construções com uma preocupação 

relacionada à estética das cidades.

186 Ibid., p. 124.
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Conforme aponta Dakno de Abreu Dallari, “numa visão mais ampla, as 

limitações impostas ao direito de construir podiam-se já  classificar em dois grupos: ou 

eram determinados pelo direito da vizinhança ou decorriam da proteção de um 

interesse público”.187

Essas limitações, como afirma Toshio Mukai, marcam

(...) a origem remota de dois postulados fundamentais do nosso direito urbanístico hoje. Um, 
de ordem legal: as limitações urbanísticas legitimamente impostas à propriedade particular; 
outro, de ordem jurisprudencial: o proprietário, lesado por outro porque este descumpriu os 
regulamentos administrativos, ou os cumpriu, mas em qualquer caso teve prejuízo, tem direito 
de haver do poder público e do terceiro, uma indenização.

A observação de Dalmo de Abreu Dallari registra ainda o alcance da 

regulamentação expressa nas ordenações do reino, salientando que estas, como leis 

gerais, continham princípios básicos e genéricos, atribuindo às autoridades locais a 

possibilidade de impor restrições em matéria urbanística, tendo presente as 

peculiaridades de cada cidade.

Essa competência das autoridades locais para editarem normas específicas, 

adequadas às realidades de cada cidade, tomou-se uma tradição no direito urbanístico, 

acompanhando sua evolução, como afirma Toshio Mukai: “Vemos, assim, que, em 

suas origens remotas, o direito do urbanismo brasileiro encontra nas Ordenações do 

Reino duas tradições básicas, que seguiu em sua evolução posterior: a) a de cometer 

aos regulamentos administrativos a condição de delimitar e fixar os limites de fruição 

do direito de construir; b) a de se fixarem normas genéricas na legislação nacional, 

ficando a cargo das autoridades municipais a edição das normas específicas”.189

No período do Brasil colônia e no império prosseguem a edição de normas 

regulamentares de âmbito local, denominadas “posturas”. Ressalte-se que, neste 

período, considerando que a base econômica estava no campo, as cidades tinham 

pequena expressão servindo apenas de centro de emanação do poder político e 

administrativo da metrópole.

187 DALLARI, Dalmo de Abreu. Legislação municipal e direito de construir. Revista de Direito 
Público, n. 14, RT, p. 47-56.
188 MUKAI, Toshio. Direito e legislação urbanística no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 13.
189 Ibid., p. 14.
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No período republicano distinguem-se os períodos da primeira e da segunda 

república, cujas filosofias administrativas refletem-se de maneiras diferentes. O regime 

administrativo da primeira república, que vai desde 1889 até a revolução de 1930, tem 

como característica o liberalismo e o individualismo, cujos fundamentos foram 

buscados na carta de 1891.

A primeira fase republicana é marcada pelo surgimento do código civil 

brasileiro, autorizando restrições ao direito de construir, através de regulamentos 

administrativos.

O período denominado Segunda República, nascido de uma movimentação 

revolucionária, caracteriza-se por uma ordem constitucional socializante, com o início 

de transformações sociais e econômicas, identificadas na intervenção crescente na 

ordem social. Neste período, verificam-se modificações na concepção do urbanismo 

brasileiro que passou, além da questão estética, a preocupar-se com razões funcionais e 

sociais.

Comprova-se essa afirmativa na própria Constituição Federal de 1934 que, em 

seu artigo 124, autoriza a contribuição de melhoria quando o imóvel for valorizado 

comprovadamente por obras públicas e também introduz o conceito de propriedade 

como função social, decorrendo daí a sujeição da propriedade aos limites impostos aos 

particulares tendo em vista o interesse coletivo (art. 113 -  XVII).

Os preceitos constitucionais, concretizados através de limitações de várias 

ordens à propriedade privada, demonstram a mudança de conceitos e de enfoque que 

passou a vigorar no direito urbanístico brasileiro a partir de então, tendo como 

justificativa os superiores interesses da comunidade.

Verifica-se, de outra parte, que a evolução da legislação urbanística se deu, ao 

longo do tempo, de forma assistemática e dispersa, não havendo, até a Constituição 

Federal de 1988, legislação específica sobre o direito urbanístico e tão pouco uma 

regulamentação clara com relação ao uso da propriedade, ensejando a continuidade do 

antigo entendimento da propriedade como valor, absoluto e individual do proprietário.
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3.3 INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE PRIVADO: FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE

O estudo do direito de propriedade requer, como pressuposto básico, o 

entendimento de que a propriedade, atualmente, possui uma dimensão pública. 

Qualquer análise em relação ao direito de propriedade considera o seu caráter público, 

que vai além das relações particulares e individuais. Importante registrar, porém, que a 

evolução histórica do significado do direito de propriedade demonstra que ele nem 

sempre teve este caráter público. Ao contrário, o entendimento no decorrer dos tempos 

foi o da propriedade como um direito privatístico e individual, com supremacia sobre 

os interesses diferentes dos de seu titular.

Tem-se assim que, um dos primeiros entendimentos sobre propriedade com 

uma concepção rigidamente individual foi dos romanos. Na Roma antiga prevaleciam, 

no regime de bens, dois aspectos preponderantes, quais sejam, a idéia do direito e a 

organização das famílias, havendo porém duas formas de propriedade coletiva: a 

propriedade da cidade e depois a da família. A idéia de propriedade coletiva estava 

fundamentada no fato que só era admitido a alienabilidade de bens móveis, 

subentendendo-se assim que a propriedade era um bem de todos , portanto, 

inabalável.190

O advento do liberalismo, consagrado a partir da Revolução Francesa, cujo 

objetivo estava fundamentado na tentativa de abolir as diferenças sociais, trouxe 

princípios que pregavam a legalidade e a igualdade com a garantia de que os direitos 

individuais representavam a proteção da pessoa humana; entre os direitos prescritos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, estava a propriedade. 

Mantém-se, portanto, também nesse período, a propriedade como um direito natural, 

absoluto e imprescritível do homem, a ser protegido por qualquer associação política.

A estrutura conservadora do liberalismo acabou abalada pelos graves problemas 

sociais resultantes da primeira grande guerra, cuja solução fundamentou-se na

190 Este é o entendimento de Sommieéres, Apud, Leal, Rogério Gesta. A função social da propriedade 
e da cidade no Brasil: aspectos jurídicos e políticos. POA: Livraria do Advogado editora; Santa Cruz 
do Sul, RS:EDUNISC, 1998 p. 41.
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aceitação da existência dos direitos sociais e na necessidade de uma intervenção cada 

vez maior do Estado. Significa dizer que a concepção liberal de propriedade, 

considerada como um direito sagrado de seus titulares, não se sustentou ante a 

realidade social.

Tem-se, assim, como marco de mudança de concepção em relação à 

propriedade as constituições do México (1917) e Weimar (1919) que, ao afirmarem os 

direitos sociais, garantem a defesa do indivíduo perante a dominação econômica de 

outros indivíduos. Estas constituições, promulgadas após a grande guerra, não 

asseguram mais a propriedade em sua plenitude, mas em função do interesse social, 

admitindo limitações em favor do bem-estar da coletividade. A afirmação dos direitos 

sociais significa a qualificação do direito individual, com uma função social; significa 

a limitação do direito individual tendo presente o interesse social.

Entre os direitos individuais que receberam essa qualificação com função social 

está o direito de propriedade, cujo entendimento tradicional, até então vigente, de 

domínio absoluto da propriedade por parte do indivíduo passou a ser questionado, 

tendo presente a necessidade de harmonia no uso das coisas e seus frutos, de um lado, 

e os interesses sociais, de toda uma coletividade, de outro. Prevalece o entendimento 

de que, em relação à propriedade, existem interesses que precisam ser tutelados pelo 

ordenamento jurídico, diferentes dos interesses do proprietário e este, inevitavelmente, 

tem que compreender que possui um direito subjetivo ao uso e gozo da sua 

propriedade, desde que não contrarie o interesse social, a utilidade social.

O direito de propriedade revestiu-se de novas conotações, expressando não mais 

só um direito, mas um direito-dever. Significa dizer que hoje não vige mais a idéia de 

mando absoluto e indiscriminado em relação à propriedade e aos seus usos. Ao 

contrário, a sua utilização tem que levar em conta as funções sociais, as exigências 

sociais de habitação, de circulação, de recreação, de trabalho, de preservação do meio 

ambiente, com todas as suas variáveis, que dizem respeito a todos os habitantes de um 

município, a toda uma coletividade, e cujo pressuposto básico está fundamentado na 

consciência de que o homem não vive isoladamente, é um ser social, relaciona-se com 

outros homens e o equilíbrio dessa relação de convivência deve ser buscado por todos.
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Como manifesta-se Junia Vema Ferreira de Souza, “o uso da propriedade há de 

estar entrosado com a utilidade coletiva, de tal modo que não implique uma barreira 

capaz de impedir a realização dos objetivos públicos”191. Isto consiste em exigir-se do 

titular da propriedade, não apenas posturas negativas, resultantes do poder de polícia, 

mas, de igual forma, comportamentos positivos, que o conduzam a exercer o seu 

direito de propriedade em favor de outrem e não apenas com a idéia de exercê-lo desde 

que não prejudique o direito de outrem.

Afirma a autora “a compatibilização entre direito subjetivo e função social 

passa pela nova caracterização da propriedade. Tem ela, agora, como vetor, a sua 

finalidade”.192

A finalidade social a ser cumprida pela propriedade constitui-se em indicativo 

da nova postura adotada em relação ao direito de propriedade, remetendo o seu estudo 

para o âmbito do direito público, visto que as regras de direito civil, até então o 

guardião dessa matéria, dizem apenas com as relações entre particulares. Hoje o direito 

de propriedade possui uma dimensão pública.

Isso não significa ignorar o preceito do Código Civil Brasileiro que, em seu art. 

524 prescreve que “a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem injustamente os possua” e ainda a 

prescrição do art. 527 que garante a presunção de domínio exclusivo e ilimitado até 

provar em contrário. O que é necessário é uma análise destes preceitos à luz da época 

em que foram editados. Naquele momento, 1916, a concepção de propriedade, como 

um direito absoluto contido no código civil, harmonizava-se com os preceitos da 

Constituição vigente, de 1891 que, com inspiração no modelo americano, de caráter 

liberal, mantinha o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Com a evolução na 

relação de propriedade as disposições do Código Civil não podem mais ser analisadas 

isoladamente. Ao contrário, devem ser tratadas no contexto que considera a 

preponderância dos preceitos constitucionais e estes, ao longo do tempo, foram 

conferindo ao direito de propriedade uma finalidade social, além da individual.

191 SOUZA, Junia Vema Ferrreira de. Solo criado: um caminho para minorar os problemas urbanos. 
In: Temas de Direito urbanístico 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 149, 1991.
192 ld.
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Constata-se, assim, que a reconstrução do sentido de propriedade, com a 

característica socializante, reflete diretamente no entendimento sobre o uso do solo 

urbano, determinando, necessariamente, uma racionalização em nível jurídico, cuja 

disciplina está contida na Carta Constitucional e nas normas de direito urbanístico, 

visto que também o solo urbano passa a ter uma função social, condicionando sua 

utilização às necessidades que a vida em sociedade acarreta.

Na evolução da vida de uma coletividade é impossível dissociar-se os 

problemas urbanos dos problemas sociais. Havendo problema urbano, haverá 

problema social, o que gera conflitos e exige, portanto, soluções.

O direito urbanístico, dessa forma, coloca-se como o instrumento adequado à 

composição desses conflitos urbanísticos, à transformação da realidade urbana, com 

vistas ao atendimento dos interesses da comunidade. Para a solução destes, muitas 

vezes, há necessidade de intervenção na propriedade privada. Tem-se, de um lado, o 

poder público com a responsabilidade precípua de ordenar o espaço urbano, garantindo 

à população a possibilidade de acesso às funções que lhe são essenciais, quais sejam, 

como já afirmado, a habitação, o trabalho, a recreação e a circulação; e de outro, o 

proprietário, com o desejo de alcançar o maior rendimento possível da sua 

propriedade.

O equacionamento, a solução que deve ser dada a essa questão, a essa 

diversidade de interesses, está determinada pela Carta Constitucional quando diz no 

seu art. 5o, XXIII que “a propriedade atenderá a sua função social”.193

Essa disposição contida na Carta Magna não significa a supressão da instituição 

da propriedade privada, a impossibilidade de ser proprietário, princípio consagrado 

também no art. 5o, XXII, que garante a todos o direito de propriedade. Significa, sim, 

que, ao longo do tempo, muitas transformações ocorreram com relação ao direito de 

propriedade, evoluindo este do individual para o social, alterando o pensamento 

consagrado de que os poderes decorrentes do direito de propriedade, como de usar, 

gozar e dispor da coisa de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, até então presentes 

nos preceitos de direito civil, para o entendimento de que estes “não podem ser

193 CONSTITUIÇÃO Federa] de 1988, art. 5o, XXIII.
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exercidos ilimitadamente, porque coexistem com direitos alheios, de igual natureza, e 

porque existem interesses públicos maiores, cuja tutela incumbe ao poder público 

exercer, ainda que em prejuízo de interesses inidividuais”.194

Esse é o fundamento do preceito atual acerca da função social da propriedade. 

A propriedade, mesmo como direito individual, tem seu uso submetido às normas de 

direito público.

Clarifica essa colocação José Cretella Júnior ao afirmar: “Ao passo que o direito 

civil de propriedade confere ao titular cem por cento, vamos dizer, do jus utendi, 

fruendi et abutendi, o direito público da propriedade, que considera o bem dentro de 

um conjunto maior, vai reduzindo o quantum daquela fruição, porque observa a 

totalidade dos direitos de propriedade bem como a necessidade pública, a utilidade 

pública e o interesse social”.195

A idéia de que a propriedade deve ter uma função social está presente na lei 

brasileira desde a Constituição de 1934 que, conforme já  citado, através de seu art. 

113, XVII, introduz o conceito e propriedade como função social. Tal idéia foi 

ratificada pela Constituição de 1946 que, em seu art. 141, parágrafo 16, previa a 

desapropriação por interesse social. Também o art. 147 referia-se ao uso da 

propriedade condicionado ao bem-estar social.

A sustentação dessa idéia na Carta Constitucional foi entendimento do Senador 

Ferreira de Souza que, através de Emenda Constitucional, conseguiu incluir na referida 

Carta Constitucional o texto em que reconhece como lógico que o homem possua 

“como seu, de forma absoluta, aqueles bens necessários à sua vida, à sua profissão, à 

sua manutenção e à de sua família, mesmo os que constituem economias para o futuro. 

Mas além desse mínimo, a propriedade tem uma função social de modo que ou o seu 

proprietário a explora e a mantém dando-lhe utilidade, concorrendo para o bem 

comum, ou ela não se justifica”.196

A Constituição Federal de 1967 foi mais além, porquanto, ao incluir a função 

social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica e social (art. 160

194 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, op. cit., p. 119.
195 CRETELLA JÚNIOR, José. Regime Jurídico do Tombamento. Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro, p. 50-68, abr./jun. 1973.
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III), coexistindo com o da propriedade como direito individual consagrado no art. 153, 

§ 22, ratifica o entendimento que passa a vigorar na legislação de que o uso da 

propriedade deve ter em conta o bem-estar da comunidade.

É o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “reconhecendo a função social 

da propriedade, a Constituição não nega o direito exclusivo do dono sobre a coisa, mas 

exige que o seu uso seja condicionado ao bem-estar geral”.197

Constata-se, destarte, que as cartas constitucionais promulgadas após a grande 

guerra não privilegiam a propriedade em sua plenitude como direito absoluto, mas em 

função do interesse social, admitindo limitações estabelecidas em favor do bem-estar 

da coletividade.

