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RESUMO 
 

A presente dissertação consiste em refletir, com ênfase no âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, acerca do exercício do Poder Discricionário conferido à Administração 

Pública à luz do Princípio da Boa Administração, e analisar a sua aplicabilidade na ordem 

jurídica portuguesa.  

Para tanto, após tecermos algumas considerações a respeito da discricionariedade 

administrativa, abordaremos o significado e a função do Princípio da Boa Administração, 

como fundamento das prerrogativas da Administração Pública, concretizando-se no dever de 

boa administração. Demonstraremos a relevância do seu alcance como limite ao exercício e 

forma de controlo do Poder Discricionário, no que tange à delimitação da liberdade de escolha 

e decisão do agente público, e como possibilidade de reforço à juridicidade do ato 

administrativo.  

Por fim, pretendemos despertar a atenção para a necessária implementação de 

programas de compliance no âmbito administrativo, como instrumentos de aperfeiçoamento 

do exercício do Poder Discricionário da Administração Pública, de forma a conferir maior 

eficiência, eficácia e transparência à atuação administrativa, em cumprimento aos objetivos 

fundamentais do Estado de Direito Democrático, perfazendo, assim, o dever de boa 

administração, e consagrando o direito fundamental a uma boa administração pública. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Discricionariedade. Poder Discricionário. Limites. Controlo. Boa 

Administração. Compliance. 

 

ABSTRACT 
 

This thesis aims to reflect, with emphasis upon the doctrine and jurisprudence, about 

the exercise of discretionary power by Public Administration through the Principle of Good 

Administration, and analyze his applicability into the Portuguese legal system.  

Thus, after a brief consideration about administrative discretion, we will bring the 

meaning and the function of the Principle of Good Administration, as a prerogative of the 

Public Administration, in order to guide administrative activity as a duty of good 

administration. Therefore, we intend to demonstrate the relevance of their reach as a limit and 
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also as a control of the Discretionary Power and how it affects the discretionary choices, and 

even how it can be used to enhance the legality of the administrative act.  

At last, we will present the idea that a implementation of a compliance program is 

necessary in the governance of a public entity, for the purpose of improving the proper use of 

discretionary power, conferring efficiency, effectiveness and transparency of administrative 

activity, according to the fundamental objectives of the Democratic State of Law, ensuring the 

duty of good administration, and enshrining the fundamental right to good public 

administration. 

 

KEY WORDS: Discretion. Discretionary Power. Limits. Control. Good Administration.  

Compliance. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sob a égide do Estado de Direito Democrático, a Administração Pública possui a 

função de integração entre Estado e Sociedade, exercendo a sua atividade para a 

concretização das necessidades sociais, dos interesses da coletividade e segundo os fins 

almejados pelo Estado, tendo a responsabilidade de cumprir o disposto na lei e de assegurar 

os direitos e as garantias fundamentais. 

Com vistas a esse escopo, o agente público é investido de poderes administrativos, ou 

seja, é dotado de prerrogativas que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico para serem 

utilizadas na satisfação do interesse público, além de ter, como principal dever, o fiel 

cumprimento dos preceitos de Direito, dos Princípios Jurídico-Constitucionais e da ética 

administrativa que norteia a sua prestação administrativa, sempre primando pelo bem comum 

da coletividade administrada. 

Ditos poderes são inerentes à Administração Pública, na medida em que são 

irrenunciáveis, e não geram uma mera faculdade mas sim uma imposição ao agente público, 

que não só pode como tem a obrigação de agir em benefício da comunidade, denotando, 

assim, um verdadeiro dever de agir, sendo considerados, portanto, como um poder-dever. 

Este poder-dever será exercido, consoante a necessidade de prática de atos 

administrativos, com maior ou menor liberdade pela Administração Pública, ou seja, de forma 

discricionária ou vinculada. Porém, considerando que essas definições já se encontram 

consagradas pela doutrina e jurisprudência, iniciaremos nosso trabalho com uma breve 

abordagem acerca da distinção dos poderes administrativos vinculados e discricionários, de 

onde vislumbrar-se-á que o primeiro é o poder em que há ausência de juízo de valores, 

devendo o agente público executar o ato administrativo nos exatos termos previstos na lei, 

que estabelece previamente um único comportamento possível a ser adotado em situações 

concretas, e o segundo, objeto de nosso estudo, é o poder no qual o agente público possui 

liberdade para escolher, consoante um juízo de valores, dentre duas ou mais soluções 

juridicamente válidas, a que melhor atenda ao interesse público no caso concreto, em 

conformidade com os limites dispostos na lei. 