A Carta Magna de 1988 constitui-se em grande avanço no sentido de superação 

da concepção individualista do direito de propriedade, reafirmando a função social 

como garantia do direito de propriedade -  art. 5o XXII e XXIII -  e como princípio da 

ordem econômica -  art. 170,1 e II. O legislador preocupou-se em garantir o direito de 

propriedade, qualificando-o imediatamente, ou seja, deixou claro que a garantia ao 

direito de propriedade existirá se e quando relacionada com um dever cumprido por 

parte do proprietário de ter destinado o bem, objeto de seu domínio, para o 

atendimento de finalidades sociais, além dos individuais.

Os avanços mais significativos estão relacionados à definição do conteúdo da 

função social da propriedade urbana e rural e à instituição de mecanismos capazes de 

fazer cumprir o princípio da função social da propriedade, tais como: a 

desapropriação-sanção incidente também sobre a propriedade urbana, a edificação e o 

parcelamento compulsórios e o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo. A inovação, conforme ratifica Marina Mariani de Macedo 

Rabahie, “consistiu em definir seu conteúdo, exigir seu cumprimento e sancionar o seu 

descumprimento”.198

196 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., p. 121.
197 Id.
198 RABAHIE, Marina Mariani de Macedo, DALLARI, Adilson Abreu (coord.), FIGUEIREDO, Lúcia 
Valle (Coord.). Função social da propriedade. In: Temas de direito urbanístico 2. Editora Revista dos 
Tribunais, 1991. p. 252.
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Em relação ao conteúdo da função social da propriedade urbana, o art. 182, § 2o 

da Constituição Federal diz que a propriedade “cumpre a sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano- 

diretor”. Visa, com especial atenção, a obrigar o proprietário de imóvel não construído 

a promover seu adequado aproveitamento, edificando ou efetuando o parcelamento.

As condições de cumprimento da função social da propriedade rural estão 

contidas no art. 186 da Constituição que estabelece “o aproveitamento racional e 

adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e 

exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”.199

Percebe-se, como aponta Marina Mariani de Macedo Rabahie, que não é 

“segundo a vontade constitucional, qualquer tipo de propriedade que encontra guarida 

no direito positivo pátrio. Para que qualquer cidadão brasileiro faça valer o seu direito 

individual (de propriedade), podendo utilizar-se dos meios hábeis a assegurá-lo, é 

preciso que a sua propriedade esteja cumprindo, desde sua aquisição, uma função de 

cunho social, que transcende a mera satisfação dos interesses próprios de seu 

titular”.200

Isso significa que, no Brasil, a propriedade que contém a guarida constitucional 

é aquela qualificada pela circunstância de estar atendendo aos interesses do seu titular 

bem como aos da coletividade.

Conclui-se, pois, da análise do preceito constitucional que, apesar da posição 

mantida por muitos juristas brasileiros, privatistas e publicistas, cuja concepção é de 

que o regime jurídico da propriedade privada está subordinado ao direito civil, 

considerado como direito real fundamental, houve profundas transformações na 

relação de propriedade. Com isso, condiciona-se o exercício do direito de propriedade 

ao bem-estar social, solidificam-se as posições e determinações no sentido de que a 

regulamentação do direito de propriedade sujeita-se à disciplina do direito público,

199 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 186.
200 RABAHIE, Marina Mariani de Macedo, op. cit., p. 221.
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cujo fundamento está disposto nas normas constitucionais, tendo, portanto, o regime 

jurídico de propriedade seu embasamento na Constituição.

3.4 A PROPRIEDADE URBANA E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Percebe-se, pelos aspectos até aqui expostos, que, no decorrer do tempo, 

ocorreu uma mudança radical no modo de compreender e conceber o direito de 

propriedade. De um entendimento conservador, fundamentado na concepção de que o 

proprietário era o dono absoluto de sua propriedade, com possibilidade de utilizá-la 

ilimitadamente, pensando apenas em seus interesses, evoluiu-se para a concepção de 

um direito de propriedade que não é absoluto, que entende ter a propriedade uma 

dimensão maior do que o atendimento apenas do interesse do proprietário. Ocorre o 

contrário, ou seja o proprietário, ao utilizar sua propriedade, ao exercer o direito 

subjetivo sobre sua propriedade, deve ter em vista o atendimento também do interesse 

da coletividade, e dessa forma a utilização da propriedade se toma qualificada, 

porquanto passa a ter uma função social.

Essa nova postura em relação ao direito de propriedade está fundamentada, 

como já afirmado, no princípio de que a justiça social é um dos pilares do 

desenvolvimento de uma comunidade, e sua conquista deve ser responsabilidade de 

todos, tendo presente que a vida comunitária toma as pessoas interdependentes e seus 

direitos relativos, criando limites sociais, através dos quais é possível o exercício dos 

direitos, como os da liberdade, e o cumprimento dos deveres sociais.

Percebe-se claro que a qualificação da propriedade com uma função social, com 

uma finalidade social é um instrumento a ser utilizado para se alcançar a justiça social. 

Esta função deve ser cumprida pelo titular da propriedade, de quem, na realidade, se 

exige uma nova visão, voltada para o social, uma mudança radical de postura em 

relação ao entendimento sobre o alcance do direito de propriedade. E necessária uma 

transformação da consciência social do proprietário para realmente garantir a 

ordenação racional do solo urbano através da utilização social da propriedade.
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Exercer uma função significa o exercício de um poder no interesse de terceiro, 

cumprindo um dever de atender a uma finalidade. Conforme Celso Antonio Bandeira 

de Mello, “existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas 

finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os 

poderes requeridos para supri-los”.201

Entende-se, claro, então, em relação ao Estado, que este exerce funções 

públicas, tendo em vista sua finalidade precípua de proporcionar o bem-estar da 

coletividade.

A inovação está em relação ao particular. Ao atribuírem-se funções ao 

proprietário particular, está se alterando substancialmente sua situação jurídica, 

exigindo-se uma atuação não mais só em favor dos interesses próprios. Como afirma 

Marina Mariani de Macedo Rabahie, “o proprietário, entendido somente como um fiel 

cumpridor de interesses próprios, passa a atuar, tal qual o Estado (...) como um gestor 

de negócios da coletividade, um cumpridor de funções”.202 Significa dizer que, além de 

utilizar a propriedade em seu beneficio, o proprietário deverá fazê-lo buscando atender 

também aos interesses da coletividade, sem no entanto deixar de ser titular de um 

direito subjetivo em relação à propriedade.

Disso resulta, conforme afirma Mariana Mariani de Macedo Rabahie,

que o particular reúne um poder (que viabiliza o exercício de seu direito subjetivo de 
propriedade, garantido constitucionalmente) ao qual se conjuga um dever-poder, que se 
exterioriza quando do exercício deste mesmo direito, com vistas ao atingimento de finalidades 
sociais. A procura desses interesses sociais demonstra a existência de um poder 
instrumentalizador de um dever maior e fundamental, dirigido a finalidades públicas e do qual 
não se pode dispor -  o dever de satisfazer às necessidades que a vida comunitária acarreta.

Essas colocações conduzem para a tentativa de identificar, de acordo com a 

indagação de Marina Mariani de Macedo Rabahie, “O que é uma propriedade cujo 

titular dos direitos a ela inerentes os exercita de modo a atingir finalidades sociais?”204 

Enfim, qual é a atuação adequada a ser adotada pelo proprietário do bem imóvel

201 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, op. cit., p.31.
202 RABAHIE, Marina Mariani de Macedo, op. cit., p. 227.
203 Ibid., p. 228.
204 Ibid., p. 230.
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urbano capaz de garantir o fundamental equilíbrio entre os interesses individuais e 

sociais?

A atuação estatal e a do proprietário devem caminhar juntas. A realidade da 

urbanização brasileira requer do Estado regulamentação e disciplina e, do proprietário, 

atuação social com vistas ao uso adequado do solo urbano.

Como diz Marina Mariani de Macedo Rabahie, “o conceito de função social 

traz ínsita uma idéia que nos parece fundamental à atuação urbanística eficaz por parte 

do Estado: a de que o particular proprietário tem, a par dos direitos relativos ao 

domínio, o dever de participar dessa atuação estatal. São os particulares proprietários, 

indistintamente, em razão da adoção do princípio da função social, verdadeiros 

colaboradores do poder público”.205

Uma das características singulares que identificam uma propriedade cumpridora 

de finalidades sociais é a de não ser utilizada para fins especulativos, buscando apenas 

obter vantagens. De outra parte, pode-se traçar o perfil do proprietário que qualifica 

sua propriedade com funções sociais “é ele, a um só tempo, titular de direito supletivo 

e depositário de deveres de índole social, para cujo alcance lança mão dos poderes 

inerentes ao seu domínio”.206

Constata-se que a tendência humanizadora do uso da propriedade, tendo como 

pressuposto a necessidade de reordenação das cidades através de um planejamento 

adequado do uso do solo urbano, com vistas à garantia de bem-estar aos seus 

habitantes, foi assimilada pelo constituinte, transformando-se em dever constitucional.

Nesse sentido, o parágrafo 2o do art. 182, da Carta Magna de 1988, é 

elucidativo ao definir a forma pela qual a propriedade urbana cumpre sua função 

social, ou seja, qual o seu conteúdo.

Ao vincular o cumprimento da função social da propriedade ao atendimento às 

exigências constantes do plano diretor em relação à ordenação da cidade, quis o 

legislador deixar bem claro que a propriedade urbana não existe isoladamente, é 

projeção da atividade humana, estando dessa forma inserida no contexto de normas e

205 RABAHIE, Marina Mariani de Macedo, op. cit., p. 244.
206 Ibid., p. 233.
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planos urbanísticos, porque destinada a realizar as funções urbanísticas. Deixa antever 

o legislador que o pressuposto da função social da propriedade urbana é o princípio de 

que o urbanismo, a atividade urbanística é uma função pública e, como tal, está sob a 

responsabilidade do agente estatal o planejamento da ordenação urbanística das 

cidades, de acordo com as necessidades do desenvolvimento urbanístico para elas 

previsto, subordinando o interesse individual ao interesse coletivo por uma boa 

urbanização.

Como afirma Pedro Escribano Collado, tem grande alcance o princípio da 

função pública do urbanismo em relação ao direito de propriedade privada:

(...) de un lado, determinado el derecho de propietario, y, de otro, fíjándle su contenido, es 
decir, su rendimiento posible. (...) La determinación dei derecho dei propietario es fruto de los 
planes, de ordenación urbana, los cuales concretan para cada parcela de terreno su calificacion 
urbanística, determinándose así el objeto dei derecho de propiedad. (...) La determinación dei 
conteido dei derecho, es decir, de las facultades dei propietario en orden a la edifícación de sus
terrenos, si de ello son susceptibles, pude producirse ope legis o por los planes y

, 207ordenanzas.

A vista disso, pode-se afirmar que o direito da propriedade urbana está 

submisso à função pública do urbanismo e é concebido como um direito planificado, 

porque, como afirma Collado, “por medio dei mismo, la adminstración pública se va a 

pronunciar sobre la ordenación urbanística de las ciudades, implicando, a través dei 

mecanismo de la remisión normativa, a los derechos de propiedad comprendidos 

dentro dei âmbito dei plan”208.

Tendo presente a idéia de vida em comunidade, entende-se, como já  afirmado, 

que a convivência social harmoniosa e a conquista da justiça social capaz de garantir 

uma vida digna para todos os cidadãos, é responsabilidade de todos, indivíduos e 

poder público, residindo aí o fundamento básico da função social da propriedade.

Nesse contexto, o uso adequado do solo urbano é fundamental e, ao proprietário 

é determinado, constitucionalmente, o dever de colaboração para que as cidades 

cumpram sua função social através da implantação de políticas de desenvolvimento

207 COLLADO, Pedro Escribano. La propriedad privada urbana. Madrid: Artes Gráficas
Iberoamericana, S.A., 1979. p. 138, 143.
208 Ibid., p. 164.
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urbano que garantam o bem-estar dos cidadãos. Ao poder público incumbirá definir a 

adequada utilização dos espaços territoriais, o que pode ser utilizado, com que uso, o 

que deve ser protegido, promovendo, assim, o seu ordenamento através de um 

processo de planejamento capaz de transformar a realidade existente e condicionando 

a liberdade do proprietário, em termos globais, à atuação governamental planejada.

Conforme afirma José Afonso da Silva, “o processo de planejamento 

urbanístico adquire sentido jurídico quando se traduz em planos urbanísticos. Estes 

são, pois, os instrumentos formais que consubstanciam e materializam as 

determinações e os objetivos previstos naquele”.209

Ratifica esta afirmativa Joaquim Castro Aguiar quando diz que “os planos 

constituem instrumentos do planejamento dando-lhe forma e, atendidos determinados 

requisitos, força jurídica, adquirindo inclusive, em determinadas hipóteses, natureza de 

lei” .210

Tendo-se claro a idéia de que o planejamento é um instrumento de orientação 

ao desenvolvimento adequado das cidades, encontram-se na Constituição, em vários 

de seus dispositivos, referências sobre a competência para o planejamento, em cada 

uma das esferas de poder da Federação. Como se vê, o planejamento impõe-se por 

força de determinação constitucional, considerando-se que as cidades não podem 

crescer e se desenvolver à mercê do improviso ou das preferências pessoais dos 

governantes.

Assim, preceitua o inciso IX do art. 21 que é a competência da União elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social; já  o inciso XX fixa a competência da união para instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte 

urbano. Ao Estado, em competência concorrente com a União e o Direito Federal, 

cabe legislar sobre direito urbanístico, conforme art. 24, inciso I. O município teve sua 

competência ampliada na Constituição Federal de 1988, ficando sob sua 

responsabilidade, conforme preceitua o art. 30, incisos I e VIII, legislar sobre assuntos

209 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, op. cit., p. 82.
210 AGUIAR, Joaquim de Castro, op. cit., p. 36.
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de interesse local e promover, no que couber adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano. O art. 182 vai mais além, determinando ser responsabilidade do poder público 

municipal a execução da política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A carta Magna, se de um lado determina ao município responsabilidade pelo 

desenvolvimento urbano, o que pode parecer um “fardo pesado”, de outro o 

instrumentaliza, dizendo que a ferramenta básica da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana é o plano diretor, aprovado pela Câmara de Vereadores. Constitui-se, 

assim, dentro dos vários planos existentes, o plano diretor como ponto de partida para 

a gestão dos espaços urbanos, como o instrumento mais eficaz para administrar-se os 

problemas urbanos, porque a este instrumento cabe a fixação de diretrizes e a definição 

das áreas de interesse social da cidade.

3.5 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - INSTRUMENTO DECISIVO E 

INOVADOR PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

O desenvolvimento e as transformações verificadas no País há muito estavam a 

exigir uma legislação adequada e disciplinadora do desenvolvimento urbano.

De país agrário exportador, em pouco tempo o Brasil tornou-se um país urbano 

industrializado. O processo de urbanização, como já afirmado, deu-se de forma rápida 

e desordenada, tendo como característica, entre outras, a concentração de renda e a 

espoliação urbana.

Tem-se atualmente os espaços urbanos, especialmente nas grandes cidades, 

como espelhos da desigualdade social, comprovado com o grande crescimento da 

“cidade informal”, da cidade “ilegal”, fenômeno que pode ser atribuído à segregação 

urbana.
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Diante dessa realidade, a Constituição Federal de 1988 constitui-se em 

instrumento decisivo e da maior importância no sentido de estabelecer regras 

disciplinadoras da política urbana.

Como afirma Joaquim Castro Aguiar, “pela primeira vez, a Constituição do 

Brasil demonstrou preocupação com o problema urbano, a ponto de fazer expressa 

referência ao direito urbanístico (art. 24, inciso I), de trazer um capítulo devotado à 

política urbana (art. 182 e 183) e de incluir, na competência explícita do município a 

promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30 VIII)”.211

Considerando o regime federativo da federação brasileira, tem-se quatro centros 

distintos de poder: a União como centro de poder federal, os Estados-membros como 

centro de poder regional, o Distrito Federal, e os Municípios como centro de poder 

local. As quatro esferas são autônomas e com poder e competências emanados 

diretamente da constituição.

Assim, em matéria urbanística, verifica-se a competência distribuída nos 

distintos centros de poder da federação brasileira, tendo presente que a ordenação 

físico-social do território nacional é de interesse de todas as entidades estatais.

Encontra-se, dessa forma, pela primeira vez numa Constituição, uma referência 

expressa sobre direito urbanístico, com a delimitação de suas competências legislativa 

e executiva.

Como afirma Hely Lopes Meirelles,

(...) no tocante à competência legislativa, esta é concorrente, restrita à União, aos Estados e a 
Distrito Federal (conforme art. 24, I), cabendo à União a edição de normas gerais (art. 24, § 
Io), e aos Estados a competência suplementar sobre a matéria (art. 24, § 2o). Contudo 
determina ainda o dispositivo constitucional que, inexistindo norma geral, a competência 
estadual é plena para legislar sobre Urbanismo, em atendimento às suas peculiaridades, 
vigorando lei estadual até superveniência da nonna federal (art. 24 § 3o e 4o).
Dentro da competência executiva cabe privativamente à União, instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos 
(confonne art. 21, XX). permanecendo competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federa] e dos municípios para promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (confonne, art. 23, IX). Mais 
especificamente em relação aos municípios, possuem estes competência para promover, no

211 Ibid., p. 10.
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que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). 12

Identifica-se, com clareza, que a fonte primária da criação dos preceitos de 

direito urbanístico é a União com competência para fixação de diretrizes, de normas 

gerais, com imposições de caráter genérico e aplicabilidade em todo o território 

nacional. Cabe à União legislar sobre normas gerais aplicáveis ao urbanismo e isto 

significa que ela pode editar regras gerais de conduta, não sendo coibida a sua 

execução pelas entidades federadas.

No âmbito dos Estados-membros, a competência é secundária, suplementar às 

normas gerais, como deflui do art. 24 § 2o. Os Estados-membros emitirão normas 

suplementares com eficácia nos limites de seu território.

Hely Lopes Meirelles assim se manifesta em relação à competência dos 

Estados-membros: “Daí caber aos Estados-membros organizar o plano estadual de 

urbanismo e editar normas urbanísticas regionais, adequadas ao seu território, 

observados os princípios federativos de repartição e limites de atribuições das quatro 

esferas estatais”.213

Percebe-se, de outra parte, que as determinações constitucionais não têm sido 

suficientes para o desencadeamento de uma ação concreta por parte da união e dos 

Estados-membros. Como bem aponta Hely Lopes Meirelles, “Enquanto temos uma 

legislação federal e estadual razoável em matéria sanitária e assuntos de tráfego e 

trânsito, que são conexas e dependentes do urbanismo, nada temos sobre a ordenação 

espacial do território brasileiro, a não ser as raras normas municipais sobre traçado e 

construções urbanas e os planos diretores que estão sendo elaborados pelos municípios 

mais adiantados”.214

Consoante o que estabelece o art. 30, incisos I e VIII e o art. 182 da 

Constituição Federal, a competência dos municípios em assuntos urbanísticos é ampla. 

O preceito constitucional assegura a eles autonomia para “legislar sobre assuntos de 

interesses local” (conforme art. 30, I) e para “promover, no que couber, adequado

212 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, op. cit., p. 397.
213 Ibid., p. 401.
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ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano” (conforme art. 30, VIII). Pelas determinações do art. 182, 

o município tem competência para executar a política de desenvolvimento urbano, 

observadas as diretrizes gerais fixadas pela união e tendo em vista a ordenação do 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos 

habitantes.

A realidade é no sentido de demonstrar que é no município que realmente a vida 

dos cidadãos acontece. É no território local que as pessoas exercem sua atividade 

laborai, habitam, circulam e buscam atividades de lazer. Conclui-se, destarte, que à 

responsabilidade do poder local recaem todas as ações concretas que possam garantir o 

atendimento das necessidades coletivas e do bem-estar dos cidadãos.

Assim, afirma Hely Lopes Meirelles, “cabe ao município editar normas de 

atuação urbanística para o seu território, especialmente para a cidade, provendo 

concretamente todos os assuntos que se relacionem com o uso do solo urbano, as 

construções, os equipamentos e as atividades que nele se realizam e dos quais 

dependem a vida e o bem-estar da comunidade local”215, tendo-se presente que o 

urbanismo precipuamente cuida tanto da disciplina das atividades desenvolvidas pelo 

homem quanto da ordenação de seu espaço relativo às funções sociais de habitação, 

trabalho, recreação e circulação.

O autor refere ainda sobre o desdobramento das atribuições municipais no 

campo urbanístico, distinguindo dois setores distintos:

O da ordenação espacial, que se consubstancia no plano diretor e nas normas de uso, 
parcelamento e ocupação do solo urbano e urbanizável, abrangendo o zoneamento, o 
loteamento e a composição estética e paisagística da cidade, e o de controle da construção, 
incidindo sobre o traçado urbano, os equipamentos sociais, até a edificação particular nos seus 
requisitos estruturais e funcionais e estéticos, expressos no código de obras e normas 
complementares.216

Constata-se, assim, que a Carta Constitucional de 1988 conduz para um novo 

momento na vida do Estado Brasileiro, em relação ao desenvolvimento urbano.

2,4 Ibid., p. 402.
215 Id.
216 Id.
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As reformas necessárias e a implementação de novas políticas públicas em 

termos urbanísticos, terão, necessariamente, que levar em consideração as 

determinações constitucionais que ressaltam o importante papel dos municípios, 

porquanto está sob sua responsabilidade a edição de normas que visem a disciplinar e 

atender ao interesse local, cada vez mais exigente, colocando como desafio para os 

administradores locais buscar o equilíbrio do crescimento das cidades, regular sua 

organização e garantir vida com qualidade para toda a coletividade urbanizada.

O art. 182 da Constituição Federal é esclarecedor nesse sentido ao determinar a 

competência do município para execução da política de desenvolvimento urbano, a 

partir de diretrizes fixadas em lei, com a finalidade de ordenar o desenvolvimento das 

funções sociais das cidades e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Para Nelson 

Saule Júnior217, o desenvolvimento das funções sociais da cidade compreende o 

exercício do direito à cidade que se concretiza quando esta, a partir da implementação 

de políticas públicas adequadas, garante o atendimento dos interesses da população, 

consubstanciados em condições dignas de vida, em meio ambiente sadio e nos direitos 

humanos garantidos, entre outros. O que se torna fundamental é que as cidades sejam 

realmente espaços adequados para que os cidadãos possam viver, que oportunizem aos 

seus moradores o acesso aos direitos urbanos (à moradia, aos equipamentos e serviços 

urbanos, transporte público, saneamento básico, saúde, educação, cultura, esporte, 

lazer, etc.) que são inerentes às condições de vida na cidade.

Determina claramente também o art. 182 da Carta Magna qual o instrumento 

básico que deve fundamentar o desenvolvimento e expansão da política urbana, qual 

seja, o Plano Diretor. Este constitui a ferramenta que deve servir de sustentáculo ao 

planejamento urbano, tendo por tarefa

217 Conforme o autor, a política de desenvolvimento urbano a ser executada nas cidades deve conter as 
seguintes diretrizes: a) assegurar o respeito e tomar efetivos os direitos humanos; b) promover 
medidas para proteger o meio ambiente natural e construído, de modo a garantir a função social 
ambiental da propriedade da cidade; c) incentivar atividades econômicas que resultem na melhoria da 
qualidade de vida, mediante um sistema produtivo gerador de trabalho e de distribuição justa da renda 
e riqueza; d) combater as causas de pobreza, priorizando os investimentos e recursos para as políticas 
sociais (saúde, educação, habitação); e) democratizar o Estado, de modo a assegurar o direito à 
informação e à participação popular no processo de tomada de decisões. (O tratamento constitucional 
do Plano Diretor como instrumento de política urbana. In: Direito Urbanístico. Edésio Fernandes 
(org.). Livraria Del Rey editora).
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(...) estabelecer como normas imperativas aos particulares e agentes privados as metas e
diretrizes da política urbana, os critérios para verificar se a propriedade atende sua função
social, as nonnas limitadoras do exercício desse direito, os instrumentos de atuação do plano
diretor, tais como a regulamentação do direito de construir, (...) os regimes especiais de uso e
ocupação do solo urbano (...), a regulamentação dos empreendimentos de impacto, os
mecanismos de cooperação entre o setor público e privado (operação urbana, consórcio 

• 218 imobiliário).

Fixará o Plano Diretor, portanto, as diretrizes gerais para a promoção da política 

de desenvolvimento urbano, tendo presente que esta deve estar associada a um 

processo de desenvolvimento integrado às demais políticas de âmbito nacional.

218 SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 57.
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4 PLANO DIRETOR: INSTRUMENTO BÁSICO DA POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO

4.1 PLANEJAMENTO E PLANO DIRETOR

A idéia vigente sobre planejamento, conforme José Afonso da Silva, é a de que 

“em geral é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente 

no sentido de objetivos previamente estabelecidos”219, constituindo-se, a partir da 

Carta Magna de 1988, em conduta obrigatória para os administradores públicos.

Até então, desencadear um processo de planejamento urbano dependia da 

vontade do administrador, de uma decisão discricionária.

Atualmente, conforme José Afonso da Silva, “o processo de planejamento 

passou a ser um mecanismo jurídico, por meio do qual o administrador deverá 

executar sua atividade governamental na busca da realização das mudanças necessárias 

à consecução do desenvolvimento econômico-social”220, com fundamento na 

Constituição Federal de 1988.

O art. 21, IX, da Carta Magna, determina a competência da União para 

“elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social”; o art. 174 inclui o planejamento como um dos 

instrumentos do Estado para atuação no domínio econômico, determinado que “a lei 

estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento”; já  nos art. 30, VIII e 182, a Constituição atribui aos municípios 

competência específica para “promover no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano” e para executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com 

diretrizes fixadas em lei.

Constata-se, dessa forma, que o ato de planejar, de implementar um processo de 

planejamento não é mais atitude discricionária do administrador; ao contrário, é

219 SILVA, José Afonso da . Direito Urbanístico Brasileiro, op. cit., p. 82.
220 Ibid., p. 78.



determinação constitucional, tomou-se imposição jurídica, consubstanciada através de 

planos, que devem ser aprovados por lei, conforme determina o art. 48, IV da 

Constituição Federal.

A determinação constitucional de obrigatoriedade de se planejar a ordenação do 

território, de se pensar com seriedade o desenvolvimento equilibrado das cidades, 

demonstra claramente não ser mais possível administrar ao sabor do improviso. 

Manifesta-se Joaquim Castro Aguiar no sentido de que “a atividade administrativa não 

pode prescindir do planejamento, seja porque há necessidade de administração de seus 

gastos, seja para programação de obras e serviços. Sem planejamento a administração 

dificilmente adotará decisões e programas apropriados à satisfação de suas 

finalidades”221.

A realidade das cidades, hoje, é desafiadora, exigindo dos administradores uma 

intervenção no sentido de reduzir as distâncias entre a cidade do direito e a cidade do 

fato, a cidade legal e irreal da cidade ilegal e real, tendo-se presente o aprofundamento 

da desigualdade social verificada no decorrer do tempo.

Manifesta Nelson Saule Junior que,

“apesar da modernidade e avanços tecnológicos existentes nas cidades, o final do século tem 
sido marcado pelo aumento de problemas urbanos diversos tais como a degradação ambiental, 
inadequação de recursos financeiros, falta de oportunidade de emprego e obtenção de renda, 
aumento da população sem moradia, insegurança e aumento da violência urbana, crescimento 
da lacuna entre pobres e ricos, uso impróprio do solo, falta de áreas verdes etc”.222

Exige-se, assim, dos administradores um planejamento urbano comprometido 

com a realidade empírica, na busca de solução dos conflitos sociais; um planejamento 

que considere a cidade e os cidadãos no seu conjunto e seja capaz de atender às suas 

necessidades e diversidade de interesses. Como afirma Ermínia Maricato, “o 

rompimento com o desenvolvimento da desigualdade exige um compromisso com o 

empírico. E do conhecimento da realidade urbana, de sua análise crítica e intervenção

221 AGUIAR, Joaquim Castro, op. cit., p. 33.
222 SAULE JÚNIOR, Nelson. O tratamento constitucional do plano diretor como instrumento de 
política urbana, op. cit., p. 33.
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sistemática que emergirão novos padrões de urbanização e uma nova ordem legal 

extensivos a toda cidade e a todos os cidadãos"223.

Torna-se claro o caráter relevante que assume o planejamento na ação estatal, 

como instrumento fundamental na organização das ações governamentais, visto que é 

de sua responsabilidade precípua a garantia do bem-estar dos cidadãos, destacando-se, 

prioritariamente, o processo de planejamento urbanístico. Este, conforme aponta José 

Afonso da Silva,

adquire sentido jurídico quando se traduz em planos urbanísticos. Estes são, pois, os 
instrumentos fonnais que consubstanciam e materializam as determinações e os objetivos 
previstos naquele. Enquanto não estiver traduzido em planos aprovados por lei (entre nós), o 
processo de planejamento não passa de propostas técnicas e, às vezes, simplesmente 
administrativas, mas não tem ainda dimensão jurídica -  por isso, enquanto simples processo, o 
planejamento não gera transformação da realidade existente, não surte efeitos inovadores da 
realidade urbana. Estes só se manifestam quando o processo de planejamento elabora o plano 
ou planos correspondentes, com o que, então, ingressa no ordenamento jurídico por seu caráter 
confonnador ou inovativo.224

Salienta ainda o autor que “o protótipo do plano urbanístico é o plano diretor 

municipal”225 que, a partir da Constituição Federal de 1988, alcançou reconhecimento 

do legislador constituinte, constituindo-se como o instrumento principal da política de 

desenvolvimento urbano. É o instrumento principal de que dispõe os municípios para 

promoverem sua política urbana; é, como determina a Constituição Federal, art. 182, § 

Io, “o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”.

Desde, então, cabe à Administração Municipal, ao poder local, a competência, 

conforme determina a Carta Magna, para executar a política de desenvolvimento 

urbano, tendo como instrumento básico o plano diretor e como finalidade precípua o 

desenvolvimento das funções da cidade e ainda a garantia do bem-estar de seus 

habitantes.

Ao determinar competência para o município em relação à legislação sobre 

assuntos de interesse local, ratifica a Carta Constitucional, o entendimento de que é no

223 MARICATO, Ermínia. O urbanismo na periferia do capitalismo: desenvolvimento da desigualdade 
e contravenção sistemática. In: GONÇALVES, Maria Flora (org.). O novo Brasil urbano — 
inwasses/dilemas/perspectivas. São Paulo: Mercado Aberto, 1995. p. 282.

SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 82.
225 Ibid., p. 84.
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âmbito local que concretamente a vida do cidadão acontece; é no âmbito local que se 

pode concretizar a função social da propriedade, a racional ou irracional utilização do 

solo, o cumprimento satisfatório das funções sociais da cidade. Tudo isso, 

consubstanciado numa política de desenvolvimento urbano que vise a garantir o bem- 

estar de seus habitantes, cujo instrumento básico é o Plano Diretor.

Alcançou o Plano Diretor, assim, o “status” de instrumento principal na 

implementação da política de desenvolvimento urbano nos municípios com mais de 

20.000 habitantes, adquirindo um novo sentido. No dizer de Paulo Dieter Nygaard 

“novo, porque até então esta política, quando existia, era expressa pelo próprio plano 

diretor”226.