Contudo, para que não ocorra a má utilização do poder discricionário, de forma que a 

discricionariedade não resulte em arbitrariedade, através de uma conduta administrativa 

contrária ou excedente à lei, há que existir limites para a atuação administrativa. Assim, 
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discorrer-se-á acerca desses limites, que são instrumentos jurídicos de defesa do interesse 

público, os quais podem ser externos, que são as imposições do ordenamento jurídico, e 

internos, que são as exigências do bem comum, da ética administrativa, da boa administração 

e de todos os Princípios que regem a Administração Pública. 

Por conseguinte, procurar-se-á demonstrar que a discricionariedade administrativa 

encontra seu pressuposto de validade não só na norma jurídica mas também nos fins 

estabelecidos pelos Princípios Constitucionais e Gerais do Direito, e, em especial, no que toca 

ao Princípio da Boa Administração, como princípio norteador da atuação dos agentes 

públicos, que impõe obrigações de fazer em benefício da coletividade administrada, e que 

serve de instrumental jurídico que se coaduna com os anseios democráticos na prossecução do 

interesse público, incutindo respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos, com o intuito de coibir a prática de atos arbitrários. 

Destarte, a presente dissertação tem por objetivo evidenciar que o Princípio da Boa 

Administração deve ser considerado um limite à discricionariedade administrativa, haja vista 

que, em que pese a discricionariedade detenha um intrínseco juízo subjetivo de apreciação, o 

agente público, quando no cumprimento da sua obrigação estrita de prosseguir o interesse 

público, deve agir razoavelmente, sob um estado de prudência, ponderação, boa-fé, 

procurando empregar, no caso concreto, as soluções mais eficientes, diligentes e racionais, a 

fim de bem executar os preceitos estabelecidos pela lei e pelo Direito, consagrando, assim, o 

dever jurídico de boa administração. A tal dever corresponde o direito fundamental à boa 

administração, que consiste no direito do cidadão a uma Administração Pública eficaz, 

imparcial, célere, que vise unicamente à consecução do bem comum, que seja transparente, 

que atue com bom senso perante o caso concreto e com justa ponderação de todos os 

interesses envolvidos, sobretudo para o bem dos cidadãos. 

A par das limitações ao poder discricionário, abordaremos a premissa de que a 

Administração Pública, ao ultrapassar ditos limites, estará sujeita a um controlo, que pode ser 

administrativo, quando efetuado pela própria Administração, ou jurisdicional, quando 

efetuado pelos Tribunais Administrativos. Tais controlos podem dar-se acerca da legalidade 

do ato administrativo, o qual visa determinar se a Administração respeitou ou violou a lei, 

podendo ser realizado tanto pelos Tribunais como pela própria Administração, e do mérito do 

ato administrativo, o qual visa avaliar o fundamento das decisões administrativas, e só pode 

ser realizado pela Administração Pública. 
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Ainda, considerando a sindicabilidade por parte dos Tribunais portugueses dos atos 

praticados pela Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, quando 

eivados de vícios por violação de lei por desrespeito a Princípios Gerais de Direito que 

limitam ou condicionam a discricionariedade administrativa, demonstrar-se-á que o Princípio 

da Boa Administração, quando infringido, poderá ensejar o controlo da discricionariedade, 

tornando-se imprescindível para o correto exercício da atividade administrativa, fazendo com 

que a Administração Pública seja cumpridora dos seus deveres de forma mais eficaz e menos 

burocrática, e passe a agir com maior respeito à ética e à participação cidadã, com vistas à 

satisfação das necessidades da comunidade. 

Por derradeiro, terminaremos a reflexão deste estudo, evidenciando que o Princípio da 

Boa Administração ganha especial relevo juntamente com a adoção de regras de compliance 

ou de boa conduta no seio da Administração Pública, a fim de propiciar uma qualidade de 

comportamento pelo agente público, quando na execução de suas atividades administrativas, 

mormente quando na utilização do poder discricionário, voltada, exclusivamente, para a 

consecução dos interesses sociais, bem como para a promoção e garantia dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, visando obstar toda e qualquer forma de arbítrio e impedir a 

realização de condutas impróprias, que podem acarretar atos viciados, perfazendo, assim, o 

bom caminho para uma Administração Pública mais eficiente, transparente e eficaz. 

Assim, reconhecendo a importância do dever de boa administração como corolário do 

direito fundamental a uma boa administração pública na prossecução do interesse público, o 

propósito da presente dissertação é o de contribuir para o despertar da necessidade de, cada 

vez mais, a Administração Pública servir aos cidadãos, executando a atividade administrativa 

dando precedência à cidadania, proclamando uma visão mais democrática e participativa, 

menos discricionária, com a identificação do interesse público partilhado com a coletividade, 

de forma a conciliar os interesses do Estado com as necessidades expressas pela Sociedade, 

para bem atingir os objetivos públicos e prestar uma boa administração.  
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CAPÍTULO I – A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
 

1. Poderes Administrativos 
 

A Administração Pública, para bem cumprir seu munus publicum de prosseguir o bem 

comum, é dotada de prerrogativas, conferidas pelo ordenamento jurídico, que 

instrumentalizam o exercício de sua atividade para a consecução dos interesses coletivos. Tais 

prerrogativas são os chamados poderes administrativos, e advêm da necessidade de garantir a 

prevalência do interesse público sobre o particular. 

Os poderes da Administração são inerentes à atividade administrativa, e, por 

conseguinte, de execução obrigatória, sendo, portanto, irrenunciáveis. São impostos ao agente 

público para satisfazer as necessidades coletivas, objetivando a fiel persecução do fim público 

e impedir a desvirtuação de sua finalidade e a ofensa ao interesse público. Nessas condições, o 

poder tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade, sendo 

considerado, por isso, um poder-dever de agir. 

A Administração Pública, ao exercitar esse poder-dever, poderá agir ou decidir 

consoante uma maior ou menor liberdade determinada pela ordem jurídica. Aqui reside a 

vinculação e a discricionariedade administrativa, que passaremos a expor a seguir.  

 

1.1. Poder Vinculado e Poder Discricionário 
 

Em que pese os conceitos relativos à vinculação e à discricionariedade administrativa 

já se encontram amplamente consagrados na doutrina e na jurisprudência1, para uma melhor 

compreensão da abordagem que pretendemos realizar nesta dissertação, mostra-se oportuno 

esboçar algumas linhas concernentes aos poderes vinculados e discricionários da 

Administração Pública. 

                                                           
1 Cfr. o Acórdão do STA, de 21 de junho de 2011, Processo n.º 011/11: “A Administração pode actuar no 
exercício de poderes vinculados e no exercício de poderes discricionários. O poder é vinculado quando a lei não 
remete para o critério do respectivo titular a escolha da solução concreta mais adequada; é discricionário quando 
o seu exercício fica entregue ao critério do respectivo titular, que pode e deve escolher o procedimento a adoptar 
em cada caso como o mais ajustado à realização do interesse público protegido pela norma que o confere”. 
(Sobre o assunto, veja-se, v.g., o Acórdão do STA, de 23 de novembro de 1953, Processo n.º 000720; o Acórdão 
do TCAS, de 10 de abril de 2003, Processo n.º 10286/00 e o Acórdão do TCAN, de 20 de janeiro de 2012, 
Processo n.º 00829/08.1BEPRT). 
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É cediço que a vinculação e a discricionariedade se distinguem, basicamente, a partir 

de requisitos que se consubstanciam no momento da implementação da hipótese normativa 

em determinado caso concreto. 

Conforme Colaço Antunes, “enquanto na competência vinculada a verificação da 

hipótese legal implica necessariamente um determinado conteúdo do ato administrativo, o 

previsto na estatuição legal, no poder discricionário, ao invés, a lei deixa em aberto, em maior 

ou menor medida, o conteúdo da estatuição”2. 

Marcello Caetano expõe que o exercício do poder administrativo encontra-se 

vinculado quando “a lei ou os estatutos regulam as circunstâncias em que o órgão deve 

exercer o poder que lhe está confiado, impondo-lhe que actue sempre que concorram essas 

circunstâncias, e determinam o modo de actuar e o conteúdo do acto”3. Isto é, que “o poder é 

vinculado na medida em que o seu exercício está regulado por lei”4.  