Buscou o legislador constituinte disponibilizar constitucionalmente, aos 

administradores públicos, um instrumento que lhes permita intervir na estruturação do 

espaço urbano de fonna a garantir mais qualidade de vida para os cidadãos, 

determinando sua ação. Qualidade de vida, bem-estar coletivo, vida digna, são 

expressões que indicam a meta a ser alcançada por todos os gestores públicos e se 

traduzem na necessidade de se ter um espaço urbano adequadamente ordenado, com 

capacidade para absorver o aumento vertiginoso de populações que se tem verificado 

nas cidades brasileiras, especialmente nas maiores, e oferecer-lhes as condições 

necessárias para o cumprimento das funções de habitação, trabalho, recreação e 

circulação.

Observa Paulo Dieter Nygaard que “muitas dúvidas e desconfianças têm sido 

levantadas relativas às possibilidades de o Plano Diretor, tão conhecido dos urbanistas 

e prefeitos, poder exercer este papel para o qual foi agora convocado. Recolocaram-se 

as críticas feitas ao plano diretor desde os anos 70, as quais, adjetivando-o como 

tecnocrático, irreal, autoritário, etc. caracterizaram-no como instrumento incompetente

226 NYGAARD, Paulo Dieter. Bases doutrinárias em planos diretores; um estudo dos planos 
elaborados para o município de Porto Alegre, 1914-1979. Introdução, dissertação apresentada ao 
programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional -  PROPUR, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 1995.
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e inadequado para governos locais enfrentarem os problemas das cidades e a gestão 

dos espaços urbanos”227.

Tem-se, assim, de um lado, um diagnóstico que aponta para uma visão de 

inoperância e incompetência dos planos diretores, visto que, como já  afirmado, a 

maioria deles não se mostrou condizente com a realidade, ao contrário, constituiam-se 

de um conjunto de normas de planejamento para uma cidade irreal; em vista disso não 

eram colocados em prática, ou porque eram elaborados, via de regra, por consultores 

externos, sem a participação dos técnicos locais, ou porque os objetivos e os meios 

indicados para executá-los estavam fora da possibilidade dos municípios, ou ainda 

porque eram totalmente alheios aos interesses da comunidade.

Somam-se a essas, outras avaliações que consideraram os planos diretores, até 

então de natureza técnico-burocrática, buscando a cidade ideal, livre de problemas, 

centrando sua ação no determinismo físico, com propostas de alterações no uso dos 

espaços e equipamentos, fazendo crer, como diz Rezende, “que a cidade seja um 

conjunto de construções e usos do solo que podem ser arranjados e rearranjados 

através do planejamento, sem levar em conta os determinantes políticos, sociais e 

econômicos”.228

Ressalta Paulo Dieter Nygaard que os planos diretores devem estar 

comprometidos com a solução dos conflitos urbanos, resultantes em grande parte de 

problemas sociais e econômicos. Se ignorá-los, demonstram não estar preocupados 

com sua solução.

De outro lado, depara-se com a falta de preparo básico, técnico e político dos 

administradores para aceitação de um planejamento amplo de sua cidade como propõe 

um Plano Diretor. Muitos administradores públicos resistem à idéia do planejamento, 

de implantação de um plano diretor, porque entendem ser um conjunto de leis e regras 

engessando sua gestão e, conseqüentemente, reduzindo seu poder. Vêem o plano 

diretor como “uma camisa de força” a cercear sua liberdade política na condução dos 

negócios e destinos da sua cidade.

227 id.
228 REZENDE apud NYGAARD, Paulo Dieter, op. cit., p. 19.
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Conforme afirma José Afonso da Silva,

a experiência do planejamento urbanístico no Brasil ainda não surtiu efeitos satisfatórios. Os 
municípios sempre tiveram competência para elaborar planos urbanísticos e implantá-los. 
Poucos, no entanto, estabeleceram um processo de planejamento permanente. Muitos fatores 
contribuem para dificultar a implantação desse processo, tais como carência de meios técnicos 
de sustentação, de recursos financeiros e de recursos humanos, bem assim certo temor do 
prefeito e da Câmara de que o processo de planejamento substitua sua capacidade de decisão 
política e de comando administrativo.229

Ratifica este pensamento, Toshio Mukai, ao afirmar que

o ponto básico da questão, responsável pela repulsa que tanto o plano como o próprio 
planejamento experimentara perante os municípios do Brasil, foi o fato de os técnicos, 
urbanistas, economistas e outros planejadores terem concebido o planejamento como uma 
“camisa de força” do executivo, sem margens de alternativas políticas e decisórias ao prefeito. 
Ora, ninguém, em sã consciência, gosta que alguém de fora (e esse é o caso dos planejadores) 
lhe dite, peremptoriamente, os caminhos a seguir. Advoga o autor no sentido de que tanto o 
planejamento como o plano sejam repensados, no sentido de que sejam concebidos como 
instrumento de políticas alternativas de desenvolvimento urbano, onde a técnica esteja a 
serviço da realidade e não esta como objetivo de alteração necessária e obrigatória, num único 
sentido, pelos técnicos.230

Constata-se, pelas razões elencadas, que os diversos Planos Diretores 

implementados não alcançaram seu objetivo precípuo de dar melhores condições de 

vida à população urbana e tiveram forte rejeição política.

Esta realidade reafirma a importância da determinação do legislador 

constituinte de garantir constitucionalmente a institucionalização de um sistema de 

planejamento urbano para o País, colocando o Plano Diretor como fundamento básico 

e exigindo de todos os participantes do processo -  gestores públicos, técnicos, 

cidadãos e iniciativa privada -  uma ação transformadora da realidade urbana que 

resulte em bem-estar para todos, em garantia de espaços de sociabilidade, convívio e 

lazer os seus habitantes.

Manifesta-se Victor Zveibel de que a inserção do capítulo da política urbana na 

Constituição Federal de 1988 “já  significou uma conquista, seja pela clara definição da 

possibilidade de o município implementar política urbana, seja por incorporar os 

primeiros instrumentos de ação sob a propriedade privada, associando-se à função

229 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 89.
230 MUKAI, Toshio, op. cit., p. 237-238.
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social e a um plano diretor que deve ser resultado de amplo processo participativo e 

democrático”.231

Decorre da previsão constitucional, portanto, a responsabilidade concreta do 

poder local para com a implementação do Plano Diretor Urbano, uma das ferramentas 

mais abrangentes de intervenção no espaço urbano, um instrumento eficaz de sua 

ordenação, estabelecendo regras e interferindo no processo de desenvolvimento local, 

a partir da compreensão integradora dos fatores políticos, econômicos, financeiros, 

culturais, ambientais, institucionais, sociais e territoriais presentes na realidade do 

município.

Tem assim o município, a competência para elaboração de planos urbanísticos, 

consubstanciados em forma de planos diretores, cujas concepções alteraram-se ao 

longo do tempo.

Conforme aponta José Afonso da Silva,

“a concepção de plano diretor evoluiu, passando pelas etapas seguintes:
1) inicialmente, preocupava-se com o desenho da cidade; sua elaboração significava a 
aprovação de um traçado de ruas e o estabelecimento dos lugares onde os edifícios públicos 
deveriam decorar a cidade; o valor fundamental a realizar e a preservar era o da estética 
urbana; 2) depois, dedicava-se a estabelecer a distribuição da edificação no território, 
atendendo a funções econômicas e arquitetônicas; 3) mais tarde, desenvolveu-se a concepção 
do plano diretor de desenvolvimento integrado como instrumento do processo de 
planejamento municipal destinado a alcançar objetivos integrados nos campos físico, 
econômico, social e administrativo; 4) atualmente, com a constituição de 1988, assume o 
plano diretor a função de instrumento básico da política urbana do município que tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
da comunidade local (art. 182). Passou-se assim, de uma concepção estática para uma

~ j- - • „232concepção dmamica.

O Plano Diretor passou a ser concebido, desde então, como uma sistematização 

do desenvolvimento futuro, um conjunto de diretrizes que visam a planejar o 

desenvolvimento da cidade para o futuro e não mais uma sistematização do que já  

existe. Seu sentido maior está em constituir-se como resultado de um processo de 

planejamento que envolva todas as atividades do município. É necessário planejar e

231 ZVEIBEL, Victor. Revisão Constitucional e Política Urbana. In: O novo Brasil urbano -  
impasses/dilemas perspectivas. Porto Alegre: Ed. Mercado Aberto, 1995. p. 328-329.
232 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 87.
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planejar de acordo com a realidade do município, com conhecimento das necessidades 

da população que demandam prestação de serviços e aplicação de recursos públicos.

Aponta José Afonso da Silva alguns princípios básicos do processo de 

planejamento:

I -  o processo de planejamento é mais importante do que o plano (...) o planejamento, como 
método, deve ser utilizado em todos os setores da prefeitura, em todo o seu campo funcional;
II -  o processo de planejamento deve elaborar planos estritamente adequados à realidade do 
município; III -  os planos devem ser exeqüíveis; IV -  o nível de profundidade dos estudos 
deve ser apenas o necessário para orientar a ação da municipalidade; V -  complementaridade e 
integração de política e programas setoriais, como meios de hannonização das realidades 
rurais e urbanas do município e de realização de um desenvolvimento local integrado; VI -  
respeito e adequação à realidade regional, além de local, e consonância com os planos e 
programas estaduais e federais existentes; VII -  democracia e acesso às informações 
disponíveis, de modo a assegurar a participação direta de povo e a cooperação as associações 
representativas em todas as fases do planejamento municipal.233

O autor resume as características que identificam um bom plano, inserido num 

processo de planejamento, como a aceitabilidade, a exeqüibilidade, a viabilidde e a 

sensibilidade.

Deve estar o plano diretor como parte do processo de planejamento municipal, 

integrado ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Esta 

concepção é reafirmada por um novo instrumento jurídico, em vigor desde meados do 

ano 2001, qual seja o Estatuto da cidade, Lei Federal n°. 10.257. A referida Lei, 

regulamentadora dos art. 182 e 183 da Constituição Federal, reforça o entendimento de 

que o plano diretor tem que estar vinculado ao processo de planejamento já  existente 

ou servir de alavanca para implementar um processo permanente de planejamento, 

tendo presente o caráter dinâmico e a complexidade das cidades, que apresentam 

mudanças constantes e exigem uma atuação estatal também dinâmica, capaz de 

atender às complexidades da vida urbana quotidiana e às diversas dimensões do 

fenômeno urbano.

O Estatuto da Cidade concebe o Plano Diretor como um documento básico do 

poder público, construído coletivamente, com objetivos gerais e integrados, que 

estabelece diretrizes orientadoras do desenvolvimento equilibrado da cidade por largo

233 Ibid., p. 122-123.
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prazo, transcendendo a gestão administrativa. As diretrizes gerais devem referir-se, 

especialmente, às ações relacionadas com a base econômica do município, com a 

localização de atividades no território municipal, a expansão da área urbana e a 

proteção do ambiente natural e devem abarcar todo o território do município.

Determina também a presença de alguns conteúdos mínimos nos planos 

diretores a serem elaborados.

Conforme Isabel Cristina Eiras de Oliveira, o primeiro destes conteúdos “é a 

delimitação das áreas urbanas onde se poderá aplicar o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, e, em conseqüência, o imposto predial e territorial urbano 

progressivo no tempo e a desapropriação. Também será necessário o atendimento do 

que se encontra previsto, na própria lei, com relaçaõ ao direito de preempção, direito 

de construir, operações consorciadas e transferência do direito de construir”.234

O Plano Diretor deve definir, ainda, as exigências necessárias para que a 

propriedade urbana cumpra sua função social, ou seja, busque a melhor adequação de 

seu uso e a utilização dos recursos naturais de forma responsável, tendo presente a 

necessária e adequada ordenação da cidade.

Conforme aponta Nelson Saule Júnior, alguns Planos Diretores no país como os 

de Recife, João Pessoa e Natal adotaram dois critérios para apurar se a propriedade 

urbana atende à sua função social. “O primeiro é o da intensidade de uso da 

propriedade urbana para atividades urbanas, em razão compatível com a capacidade de 

infra-estrutura urbana de equipamentos e serviços. O segundo é o da compatibilidade 

do uso da propriedade urbana com as condições de preservação da qualidade do meio 

ambiente, do patrimônio cultural, da paisagem urbana e com a segurança e saúde de 

seus usuários e propriedades vizinhas”.235

Isso significa que o atendimento à função social da propriedade urbana está 

caracterizado quando existe um grau de razoabilidade entre a intensidade de seu uso e 

o potencial de desenvolvimento das atividades de interesse urbano. Estes são, para o 

autor, os critérios básicos que devem ser adotados quando da elaboração do Plano

234 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade para compreender..., op. cit., p. 22.
235 SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 53.
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Diretor, para verificar se a propriedade urbana cumpre sua função social236, ou seja a 

intensidade e a compatibilidade de uso da propriedade para as atividades que sejam de 

interesse urbano, assim definidas pelo plano.

Assim, afirma Isabel Cristina Eiras de Oliveira, “o plano diretor deve definir os 

usos adequados da propriedade urbana, os padrões mínimos e máximos de utilização 

que caracterizam este uso, definir os locais e as finalidades para os quais é autorizada a 

transferência ou a cessão onerosa do direito de construir, identificar a parcela da área 

urbana onde os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, poderão ser 

objeto de parcelamento e edificação compulsórios”237.

Constitui-se o plano diretor, conforme afirma Hely Lopes Meirelles, em “um 

complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e 

constante do município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, 

desejado pela comunidade local. Deve ser a expressão das aspirações dos munícipes 

quanto ao progresso do território municipal no seu conjunto cidade -  campo”.238

É o Plano Diretor o instrumento integrador e vinculador de todas as ferramentas 

disponibilizadas pelo estatuto da cidade ao poder público municipal para que este 

possa enfrentar os desafios do desenvolvimento urbano.

Muitos são os meios previstos na lei regulamentadora que devem fundamentar a 

ação estatal no sentido de enfrentar os inúmeros e graves problemas que afligem os 

centros urbanos. Tais ferramentas são de natureza tributária, financeira ou econômica, 

jurídica, administrativa e política, e garantem ao poder público, especialmente na 

esfera municipal, a possibilidade, que, na verdade, se toma um dever, da 

implementação de uma política urbana.

236 Salienta Nelson Saule Júnior que “para a propriedade urbana atender sua função social, o plano 
diretor deve ter mecanisnos de modo a: a) democratizar o uso, a ocupação e a posse do solo urbano, de 
modo a conferir oportunidade de acesso ao solo urbano e à moradia; b) promover a justa distribuição 
dos ônus e encargos decorrentes das obras e serviços da infra-estrutura urbana; c) recuperar para a 
coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do poder público; d) gerar recursos para o 
atendimento da demanda de infra-estrutura e de serviços públicos provocados pelo adensamento 
decorrente da verticalização das edificações e para implantação de infra-estrutura em áreas não 
servidas; e) promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos subutilizados ou 
ociosos, sancionando a sua retenção especulativa de modo a coibir o uso especulativo da terra como 
reserva de valor” (SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 53-54).
237 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de, op. cit., p. 23.
238 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, op. cit., p. 403-404.
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Constata-se, portanto, que o poder público tem os necessários instrumentos para 

executar a política urbana: parcelamento, edificação ou utilização compulsórias do 

solo urbano, o imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, a 

desapropriação com pagamento em títulos da dívida, o usucapião especial de imóvel 

urbano, o direito de superfície, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso, as operações urbanas consorciadas, a transferência do 

direito de construir, o estudo de impacto de vizinhança e outros institutos com
• 9̂ 0legislação própria.

A aplicabilidade desses instrumentos, porém, está diretamente vinculada ao 

Plano Diretor. Resulta, então, que o município que não possui o Plano Diretor, que não 

planeja o crescimento, a expansão e o desenvolvimento de seu território não pode 

utilizá-los, ratificando-se, destarte, a função do Plano Diretor como elemento 

norteador, balisador da política de desenvolvimento urbano do município.

Equivale, na medida da importância que assume o Plano Diretor no contexto 

atual da realidade urbana, a responsabilidade que cabe aos agentes públicos e privados 

na sua elaboração, sendo esta uma das razões da determinação legal para que sua 

construção seja de forma democrática, com a participação coletiva de todos segmentos 

da comunidade local, visto constituir-se esse documento em instrumento de referência 

para todas as ações estatal e privada.

Isso considerado, faz-se necessário refletir sobre a concretização do processo de 

construção do Plano Diretor na realidade local.

Inicia-se pela compreensão da expressão Plano Diretor. No dizer de José 

Afonso da Silva, “é plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo 

em que estes devem ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não precisa fixar 

prazo, no que tange às diretrizes básicas), as atividades a serem executadas e quem 

deve executá-las. E diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do
• ' • 240m u n i c í p i o  .

239 Cite-se, entre outros institutos, a contribuição de melhoria, a desapropriação, a servidão administrativa, as 
limitações administrativas, o tombamento e a regularização fundiária.

240 SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 123-124.
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Como já  afirmado, constitui o Plano Diretor, um plano geral e global que tem, 

num primeiro momento, um objetivo geral de fixar diretrizes balisadoras do 

desenvolvimento integral do município e de promover a organização dos espaços 

habitáveis sistematizando o desenvolvimento físico, econômico e social do território e 

atuando como instrumento de transformação no sentido de buscar a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local.

Considerando a realidade de cada município, possui o Plano Diretor objetivos 

específicos que devem atender concretamente à realidade que se quer transformar, a 

partir da realização de estudos preliminares que apontem as reais necessidades.

Desse modo, o Plano Diretor terá em seu conteúdo disposições que cuidem dos 

aspectos físico, econômico e social do município. Neste trabalho, trataremos 

especificamente da zona urbana.

O aspecto físico do Plano Diretor diz respeito à ordenação do solo, ao 

planejamento territorial, ação de fundamental importância para o alcance de um 

desenvolvimento equilibrado, visto que o seu uso irracional tem sido causa das 

maiores injustiças e desigualdades.

O planejamento adequado do uso e da ocupação do solo deve considerar e 

orientar a localização dos equipamentos públicos de forma que possibilitem a 

satisfação das necessidades coletivas que, individualmente, os cidadãos não veriam 

atendidas e que assegurem à população as mais variadas formas de assistência. O 

planejamento também considera o uso do solo e o modelo de assentamento urbano a 

ser procedido pelos prédios privados, visto que é nestes que a população habita ou 

desenvolve alguma atividade produtiva.

Assim, o Plano Diretor conterá disposições “sobre os três sistemas gerais -  vias, 

zoneamento, espaços verdes”241. Conterá, como afirma José Afonso da Silva,

normas e diretrizes sobre o sistema viário do município (da zona urbana, urbanizável e de 
expansão urbana e da zona rural), que envolve, portanto, o arruamento, a previsão de estradas 
municipais e o loteamento (o parcelamento do solo); o sistema de zoneamento, que abrange o 
estabelecimento de zonas de uso do solo e os modelos de assentamento urbano (regras sobre 
ocupação do solo urbano), inclusive de renovação urbana; o sistema de recreação em

241 MELLO, Luiz de Anhaia. O que é um plano diretor apud SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 125.
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revitalização, com estabelecimento de áreas verdes, desportivas, assim como áreas de 
. . . f • . , . . . 242preservação e revitalização de setores históricos, paisagísticos e ambientais.

O aspecto econômico do Plano Diretor também deve ser considerado quando de 

sua elaboração. Afirma José Afonso da Silva que

o plano há de projetar a longo prazo a necessidade de solo para fins residenciais, para ruas e 
para espaços livres, a fim de atender à demanda da população crescente, segundo previsões 
estabelecidas. Há que prever também o solo destinado a uso industrial e comercial, em face do 
interesse e projeções do desenvolvimento da industrialização e do comércio; especialmente 
deve organizar núcleos industriais, reservando área para tanto, se assim for aconselhável em 
face da realidade local.243

Considerando que a função precípua do poder público é buscar garantir o bem- 

estar dos cidadãos, com uma melhor qualidade de vida para todos, o Plano Diretor, 

como ferramenta básica na organização do espaço urbano, deve preocupar-se também 

com o aspecto social, prevendo a disponibilização para a população de serviços de 

educação, saúde, saneamento básico, habitação, bem-estar social, lazer, recreação, 

cultura e esporte.

Conforme José Afonso da Silva, “a ordenação do solo importa já  em criar as 

condições necessárias à instituição de equipamentos e prestação dos serviços sociais e 

em estabelecer os meios para que a população possa auferi-los”.244 

Para Ramón Parada,

las determinaciones generales que el plan general municipal há de incorporar se refieren a la 
clasifícación y calificación urbanística des suelo, delimitación de áreas de reparto de cargas y 
benefícios y fíjación de los aprovechamientos tipo en suelo urbanizable programado y, en su 
caso, en suelo urbano, usos, intensidades y tipologias edifícatorias, estructura general y 
orgânica dei territorio integrada por elementos determinantes dei desarrollo urbano y, en 
particular, los sistemas generales de comunicación, espacios libres destinados a parques y 
zonas verdes públicos, carácter público o privado dei territorio, medidas para la protección dei 
medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa dei paisage, elementos naturales y 
conjuntos urbanos e históricos.245

242 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 125.
243 Id.
244 Id.
245 P A R A D A , Ramón. Derecho Administrativo II, Bienes Públicos, op. cit., p. 448.
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Além desses, deve o plano diretor conter determinações relacionadas ao seu 

aspecto administrativo-institucional, prevendo os meios necessários para sua 

implementação, execução, continuidade e revisão. Como parte do processo de 

planejamento e sendo este de caráter contínuo, o Plano Diretor deve estar aberto ao 

aperfeiçoamento constante, acompanhando o caráter dinâmico da cidade, não podendo 

ser um documento rígido ou estanque. Significa prever as mudanças institucionais, 

organizatórias e jurídicas necessárias para sua implementação, com indicação da 

legislação existente que necessita adequação, das leis novas que serão necessárias e 

seus regulamentos, dos planos especiais, parciais e executivos que demandarão um 

trabalho posterior na fase de execução, entre outros.

4.1.1 Natureza Jurídica do Plano Diretor

O princípio da legalidade vigente no sistema jurídico brasileiro impede que se 

criem obrigações ou se imponham limitações aos cidadãos, senão em virtude de lei. 

Conclui-se, destarte, que o Plano Diretor, por determinação constitucional, somente 

constitui instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana se 

constante de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Tendo presente sua 

importância e relevância para o desenvolvimento do município, estes podem 

estabelecer em sua legislação quorum qualificado para aprovação ou modificação da 

lei do Plano Diretor.

Percebe-se claro o caráter normativo do Plano Diretor, visto que contém 

prescrições vinculantes tanto para a esfera administrativa como para a particular. Isto 

significa, conforme Nelson Saule Júnior, que “o plano diretor se caracteriza como 

plano imperativo por suas normas e diretrizes serem impositivas para a coletividade, 

apresentando um conjunto de normas de conduta que os particulares ficam obrigados a 

respeitar”246. Se assim não fosse, não teria o poder público como exigir dos 

particulares os comportamentos necessários para a implementação da política de 

desenvolvimento urbano.

246 SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 56.
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Tem-se, então, que o Plano Diretor, como um dos principais instrumentos do 

planejamento urbanístico, foi assumido pelo direito tendo presente, como aponta 

Nelson Saule Júnior, que “a normatização preconizada no texto constitucional tem 

como essência propiciar faculdades e direitos e gerar obrigações aos indivíduos para o 

cumprimento dos objetivos da política urbana”247.

4.1.2 Elaboração do Plano Diretor

Como já  afirmado o Plano Diretor não é um documento rígido, posto que deve 

estar em contínuo aperfeiçoamento; é um instrumento base com diretrizes gerais, que 

se apresenta sob a forma jurídica, contendo leis e regulamentos, e sob forma a gráfica, 

contendo plantas e relatórios, tendo em vista a realidade que quer transformar.

José Afonso da Silva aponta como etapas necessárias para elaboração do Plano 

Diretor estudos preliminares, diagnóstico, plano de diretrizes e instrumentação do 

plano.

Quanto aos estudos preliminares, têm eles a função de avaliar sumariamente a 

situação e os problemas que se apresentam no município em relação ao seu 

desenvolvimento e de determinar as características e o nível de profundidade dos 

estudos a serem desenvolvidos, estabelecendo a política de planejamento municipal.

Já o diagnóstico, pesquisa e analisa em profundidade os problemas que afetam e 

impedem o desenvolvimento, identificados nos estudos preliminares, e encaminha a 

solução a partir da indicação de variáveis que devem ser consideradas.

Salienta o autor que “o diagnóstico corresponde a uma análise da situação, 

visando coligir dados informativos para estabelecer as diretrizes das mudanças que se 

quer empreender, buscando responder, sempre que possível, quantificadamente, às 

seguintes perguntas: a) Quais são os problemas existentes? b) Quais são as 

necessidades a atender? c) Que tipos de atuação devem ser desenvolvidos?” 248

247 Ibid., p. 55.
248 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 128.
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No que se refere ao plano de diretrizes, este objetiva definir uma política e 

estabelecer uma orientação para solução dos problemas identificados nas etapas 

anteriores. Pelas diretrizes gerais se estabelecem os caminhos que serão seguidos para 

buscar a solução de cada problema diagnosticado e para o qual a comunidade espera 

atendimento, se estabelecem as metas a serem atingidas e se identificam os meios que 

balizarão o seu alcance.

A instrumentação caracteriza-se como a concretização do plano. Esta etapa, 

conforme afirma José Afonso da Silva,

consiste na elaboração dos instrumentos de atuação, de acordo com as diretrizes estabelecidas, 
e identifica as medidas capazes de atingir os objetivos previstos. Trata-se do plano 
propriamente dito, compreendendo relatório, mapas, quadros, propostas de transformação e 
tudo que a realidade existente aconselhar, como previsão de recursos técnicos, humanos e 
financeiros necessários à implementação e execução do plano a curto, médio e longo prazo.249

Elaborado o Plano Diretor, segue-se, por iniciativa do chefe do Executivo, o 

encaminhamento à Câmara de Vereadores em forma de projeto de lei, cujo conteúdo 

será o do próprio plano.

A lei do plano diretor será eficaz nos limites de suas determinações, podendo 

conter em si mesma todos os elementos para sua eficácia e aplicação imediata ou 

deixando certas disposições para atuação ulterior, mediante leis especiais, 

regulamentos ou planos especiais, setoriais e executivos.

Isto afirma José Afonso da Silva:

tais nonnas já podem conter em si todos os elementos para sua eficácia e aplicação imediata, 
com o que os efeitos do plano se manifestarão diretamente vinculantes para os órgãos públicos 
e para os particulares. Mas, em alguns casos, a lei do plano pode deixar certas disposições para 
atuação ulterior, mediante leis especiais, por exemplo, sobre o uso do solo, edificações. Pode 
também estabelecer as nonnas fundamentais, as diretrizes, remetendo o regulamento, os 
ponnenores de sua aplicação, como é comum verificar-se no que tange às normas de 
zoneamento. O plano diretor pode ser acenas geral, ficando sua atuação dependendo de planos 
especiais, setoriais e plano executivo.

249 Ibid., p. 129.
250 Ibid., p. 130-131.
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Aprovada a lei do Plano Diretor na Câmara de Vereadores, um outro passo é 

necessário para sua eficácia, ou seja, a sua vigência. A partir da entrada em vigor é que 

se opera a eficácia do Plano Diretor, e a sociedade passa a aguardar sua implantação.

A realidade brasileira em tennos de Plano Diretor tem questionado 

constantemente o aspecto de sua exeqüibilidade, visto que, como já  afirmado, até a 

Constituição Federal de 1988, que deu ao administrador público nova 

responsabilidade, parece constituir-se em mais um documento técnico, elaborado por 

uma elite técnica e burocrática das prefeituras, sem identificação com a realidade e 

sem tampouco ser o produto de uma discussão com a comunidade.

Exige, com as novas determinações constitucionais e sua regulamentação, o 

Estatuto da Cidade, que o Plano Diretor seja construído de forma coletiva, na certeza 

de que a participação da sociedade, na definição das diretrizes do desenvolvimento de 

seu município garantirá a sua exiqüibilidade, ou, pelo menos, será um indicativo de 

que esse Plano condiz com a realidade, sendo possível sua execução.

4.2 PLANO DIRETOR COMO RESULTADO DE UM PACTO FIRMADO COM A 

SOCIEDADE

Uma das características essenciais do Estado Democrático de Direito é a 

participação popular, que aproxima mais o cidadão da administração, diminuindo as 

barreiras entre o Estado e a sociedade.

No Estado Democrático de Direito tem-se, de um lado, a existência de grupos 

que procuram se relacionar com o Estado, buscando influenciar nas decisões251 e de 

outro a possibilidade de participação individual do cidadão.

No planejamento urbanístico há uma determinação legal no sentido da 

participação popular. A nova concepção de Plano Diretor que, com as determinações 

legais, quer realmente impulsionar os administradores públicos a agirem no sentido de 

transformar a realidade urbana, está alicerçada neste fundamento, até então pouco

251 Cite-se como exemplo, conforme aponta Maria Sylvia Zanella Di Pietro, os partidos políticos, os 
sindicatos, as grandes empresas e os grupos empresariais.
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considerado, mas que tem uma importância decisiva: a participação do cidadão. O 

atendimento aos interesses dos cidadãos, da coletividade, é o objetivo de todo agir 

estatal. Imprescindível, portanto, que o cidadão participe do processo de 

desenvolvimento de seu município, de sua cidade.

Tal participação, que se constitui agora em determinação legal, é uma conquista 

arduamente buscada pela população, porquanto passou a perceber nesse processo uma 

forma de mudar a realidade urbana do país, realidade esta que se transformou em um 

grande desafio para os governantes. Atualmente, 81% da população vive nos centros 

urbanos e são participantes de um processo de urbanização252 que, conforme já  

afirmado, desenvolveu-se de forma muito rápida, acarretando conseqüências que 

podem ser expressas pelo agravamento da exclusão social, especialmente nas grandes 

cidades, com extensas áreas periféricas, locais onde predominam problemas de infra- 

estrutura básica, falta de equipamentos e de serviços urbanos. Aliam-se a estes, entre 

outros, problemas ambientais e a retenção especulativa de áreas, favelas e invasões.

A mobilização popular foi intensa e, pela primeira vez, a cidade foi tratada na 

Constituição Federal. Lutaram os movimentos reivindicatórios em defesa do direito à 

cidade, à habitação, ao acesso a serviços públicos de qualidade e à possibilidade de 

vida digna para todos.

Como decorrência da Constituição Federal, tem-se agora o Estatuto da Cidade 

para instrumentalizar o poder público, especialmente o poder público municipal, para 

garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana e garantir o atendimento das reivindicações dos cidadãos. Além de propiciar a 

legalização territorial das cidades, o referido estatuto sugere uma mudança de 

comportamento de todos os atores sociais, um acordo para, utilizando as ferramentas 

ali disponibilizadas, gerar as transformações necessárias com vistas a que os centros 

urbanos se tomem espaços de solidariedade e bem-estar para seus habitantes. Afirma 

Isabel Cristina Eiras de Oliveira que o estatuto constitui-se em “esperança de mudança 

positiva no cenário urbano, pois reforça a atuação do poder público local com

252 Diferencia-se de urbanificação, porque este é o fenômeno de correção daquele, através da aplicação 
dos princípios do urbanismo, conforme José Afonso da Silva, op. cit., p. 21-22.
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poderosos instrumentos que, se utilizados com responsabilidade, permitem ações 

conseqüentes para a solução ou minimização dos graves problemas observados nas 

cidades brasileiras”.253

O instrumento básico, principal, previsto no estatuto da cidade, como já  visto, é 

o Plano Diretor que, como determina o referido documento legal, deve ser resultado de 

um grande pacto de toda a sociedade, construído com a participação e colaboração dos 

cidadãos. Significa dizer que, a partir desse momento, a população deve ser chamada a 

participar das decisões de interesse público. A participação popular assume, assim, 

papel fundamental na formulação da política urbana. Busca-se, com o Estatuto da 

Cidade, a implementação da gestão democrática das cidades, com a co-participação de 

todos os agentes e atores responsáveis pelo desenvolvimento, envolvidos diretamente 

nas diversas e permanentes questões que se apresentam no seu quotidiano. A 

incorporação da participação dos cidadãos nas decisões de interesse público constitui- 

se em um dos grandes avanços da legislação atual.

No aspecto da política urbana a participação da população pode se dar em todas 

as dimensões, desde a formulação do Plano Diretor, sua negociação e aprovação na 

Câmara de Vereadores, até sua implementação e nas revisões permanentes.

Percebe-se, assim, a nova dimensão que adquiriu o Plano Diretor com a 

vigência do Estatuto da Cidade. Esse instrumento deixa de ser plano de alguns, para 

ser de todos, formulado a partir da participação dos diferentes setores sociais, 

garantindo que seja resultado da conciliação dos diversos interesses presentes na vida 

diária da cidade.

Afirma Isabel Cristina Eiras de Oliveira que

a visão atual do plano diretor difere bastante de sua concepção anterior. De mero documento 
administrativo com pretensão de resolução de todos os problemas locais, desconsiderando as 
práticas sociais quotidianas, o plano diretor assume a função de, como instrumento, interferir 
no processo de desenvolvimento local, a partir da compreensão integradora dos fatores 
políticos, econômicos, financeiros, culturais, ambientais, institucionais, sociais e territoriais 
que condicionam a situação encontrada no município.254

253 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de, op. cit., p. 4.
254 Ibid., p. 18.
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Remete a nova lei à reflexão de que a solução para os problemas das cidades 

deve ser buscada, decidida e definida por todos, tendo como pressuposto a 

compreensão profunda dos processos e conflitos que envolvem a questão urbana, com 

reflexos diretos na vida dos cidadãos. Estes são os personagens que vivem nas cidades, 

que circulam, trabalham e se divertem, e seu bem-estar está relacionado ao 

atendimento de seus interesses de forma coletiva e à garantia de acesso aos 

investimentos públicos por todos. Tudo isso é uma conquista que deve ser buscada 

democraticamente, tendo a população o direito de intervir diretamente na organização 

de seu espaço de vida em sua cidade.

Assim, o cidadão é chamado e pode participar da construção de uma gestão 

democrática para sua cidade, influenciando e colaborando na implementação de uma 

política urbana que realmente transforme a realidade, garantindo um uso mais igual e 

justo do solo. Vários são os instrumentos disponíveis e recomendados pelo Estatuto da 

Cidade, entre estes destacam-se a constituição de órgãos colegiados de política urbana, 

debates, audiências e consultas públicas, planos e projetos de lei de iniciativa popular, 

referendos e plebiscitos.

De outra parte, nesse processo de construção da gestão democrática das cidades, 

cabe ao poder público, como agente de desenvolvimento, atuar, concretamente, 

mediando os conflitos decorrentes da vida na cidade, reunindo as demandas e 

orientando as ações dos demais agentes envolvidos no processo, quais sejam a 

população e os empresários.

Conclui-se, destarte, que a gestão democrática em relação à implementação da 

política urbana conduz naturalmente para a elaboração conjunta do Plano Diretor, seu 

principal instrumento. A sociedade, através de seus diversos setores, deve ser chamada 

a participar da elaboração do Plano, discutindo as potencialidades, identificando os 

problemas existentes na esfera local, estabelecendo diretrizes, definindo estratégias e 

elencando as ações dele decorrentes, tomando-se co-responsável pelo processo de 

planejamento a ser desencadeado em relação ao desenvolvimento da cidade.

Entende-se que, se as orientações do Plano Diretor são resultado de uma 

construção pactuada coletivamente, estas constituem-se em base para o agir estatal e
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legitimam o controle social a ser exercido pela sociedade sobre a ação do poder 

público.
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5 DISCRICIONARIEDADE ADM INISTRATIVA E PLANO DIRETOR

5.1 A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR E A ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA 

DO AGENTE PÚBLICO

O legislador brasileiro, considerando a realidade urbana do país, inovou em 

relação à legislação urbanística, a partir da Constituição Federal de 1988, qualificando 

o instituto do Plano Diretor. De mero documento administrativo, este adquire, a partir 

de agora, força de instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, e sua aplicabilidade abre caminhos para construir-se uma política nacional 

para o desenvolvimento urbano.

Determinante e insistente manifesta-se o Estatuto da Cidade no sentido de 

elencar todos os requisitos e preocupações atinentes no processo de elaboração do 

Plano Diretor e, entre estes, os de fixar diretrizes básicas para o desenvolvimento do 

município e de ter a participação e a colaboração efetivas da sociedade em todas as 

instâncias.

Consoante os requisitos gerais, deve o projeto de Plano Diretor, diante da 

realidade que busca transformar, especificar claramente o objeto de sua intervenção, 

tendo presente a reordenação do território do município e o adequado uso do solo.

Assim, um plano diretor obrigatoriamente conterá determinações relacionadas 

às áreas de circulação, à localização dos equipamentos públicos e à divisão do solo em 

zonas para fins de utilização dos prédios privados.

Aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui o Plano Diretor 

do município, inicia-se, com a sanção pelo chefe do Executivo Municipal e com a 

publicação, a fase que pode ser considerada a mais importante, qual seja, a sua 

implantação, a sua execução através da aplicação da lei. De nada aproveitaria à 

Administração Pública e à própria coletividade empreender grande esforço e trabalho 

na elaboração de um plano de desenvolvimento para o município se este mostrar-se 

inexequível ou inviável, gerando custos sem resultados.



Certamente a execução material do Plano Diretor, a concretização de seus 

preceitos com vistas à realização das transformações reais que a comunidade está a 

exigir constitui-se em missão primordial para o poder público.

Compreendido que tal plano conterá as diretrizes básicas e gerais que devem 

orientar o desenvolvimento urbano do município, ter-se-á, na prática, o cometimento a 

planos setoriais, especiais e executivos a regulamentação detalhada da sua efetivação.

Assim, dependendo das diretrizes fixadas, caberá ao Poder Executivo instituir 

leis complementares ou decretos, elaborar os diversos planos setoriais, especiais ou 

executivos com vistas à regulamentação da zona urbana, do zoneamento do uso do 

solo urbano, dos loteamentos e das edificações, elencando obras e serviços 

necessários. Além disso, pode dispor também sobre a localização dos equipamentos 

públicos, das áreas de circulação e do zoneamento para utilização dos edifícios 

privados.

Será, então, a vez de os diversos órgãos e departamentos-fins do município 

municipal executarem as obras e serviços estabelecidos no Plano Diretor. Isto significa 

que aos órgãos municipais adequados cabe a tarefa de traduzir concretamente as 

diretrizes e políticas fixadas pelo plano, tendo presente a realidade a ser transformada, 

com vistas a tomar o espaço urbano acessível a todos.

Afirma Hely Lopes Meirelles que

a implantação do plano diretor se faz pelos órgãos e agentes executivos municipais, sujeitos a 
todas as suas normas e diretrizes na realização dos empreendimentos planejados, notadamente 
na execução das obras e serviços locais, na abertura das vias públicas, na regulamentação do 
uso do solo urbano e urbanizável, na aprovação dos loteamentos para fins urbanos, na 
formação dos núcleos industriais, no controle da edificação e das atividades particulares que 
possam afetar a vida e o bem-estar da comunidade e na preservação ambiental, que constitui 
preocupação urbanística de todo e qualquer planejamento territorial.255

Considerando as características da ação estatal administrativa que, por vezes, 

apresenta-se vinculada às exigências da lei em todos os seus aspectos e, em outras 

oportunidades, dispõe de uma margem de liberdade para que o agente público adeqúe a 

legislação ao caso concreto, agindo assim com discricionariedade, é objetivo deste

255 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, op. cit., p. 405-406.
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trabalho proceder a uma análise sobre a possibilidade do agir discricionário na execução 

do plano diretor urbano.

Pelos estudos até aqui realizados, percebe-se com clareza que toda e qualquer 

ação estatal, seja de caráter discricionário ou vinculado, está condicionada ao princípio 

da legalidade, que se constitui em ponto de equilíbrio entre a supremacia exercida pela 

autoridade estatal e os direitos dos administrados.

Tem-se claro também que inexiste ato administrativo totalmente discricionário. 

Em qualquer ação estatal, alguns de seus elementos vêm definidos na lei, com precisão, 

e outros são deixados para que a Administração Pública, ao apreciar as várias 

possibilidades e utilizando os critérios de oportunidade e conveniência, tome a decisão 

mais adequada.

Trazendo a lume o tema que é objeto deste estudo, qual seja, a possibilidade de 

discricionariedade na execução do plano diretor urbano, fazem-se necessárias algumas 

considerações.

O administrador público tem o dever de buscar sempre a solução ótima para o 

atendimento do interesse público que lhe é confiado. Nem sempre o legislador consegue 

prever, ao disciplinar a conduta do administrador para cumprir o seu dever de boa 

administração, todas as situações que ocorrerão concretamente, deixando ao 

administrador a possibilidade de agir discricionariamente para alcançar, com a
• • 256emanação do ato, a solução excelente que a norma em abstrato não consegue indicar.

No caso específico do Plano Diretor urbano, sua lei será eficaz no limite de suas 

determinações.

Em relação à lei do Plano Diretor, se esta contiver todos os elementos para sua 

eficácia e aplicação imediatas, os seus efeitos se manifestarão diretamente vinculantes 

para os órgãos públicos e para os particulares. Nesse caso, só haverá possibilidade de 

discricionariedade se fato superveniente257 à sançaõ da lei, de alta relevância, acontecer 

que exija uma ação imediata do poder público. Se em alguns casos a lei deixar certas

256 Este é o pensamento de Celso Antonio Bandeira de Mello, manifestada em sua obra 
Descricionaridade e controle jurisdicional, p. 32ss
257 Como exemplos de fato superveniente de alta relevância podem-se citar os casos de temporais, de 
desmoronamento de áreas, de incêndios, enfim, de fatos naturais que independem da previsão estatal.
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disposições para atuação ulterior mediante leis especiais, por exemplo, sobre o uso do 

solo, sobre edificações..., terá que haver complementação por parte do executivo, 

caracterizando-se um espaço para atuação discricionária do agente público.

É o que prevê o Estatuto da Cidade ao disciplinar a execução da política de 

desenvolvimento e expansão urbana no Brasil. Determina a referida Lei, em seu art. 2o, 

as diretrizes gerais258 que devem ser o objetivo da política urbana, da qual o Plano 

Diretor é o instrumento básico, remetendo, por conseqüência, à responsabilidade do 

Poder Executivo a sua concretização, sua adequação à realidade, e definindo, a partir 

de então, quais instrumentos serão necessários para execução das diretrizes, a forma a 

ser utilizada, o conteúdo pormenorizado que deve conter e o momento adequado para 

sua implantação. Tem, então, o Executivo, o poder-dever de, de forma discricionária, 

observadas as diretrizes legais aprovadas, definir as ações necessárias para o 

atendimento adequado das determinações do Plano.

De outra parte, tendo-se claro que o Plano Diretor é o planejamento urbano e, 

como tal, caracteriza-se como um processo que se desencadeia numa ordem e com 

indicativos de ações a serem executadas ao longo do tempo, toma-se restrita a 

possibilidade de ação discricionária que modifique as diretrizes gerais fixadas pelo 

Plano. Essa ação caberá apenas, como já  afirmado, diante de acontecimentos 

relevantes e imprevisíveis, supervenientes à sanção da lei do Plano e que exijam ação 

urgente e imediata do poder público.

Restringe-se ainda mais o agir discricionário se obedecidas as determinações 

legais de participação popular na elaboração do plano. Preconiza o art. 2o, Inciso II da 

Lei n°. 10.257, Estatuto da Cidade. “A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes: II — Gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na

258 O significado literal das palavras “diretriz” e “geral”, de acordo com o dicionário da língua 
portuguesa é, respectivamente, “orientação, rumo” e “comum a um grande número ou à maior parte”. 
Já Celso Antonio Bandeira de Mello fala de normas gerais como aquelas que veiculam apenas 
“preceitos que estabelecem os princípios, os fundamentos, as diretrizes, os critérios básicos, 
conformadores das leis que necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência da matéria” 
(MELLO, Celso Antonio Bandeira de, op. cit., p. 335).
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formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”.

Compreende-se, dessa forma, que, elaborado o projeto do Plano Diretor urbano 

a partir de ampla discussão com a sociedade, inserindo em seu conteúdo e como suas 

diretrizes as sugestões e decisões da comunidade organizada, manifestadas através de 

audiências, consultas públicas, debates ou outros instrumentos, considerando também 

a avaliação e a rediscussão no poder legislativo municipal, cuja instituição tem por 

responsabilidade precípua dar legitimidade aos temas que lhes são propostos, visto que 

são os vereadores os representantes naturais da sociedade, resta ao Poder Executivo 

colocá-lo em prática. Como tal, em sancionando-o, deve executá-lo na sua 

integralidade, não sendo permitido ao Executivo promover alterações no que diz 

respeito às diretrizes gerais, fundamentadas no poder discricionário que é inerente à 

atividade administrativa.

Conclui-se, pois, preliminarmente, que a possibilidade de agir 

discricionariamente na execução do Plano Diretor urbano caberá em alguns aspectos 

da ação administrativa, quando da sua concretização para operar as transformações 

previstas no referido plano, conforme será demonstrado a seguir.

5.2 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR URBANO -  LOCALIZAÇÃO DA 

DISCRICIONARIEDADE

Na execução do Plano Diretor Urbano, buscar-se-á concretamente o 

atendimento do interesse público determinado pela norma, constituída esta de 

diretrizes gerais, com o objetivo de orientar a implantação das políticas públicas 

adequadas e necessárias para o desenvolvimento da política urbana do município.

Para alguns atos executórios, a norma é objetiva, clara e precisa, cabendo ao 

sujeito, ao agente público competente, cumpri-la tal qual a lei determinou.

Já para outros atos administrativos que, necessariamente, terão que ser editados 

para implantação do Plano Diretor Urbano, a norma reguladora mostra-se imprecisa
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e/ou incompleta, deixando para o agente a escolha da solução que melhor atenderá ao 

interesse público.

Nas duas situações elencadas manifesta-se a discricionariedade, alterando-se 

apenas a amplitude da ação discricionária, ou, como diz Jean Rivero, a medida do 

poder discricionário. Isto porque, como já  afirmado, não existe ato totalmente 

vinculado e tão pouco totalmente discricionário. Tem sempre a administração pública 

a liberdade para escolher o momento de execução dos atos determinados pelo Plano 

Diretor.

Quando da execução do Plano, e considerando que este traçou diretrizes gerais, 

o que significa, certamente, não precisar de forma estanque os prazos para 

implementação, é discricionária a escolha do momento para executar os atos delas 

decorrentes. Assim terá sempre o poder Executivo, através dos órgãos competentes, 

liberdade para escolher em que momento implementará as várias ações definidas no 

plano, obedecendo ao prazo total fixado para sua execução. De outra parte, todo e 

qualquer ato a ser praticado terá que obedecer e não se afastar das diretrizes fixadas 

pela lei que instituiu o Plano, determinação que limita a liberdade do agente público, 

ensejando um equilíbrio na ação da administração pública.

Trazendo a lume o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro de que a 

generalidade da lei abre possibilidades para uma ação discricionária quando de sua 

aplicação ao caso concreto, constata-se esta situação na execução do Plano Diretor 

Urbano. Sendo várias as diretrizes fixadas no Plano, decorre da visão da autora que o 

administrador público pode, diante dos diversos aspectos da cidade a serem 

transformados pelo Plano Diretor, determinar quais são as medidas mais necessárias e 

que, concretamente, melhor atenderão de imediato ao interesse público. Significa dizer 

que, entre as várias ações que deverão ser implementadas por força determinativa do 

Plano Diretor, poderá o Poder Executivo estabelecer a ordem da sua execução, 

definindo prioridades, considerando os critérios de oportunidade e conveniência e o 

interesse público imediato a ser atendido. Não é permitido ao Executivo, porém, 

desvencilhar-se da responsabilidade de executá-las todas, e nem alterar seu conteúdo, 

visto que isto consta na lei geral.
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Importante é a análise, também, da possibilidade de se verificar 

especificadamente a discricionariedade nos elementos do ato administrativo.

Em relação ao sujeito que editará os atos executórios do Plano Diretor, será 

sempre da competência do agente público determinado por lei, não havendo 

possibilidade de livre escolha.

O objeto do ato administrativo, entendido como a proposta que se quer executar 

ou sobre o que o ato dispõe, será discricionário na medida em que a diretriz geral do 

Plano Diretor, diante das várias situações a serem atendidas, não fixá-lo concretamente 

ou prever mais de um, deixando à administração pública a liberdade de, para 

atendimento da diretriz geral, definir qual o objeto executará ou qual o melhor dentre 

os elencados. Assim, se o legislador aprovar como uma diretriz geral do Plano Diretor 

do município a “ordenação e controle do uso do solo”, ficará a critério do poder 

Executivo definir quais as ações que deverão ser implementadas e qual seu objeto com 

vistas ao atendimento desta diretriz. Ou ainda, se a diretriz determinar que, para a 

ordenação e controle do uso do solo, a administração deverá implementar o 

parcelamento do solo, definindo adequadamente os seus vários usos, ou efetuar o 

zoneamento, determinando a finalidade de ocupação de cada região da cidade, ou 

desencadear uma ação com vistas ao incentivo do uso adequado do imóvel urbano, 

penalizando a retenção especulativa que resulta na sua subutilização ou não utilização, 

caberá à administração escolher, de acordo com o que for mais conveniente e 

oportuno, o objeto a implementar que atenderá adequadamente à diretriz geral 

aprovada pelo Plano.

No aspecto relacionado à forma, a maneira como o ato executório do plano 

diretor será exteriorizado, esta será discricionária se a diretriz geral não a fixar 

concretamente. Pode a norma geral do Plano determinar, por exemplo, que o 

parcelamento do solo urbano será definido através de lei complementar, com 

regulamentação posterior de um plano setorial. Verifica-se, neste caso, que a diretriz 

geral define claramente a forma que deve ser utilizada para implementar a política de 

parcelamento do solo, não havendo espaço para opção discricionária da administração. 

Se, de outra parte, a norma geral dispuser apenas que a administração pública definirá,
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a seu critério, qual a forma adequada para implementar o parcelamento do solo urbano, 

ficará a critério da administração essa escolha.

Em relação ao motivo de um ato administrativo executório do Plano Diretor 

Urbano, ter-se-á discricionariedade quando, por exemplo, a norma que fixa as 

diretrizes gerais determinar que o Poder Executivo municipal elaborará a lei de 

parcelamento do solo urbano, dividindo-o em zonas para fins de utilização dos 

edifícios privados, garantindo dessa forma mais qualidade de vida para os cidadãos. Os 

motivos elencados para o parcelamento do solo contém noções subjetivas, busca mais 

qualidade de vida, ficando a critério do agente público definir com precisão os fatos 

concretos que determinarão a elaboração da referida lei.

Sobre a finalidade do ato administrativo executório do Plano Diretor Urbano, o 

entendimento corrente é de que esta será sempre vinculada, pois, ao determinar-se a 

edição de um ato previsto nas diretrizes gerais, já  se terá em vista qual o resultado que 

a norma está a exigir.

5.3 A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA ELABORAÇÃO COMO 

ELEMENTO VINCULANTE NA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR URBANO

Consoante o que estabelece a Constituição Federal de 1988, corroborada pelo 

Estatuto da Cidade, a sociedade deve ser chamada a participar do processo que visa à 

implantação de políticas de desenvolvimento urbano, tendo presente que é a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos, o seu bem-estar, que é o objetivo precípuo desta 

ação pública.

Como afirma Nelson Saule Júnior,

a Constituição Federal de 1988 adotou o regime da democracia participativa, fundada no 
princípio da soberania popular, no Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça que tem como 
fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana e como objetivo, construir para uma
sociedade livre, justa e solidária, eliminando a marginalização e reduzindo as desigualdades

. • 259 sociais.

259 SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 61.
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É o princípio da soberania popular, segundo o autor, que “fundamenta a 

participação popular como requisito constitucional do Plano Diretor, primeiro como 

elemento condicionante à existência de mecanismos democráticos no processo de sua 

elaboração no âmbito do poder público municipal (Executivo e Legislativo)”.260

O artigo 29, inciso XIII da Carta Magna, ao assegurar a participação popular 

mediante a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, 

não deixa dúvidas que, para a instituição do Plano Diretor, esta determinação se 

transforma em requisito constitucional, ou seja, verificador de sua constitucionalidade.

Transparente é a compreensão de que, quando o planejamento atua como 

instrumento de democratização da gestão da cidade, definindo as políticas públicas e 

as prioridades de investimento em função da realidade local e da manifestação da 

população, adquire a legitimidade necessária para inverter a ordem necessária da 

destinação dos recursos das obras e serviços públicos, com vistas ao atendimento dos 

reais interesses da população.

Essa visão de planejamento participativo, é importante ressaltar, que deve dar 

vez e voz ao cidadão, não depende da boa vontade dos governantes, é, sim, 

determinação constitucional, requisito obrigatório para todas as fases do processo de 

planejamento municipal.

O Plano Diretor como um dos principais instrumentos da política de 

desenvolvimento urbano, transforma-se em canal fundamental para absorver as 

sugestões e propostas vindas da comunidade, devendo garantir o direito ao cidadão de 

participar de todas as fases do processo. Para isto, conforme aponta Nelson Saule 

Júnior, devem ser estabelecidos mecanismos que vão “desde o direito de iniciativa 

popular, de apresentação de propostas e emendas ao plano, de audiências públicas 

como requisito obrigatório, de consultas públicas através de referendo ou plebiscito 

mediante a solicitação da comunidade”.261

260 Id.
261 Ibid., p. 63.
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Também é indicativo constitucional a criação de sistemas de gestão em relação 

ao planejamento urbano262, sendo, de outra parte, determinação constitucional, 

ratificada pelo Estatuto da Cidade, que a gestão das cidades deve ser operada de forma 

democrática, com os cidadãos exercendo seu papel de co-partícipes e co-autores263 do 

processo de tomada de decisões que influirá, direta e concretamente, na sua realidade, 

no seu dia-a-dia.

Em relação ao Plano Diretor Urbano, a previsão de interação da sociedade está 

estabelecida como instrumento legitimador para se concretizar desde o processo de sua 

elaboração, atuando durante a análise e votação pelo poder legislativo e, 

continuadamente, na sua implantação, acompanhando, fiscalizando e sugerindo.

Percebe-se, destarte, que o planejamento participativo não é uma atitude para 

ser momentânea, temporária. A partir da Constituição Federal de 1988, o cidadão é co- 

partícipe na gestão das cidades, num processo de participação que deve desencadear 

uma parceria permanente com a administração pública.

Ratifica esta afirmativa Carlos Ayres Brito ao dizer que “a participação popular 

não quebra o monopólio estatal da produção do Direito, mas obriga o Estado a 

elaborar o seu Direito de forma emparceirada com os particulares (individual e 

coletivamente). E é justamente esse modo emparceirado de trabalhar o fenômeno 

jurídico, no plano de sua criação, que se pode entender a locução “Estado

262 Conforme aponta Nelson Saule Júnior, o modelo de um sistema de gestão que pode ser extraído da 
constituição compreende: a) órgão colegiado vinculado à Administração Municipal -  canal 
institucional de participação popular (Conselho Setorial de Política Urbana): exerce as funções de 
assessoria, formulação, fiscalização na área de política urbana, podendo exercer também a função de 
órgão auxiliar do setor administrativo responsável por essa política. A sua composição contém 
representação do setor público e da sociedade civil. Esses conselhos podem também ser constituídos 
de forma regionalizada; b) órgão central da Administração Municipal (Secretaria ou Departamento de 
Política Urbana): exerce as funções de normatização, coordenação e supervisão, formulação e 
execução da política urbana (diretrizes do planejamento municipal, plano diretor); c) órgãos locais da 
Administração Municipal (subprefeituras, administradoras regionais, regiões administrativas): 
exercem as funções de coordenação e execução das atividades, planos e programas referentes à 
política urbana (Plano diretor) no âmbito de sua jurisdição; d) canais de participação popular 
autônomos e independentes do poder publico (Conselhos Populares): exercem as funções de 
análise, formulação e acompanhamento da política urbana. Exercem também a função de 
fiscalização das atividades, planos e programas desenvolvidos pela Administração Municipal. 
Esses conselhos são formados pela sociedade civil, dotadas de autonomia e reconhecidos pelo 
poder público, podendo ser constituídos de forma regionalizada.
263 A gestão democrática das cidades está prevista no capítulo IV, art. 43-45 do Estatuto da Cidade.
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Democrático” (figurante no preâmbulo da carta de outubro) como sinônimo perfeito de 

“Estado participativo”.264

Depreende-se que a participação da sociedade no processo de elaboração do 

Plano Diretor, com propostas e, certamente, com o propósito de atender à 

determinação constitucional que a chama para ser co-partícipe do processo de 

construção da gestão democrática das cidades, constitui-se elemento vinculante para a
F

administração pública na execução deste plano. E a participação da sociedade que 

garantirá a eficácia e a legitimidade das normas constitucionais determinadas no Plano 

Diretor Urbano.

Como processo contínuo, terá a administração pública a tarefa de executar o 

Plano Diretor Urbano nos moldes e de acordo com o determinado pela norma, assim 

aprovada pela Câmara de Vereadores, visto ser resultado de uma construção coletiva.

Tem-se assim que a inserção da sociedade no processo de planejamento urbano 

contribui para reduzir a possibilidade de ação discricionária da administração pública. 

Se coletivamente foi construído o projeto do plano diretor urbano, coletivamente deve 

ser sua execução. Isto não significa que a administração pública delegará ao cidadão as 

atividades executórias do plano que são de sua responsabilidade. O que se depreende 

da compreensão da lei é que as possíveis alterações que venham a ser necessárias, após 

a vigência do plano, também deverão ser discutidas, avaliadas e analisadas pela 

sociedade.

5.4 POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA AÇÃO DISCRICIONÁRIA 

ADMINISTRATIVA NA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR URBANO

Uma das premissas do Estado de Direito é estar a administração pública 

totalmente submissa à ordem jurídica. Sua ação tem que estar em conformidade com a 

lei, independente de ser sua atividade vinculada ou discricionária. É, pois, o princípio 

da legalidade o fundamento e o condicionante primeiro do agir estatal.

264 BRITO, Carlos Ayres. Distinção entre “controle social de poder” e “participação popular”. Revista 
trimestral de Direito Público-II. n. 2.p. 82-88, 1993.
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Constata-se com clareza que a discricionariedade decorre de previsão legal, é 

liberdade de ação prevista e condicionada ao sistema normativo determinado pelo 

legislador, concluindo-se, portanto, ser passível de controle o agir discricionário. Isto 

significa que o ato editado através da atividade discricionária administrativa pode ser 

controlado como qualquer outro, porque, como os atos regrados, também criam 

relações jurídicas, sendo passíveis de apreciação judicial. Como diz Fiorini “Lo que no 

se puede ni se debe controlar es la parte subjetiva que corresponde a la vontad 

administrativa: apreciar la oportunidad de dictar el acto más eficaz”.265

Para Miguel S. Morón, na vigência do regime democrático, como é o atual, não 

existem poderes livres para administração, tão pouco está o poder público isento de 

fiscalização ou de justificar suas ações

puesto que toda la actividad gubemativa y administrativa está sometida, por un lado, a la 
crítica de una opinión pública lebre y de una sociedad que puede movilizarse para alcançar sus 
objetivos; por outro, a la responsabilidad política que esa misma sociedad hace efectiva 
periodicamente y a la crítica igualmente política que formulan los grupos de oposición en los 
foras constitucional o legalmente previstos.266

A razão maior da discricionariedade é oportunizar que o administrador possa 

escolher a solução ótima que atenda ao interesse público, assim definido pela norma, 

considerando estar a administração pública em condições mais apropriadas para
• 267determinar, em cada caso, qual é a solução ideal.

Salienta Afonso Rodrigues Queiró que “a apreciação discricionária só é 

reputada correcta, só corresponderá à intenção do legislador ou à ratio legis objectiva, 

se o agente procurar de facto a solução óptima para a satisfação da necessidade 

protegida”.268

Consoante o que já  foi estudado sobre as características que identificam a 

discricionariedade, percebe-se claramente que a ação de controle a ser exercida pelo 

poder judiciário é distinta em relação aos atos vinculados e discricionários.

265 FIORINI, Bartolomé, op. cit., p. 163.
266 MORÓN, Miguel S., op. cit., p. 154.
267 Este pensamento é de Celso Antonio Bandeira de Mello, já citado neste trabalho.
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Como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos 
em lei, caberá ao judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a 
lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu. Com relação 
aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a 
discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à administração pública 
pela lei.269

Ratifica Miguel S. Morón dizendo que “El control judicial de la 

discrecionalidad administrativa és un control de naturaliza estrictamente jurídica, que 

sólo pude realizarse com prámetros jurídicos y que no puede abocar a outro tipo de 

decisión que no sea la de imponer el respeto de los limites jurídicos de la acción 

administrativa”.270

Depreende-se, então, segundo o autor, que ao judiciário, quando da edição de 

um ato administrativo discricionário pela administração, cabe um controle de 

legalidade e de finalidade, confrontando a ação administrativa aos fins que a 

justificam.271

Resulta, então, que, em relação aos atos discricionários, caberá ao judiciário 

apreciar os aspectos referentes à legalidade e observar se a administração não 

ultrapassou os limites da discricionariedade determinadas pela norma. Verificando-se 

estas circunstâncias, pode o Judiciário invalidar o ato, visto ter a administração pública 

invadido o campo da legalidade ao ultrapassar o espaço livre deixado pela lei.

268 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O poder discricionário da administração, op. cit.
269 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, op. cit., p. 2002.
270 MORÓN, Miguel S., op. cit., p. 155-156.
271 Isso ocorre, salienta a autora “pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado 
previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para 
livre decisão da administração pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será 
legal. Daí porque não pode o poder judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, 
pois, caso contrário, estaria substituindo por seus próprios critérios de escolha, a opção legitima feita 
pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do 
que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto” (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella., op. cit.,
p. 202).
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As teorias que têm sido utilizadas para limitar o exercício da discricionariedade 

e, conseqüentemente, possibilitar um campo de atuação ao poder judiciário, dizem 

respeito ao desvio de poder e aos motivos determinantes.

A teoria do desvio de poder tem seu fundamento exatamente no objetivo de 

limitar o exercício do poder discricionário. O desvio de poder se verifica quando a 

autoridade utiliza a discricionariedade, a margem de liberdade que lhe foi conferida 

legalmente, para alcançar um fim diverso do fixado pela lei. Caracterizado o uso 

indevido do poder discricionário, está autorizado o judiciário a determinar a nulidade 

do ato da administração.

A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato editado pela 

administração aos motivos indicados como seu fundamento. Se estes forem 

inexistentes ou falsos, o ato será nulo. A atuação do judiciário, neste caso, se dará 

mediante a apreciação dos motivos, ou seja, dos pressupostos de fato e das provas de 

sua ocorrência.

Constata-se no direito brasileiro, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

uma tendência no sentido de ampliar a limitação à discricionariedade administrativa, 

ampliando, por conseqüência, o controle judicial. Isto se verifica em relação aos 

conceitos imprecisos, muito utilizados pelo legislador para designar o motivo e a 

finalidade do ato e que, por serem noções vagas, indeterminadas, deixam ao livre 

entendimento do administrador.

Alegam os defensores de uma maior limitação à discricionariedade 

administrativa que a utilização de noções imprecisas não caracteriza automaticamente 

a existência da discricionariedade. Entendem que se houver elementos objetivos, 

extraídos da experiência, que permitam a delimitação, a identificação clara do que quer 

o legislador, chegando-se a uma única solução válida perante o direito para 

determinado caso concreto, ter-se-á apenas um trabalho de interpretação e não 

discricionariedade. Esta se verificará se houver necessidade de apreciação subjetiva, 

segundo conceitos de valor, não podendo o judiciário examinar os critérios de valor 

utilizados pela autoridade.
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro relaciona ainda como limites à 

discricionariedade administrativa os princípios inerentes ao ordenamento jurídico do 

Estado de Direito Social e Democrático, quais sejam os princípios da moralidade, da 

razoabilidade, da supremacia do interesse público e os princípios gerais do direito, 

cujo entendimento já  consta neste estudo.

No entendimento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “o que se sujeita no ato 

administrativo à apreciação judiciária, portanto, não é discricionariedade em si, mas o 

resultado de seu exercício e, ainda assim, no que exorbitou dos limites da ordem 

jurídica”.272

Consoante o que já  foi estudado sobre o entendimento do autor em relação aos 

limites da discricionariedade, afirma este que

o judiciário pode, assim, anular atos administrativos discricionários, fundados em inexistência 
de motivo, insuficiência de motivo, inadequabilidade de motivo, incompatibilidade de motivo, 
desproporcionalidade de motivo, impossibilidade de objeto, desconformidade de objeto e 
ineficiência de objeto, apenas controlando os limites objetivos do exercício do poder 
discricionário. O que se defere ao judiciário é, portanto, uma tarefa que é, por definição,

r r • 273materialmente sua -  o controle de legalidade -  um poder-dever que lhe e propno.

O entendimento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto é de que a competência 

para definir administrativamente o interesse público no caso concreto e a existência de 

um claro legal a ser preenchido para atendê-lo concreta e diretamente são os 

pressupostos para o exercício legal da discricionariedade.

Verificados esses pressupostos, a função discricionária de bem administrar é 

imperativa, não podendo a administração pública afastar-se ou postergá-la, pois esta 

atitude caracteriza ilegalidade por ação ou omissão.

A função de bem administrar exige o preenchimento da dupla dimensão do 

mérito do ato, quais sejam a oportunidade e a conveniência, pois este só existirá como 

definição destas na função de integrar os elementos motivo e objeto do ato 

administrativo de modo a satisfazer concretamente, com soluções possíveis, o interesse 

público definido pela norma. As soluções possíveis serão o limitante para satisfação do

272 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, op.cit., p. 82.
273 Ibid., p. 84-85.
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mérito e este tem que estar sujeito aos parâmetros legais, havendo, pois, limites quanto 

à oportunidade para integrar o elemento motivo, e limites quanto à conveniência para 

integrar o elemento objeto. Estes dois são os elementos do ato administrativo que são 

passíveis de definição discricionária, visto não serem sempre predefinidos pela lei.

Salienta Diogo de Figueiredo Moreira Neto que “a discricionariedade atua 

como a competência específica para valorar corretamente o motivo dentro dos limites 

da lei e para escolher acertadamente o objeto, também dentro dos limites da lei”.274 Se 

assim não ocorrer, o ato será nulo.

O autor considera como limites à discricionariedade administrativa, no aspecto 

relacionado à conveniência do objeto, ao conteúdo, a possibilidade, a conformidade e a 

eficiência.

Objeto do ato, para o autor, “é a alteração no mundo jurídico, o resultado a que 

se visa com sua prática, sempre a constituição, declaração, confirmação, alteração ou 

desconstituição de uma relação jurídica”.275

Como limites à discricionariedade no aspecto relacionado à oportunidade, 

motivo do ato administrativo, o autor considera a existência, a suficiência, a 

adequabilidade, a compatibilidade e a proporcionalidade, definindo-as como “os 

requisitos mínimos exigíveis de valoração lógica que devem estar satisfeitos para que 

o motivo, discricionariamente a partir dos pressupostos de fato e de direito, atenda ao 

interesse público específico estabelecido pelo legislador como finalidade do ato 

administrativo”.276

Compreende-se, do exposto, que ao judiciário cabe analisar se a autoridade 

administrativa, ao editar o ato, manteve-se nos limites estabelecidos à 

discricionariedade; se houve respeito ou exorbitância dos limites à discricionariedade, 

considerando que que as opções discricionárias não estão imunes ao controle 

judiciário.

Afirma ainda Diogo de Figueiredo Moreira Neto que “a sindicabilidade 

jurisdicional, (...) não importa absolutamente numa reavaliação do mérito, como

274 Ibid., p. 50.
275 Ibid., p. 71.
276 Ibid., p. 59.
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poderá parecer aos que se aferram a conceitos doutrinários ultrapassados, mas na 

verificação de sua conformidade a limites”.277

Outro autor que admite o controle dos atos administrativos discricionários pelo 

Poder Judiciário é Hely Lopes Meirelles que afirma: “no mais, ainda que se trate de 

poder discricionário da administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo judiciário, 

desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade 

resultante de abuso ou desvio de poder”.278

Celso Antonio Bandeira de Mello, definindo o motivo do ato administrativo 

como “a situação de direito ou de fato que autoriza ou exige a prática do ato”279, 

afirma, como os outros autores citados, que “não há como fugir à conclusão de que o 

controle dos atos administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame dos motivos. 

A ser de outra sorte, não haveria como garantir-se a legitimidade dos atos 

administrativos”.280

Seabra Fagundes ressalta que o controle primeiro a ser exercido em relação à 

administração é o de legalidade, porquanto afirma que “todas as atividades da 

administração pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à 

legalidade. O procedimento administrativo não tem existência jurídica se lhe falta, 

como fonte primária, um texto de lei” .281

Salienta que, casos há, em que o poder executivo age com certa liberdade de 

movimentos, sem estar sua atividade condicionada totalmente a limites legais, tendo 

em vista à realização de suas finalidades. Este agir discricionário se dá em relação à 

conveniência, oportunidade e modo de agir.

Diz ainda Seabra Fagundes que

a Administração Pública pode, assim, sem contrariar o regime da legalidade, sem ir 
positivamente de encontro à determinação legislativa, abster-se de executar a lei. Quando não 
exista uma peremptória fixação de prazo para a aplicação da regra, fica-lhe a faculdade de 
conciliar a execução com as conveniências de tempo e utilidade, indicadas por circunstâncias, 
que só ela pode aferir. Em certos casos, o próprio interesse público pode aconselhar a não pôr

277 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, op. cit., p. 85-86.
278 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, op. cit., p. 147.
279 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional, op. cit., p. 86.
280 Ibid., p. 88.
281 FAGUNDES, Seabra, op. cit., p. 115.

144



em movimento o texto legal. Também é indispensável permitir à administração pública
resolver, por mais de um modo, detenninadas situações, segundo entenda diante dos fatos

282concretos.

Reafirma que esse agir estatal não significa uma quebra da submissão à ordem 

jurídica, ao contrário, é regulado e previsto pelo direito. Se, porém, essa ação exorbita 

a esfera da atividade demarcada pela lei, cabe ao judiciário a apreciação.

Ressalta, ainda, o autor, a existência de limites às atividades administrativas, 

estas referentes à forma, à competência e, à finalidade, totalmente vinculadas à 

legalidade.

Em relação ao mérito do ato, Seabra Fagundes manifesta-se no sentido de que

ao poder judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Esse é o
limite do controle, quanto à extensão. O mérito compreende as questões relativas ao acerto, à
justiça, à equidade, etc. Tais aspectos envolvem interesses e não direitos. Ao judiciário, não se
submetem os interesses, que o ato administrativo contraria, mas apenas os direitos individuais,
acaso feridos por êle. (...) A análise da legalidade (legitimidade dos autores italianos) tem um
sentido puramente jurídico. Tinge-se a verificar se os atos da administração obedeceram às
prescrições legais, expressamente detenninadas, quanto à competência e manifestação de

• > • > 283vontade do agente, quanto ao motivo, ao objeto, à finalidade e à forma.

Considerando as manifestações dos autores, neste estudo registradas, conclui- 

se, destarte, que as atividades decorrentes da execução do Plano Diretor Urbano são 

passíveis de controle pelo poder judiciário, cabendo-lhe a verificação da conformidade 

da ação estatal com o interesse público definido pela norma para ser atendido, 

analisando-os sob todos os aspectos elencados como limites ao agir discricionário.

Considerando que os atos administrativos executórios do Plano Diretor Urbano 

são por vezes vinculados e por vezes discricionários, ter-se-á sempre a possibilidade 

de controle judicial nos aspectos relacionados à legalidade, à conformidade com a lei. 

Nos atos discricionários, não caberá ao judiciário apreciar os aspectos subjetivos do 

ato administrativo que são editados conforme a oportunidade e a conveniência para a 

administração pública, com vistas ao atendimento às diretrizes fixadas pelo Plano 

Diretor, que, em conseqüência, vem atender ao interesse público. Deverá, porém, o

282 Ibid., p. 119-120.
283 FAGUNDES, Seabra, op. cit., p. 173-175.
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judiciário examinar os atos discricionários editados para execução do Plano Diretor 

Urbano, confrontando-os com os princípios da administração pública, os princípios 

gerais do direito e a finalidade da lei. Como afirma Lúcia Valle Figueiredo, “(...) o 

exame judicial terá de levar em conta não apenas a lei, a Constituição, como também 

os valores principiológicos do texto constitucional, os standards da coletividade”.284

Consoante, como salienta a autora, que “(...) o fim do ordenamento jurídico é a 

pacificação social, a certeza e a segurança jurídica”285, a possibilidade de controle 

judicial dos atos discricionários executórios do plano diretor constitui-se em garantia 

de que a política urbana a ser implementada atenderá os anseios da sociedade e, assim 

não sendo, será obrigatoriamente modificada pelo poder judiciário.

284 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Controle da Administração Pública. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 43.
285 Ibid., p. 46.
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CONCLUSÃO

O trabalho dissertativo, ora em conclusão, trouxe para análise um dos temas 

mais instigantes e conflituosos que se apresentam à administração pública, qual seja, a 

possibilidade de agir discricionariamente.

Neste trabalho, a análise centrou-se na possibilidade de ação discricionária do 

poder público na execução do Plano Diretor Urbano, trazendo à lume as determinações 

da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade.

Dedica, a Carta Constitucional de 1988, pela primeira vez na história das 

constituições do país, um capítulo à política urbana, estabelecendo, conforme aponta 

Nelson Saule Junior, “um conjunto de princípios e normas direcionadas no sentido de 

promoção de uma política urbana voltada para ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.286

Essa determinação constitucional está fundamentada no diagnóstico da 

realidade brasileira que demonstra a concentração da maioria das populações nas 

zonas urbanas dos municípios, acarretando graves problemas sociais.

Elege a Constituição Federal como instrumento básico da política urbana o 

Plano Diretor que deverá ser elaborado com a participação da população e aprovado 

pela Câmara de Vereadores. Conterá o plano diretor urbano as diretrizes básicas e 

gerais para ordenação adequada do desenvolvimento das cidades, incluindo, entre 

outros, o sistema viário, o zoneamento, definindo regras para ocupação do solo, e o 

sistema de recreação. A implantação do plano diretor deverá também considerar a

286 SAULE JÚNIOR, Nelson, op. cit., p. 34.



participação popular, tendo presente a caracterização do modelo de Estado vigente a 

partir da Constituição Federal de 1988, como “democrático de direito”, o que significa 

co-participação do cidadão em todas as instâncias do processo de planejamento, visto 

ser o atendimento dos seus interesses a razão maior da existência do Estado. Acima do 

Estado, o cidadão é quem realmente tem conhecimento da realidade a ser 

transformada.

Consoante os diversos entendimentos sobre discricionariedade apresentados no 

decorrer do estudo, tem-se, claro, primeiramente que este instituto deriva da lei, 

constitui-se liberdade de ação prevista no ordenamento jurídico, sendo portanto 

diferente de arbitrariedade que é ação contrária à lei.

Decorrendo de previsão legal, a discricionariedade tem seu fundamento 

principal na impossibilidade de o legislador prever, no momento da elaboração da lei, 

todas as ações que são necessárias para que a administração pública possa atender à 

finalidade legal ou prever todas as ocorrências que se verificam na dinâmica vida da 

sociedade e que exigem ação do poder público.

Em termos de conceituação, registre- ..e um dos conceitos que mais clarifica 

o entendimento sobre discricionarieda , o apontado por Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro que a define “como a faculdade que a lei confere à administração para apreciar 

os casos concretos, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma 

dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o Direito”.287

287 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., p. 171.
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Em relação à ação discricionária da administração pública na execução do 

Plano Diretor Urbano, o estudo é conclusivo no sentido de ser possível e necessário. 

Pode o agente público escolher sempre, conforme a oportunidade e a conveniência 

para administração pública, o momento e a ordem de execução das ações de 

implantação do Plano Diretor Urbano. Também, quando a diretriz geral não definir 

com precisão e concretude, a ação executória cabível para seu cumprimento, ficará ao 

livre arbítrio da administração a definição sobre o tipo de ação a ser executada que 

atenderá à diretriz, seu conteúdo e sua forma. Não lhe é permitido, porém, alterar as 

diretrizes gerais fixadas e tão pouco as ações determinadas de forma vinculada em 

todos os seus aspectos.

Comprovou-se, através deste estudo, que a diserieionariedade é um instrumento 

necessário na atividade administrativa, indispensável para que a administração pública 

possa atender de forma excelente aos interesses públicos que se ampliam e se renovam 

a cada dia, porque resultados da vida dinâmica da sociedade.

Percebeu-se claro que o agir discricionário da administração sofre limitantes. O 

primeiro e principal é o princípio da legalidade, fundamento basilar do Estado de 

Direito e ao qual está subjugada toda a ação estatal. Também é fator restritivo da 

discricionariedade a participação popular no processo de planejamento. E 

determinação constitucional, corroborada pelo Estatuto da cidade, que os cidadãos são 

os elementos legitimadores das políticas urbanas, devendo participar do planejamento 

em todas as instâncias. Fica compreendido, portanto, que a participação popular na 

elaboração do projeto de Plano Diretor vincula sua execução, reduzindo a esfera de 

liberdade da administração.
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Também limitam o agir discricionário na execução do plano diretor os 

princípios da moralidade, da razoabilidade, da supremacia do interesse público e os 

princípios gerais do direito.

Os motivos e a finalidade do ato indicados na lei, o desvio de poder e a boa fé 

são também limitantes à discricionariedade, enumerados por vários autores. Por fim, 

demonstrou o trabalho, ora executado, a ampliação do controle judicial à ação 

discricionária da administração pública. De um entendimento inicial fundamentado na 

insindicabilidade evoluiu-se para a possibilidade de verificação, por parte do 

judiciário, da conformidade da ação estatal com os princípios da administração pública 

e aos interesses públicos a serem atendidos, assim definidos pela norma.
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