Para José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, quando a lei indicar os 

fins, as competências e o conteúdo do ato a ser praticado pela Administração Pública, ou seja, 

quando a lei impor “os meios que a Administração há-de usar para atingir o fim público 

previsto na norma”, dar-se-ão os atos vinculados, e, neste caso, “a Administração não tem 

qualquer poder de escolha em relação ao conteúdo do acto, conteúdo esse que resulta 

directamente da lei”5.  

Assim, quando a lei conferir à Administração Pública, para a prática de ato de sua 

competência, os elementos e os requisitos necessários à formalização desse ato, prescrevendo 

o se, o como e o quando deve agir ou decidir, estar-se-á diante do exercício do Poder 

Vinculado. Neste caso, o legislador, ao criar a norma, antecipa qual a única conduta possível a 

ser realizada pelo agente público na ocorrência da situação fáctica, sem deixar margem de 

escolha para a Administração Pública, restringindo a sua liberdade de atuação.  

Portanto, diante de uma situação concreta, o agente público não dispõe de qualquer 

liberdade de ação ou decisão, encontrando-se inteiramente restrito ao mandamento legal, 

devendo, ao verificar a ocorrência do facto que dá origem ao ato administrativo, executá-lo 

nos exatos termos previstos na lei, se configurados os pressupostos legais, a fim de que a 

atividade administrativa tenha validade.  

                                                           
2 COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, A Ciência Jurídica Administrativa, Coimbra: Almedina, 2012, pp. 288-289. 
3 CAETANO, Marcello, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 1996, p. 119. 
4 Idem, p. 120.  
5 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 102. 
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De outro lado, quando a lei defere a possibilidade de escolha à Administração Pública, 

no caso concreto, consoante as várias opções possíveis e legítimas, da diretriz a seguir para a 

consecução do fim de interesse público, estar-se-á diante do Poder Discricionário. Aqui, o 

agente público possui uma certa liberdade de apreciação das circunstâncias que envolvem a 

tomada de decisão; contudo, deve decidir segundo o sentido possível a ser adotado perante 

um facto determinado, conforme padrões de normalidade, de racionalidade, optando pela 

melhor solução entre as legalmente possíveis, a fim de alcançar a finalidade pública a que se 

encontra adstrito. Se ocorrer uma decisão fora dos moldes passíveis de aceitação, haverá 

vício, devendo o ato administrativo ser retirado do mundo fáctico. 

Consoante João Caupers, a discricionariedade é uma opção disposta pelo legislador à 

Administração Pública, para que esta, visando prosseguir um determinado interesse público, 

possa “escolher um de entre vários conteúdos decisionais – aquele que, no entender do órgão 

decisor, melhor prossiga tal interesse”6. 

Para António Francisco de Sousa, “o poder discricionário consiste numa liberdade 

de escolha entre alternativas de decisão atribuídas por lei à autoridade administrativa 

para, após justa e adequada ponderação de todas elas, segundo critérios juridicamente 

válidos, adoptar aquela que se lhe apresente como a que melhor satisfaz os interesses 

públicos (interno e externo) presentes. Trata-se, pois, importa sublinhá-lo, de uma 

‘liberdade de escolha’, não por ausência de lei ou à margem da lei, mas por atribuição 

da lei, ou seja, por vontade positiva da lei, para a realização da justiça no caso 

concreto” 7.  

Marcello Caetano aduz que dar-se-á o poder discricionário quando “a norma deixa ao 

órgão certa liberdade de apreciação acerca da conveniência e da oportunidade de exercer o 

poder, e até sobre o modo desse exercício e o conteúdo do acto, permitindo-lhe que escolha 

uma das várias atitudes ou soluções que os termos da lei admitem”8. Ou seja, que “o poder 

será discricionário quando seu exercício fique entregue ao critério do respectivo titular, 

deixando-lhe liberdade de escolha do procedimento a adoptar em cada caso como mais 

ajustado à realização do interesse público protegido pela norma que o confere”9. 

Assim sendo, a discricionariedade é a prerrogativa legal reconhecida à Administração 

Pública de liberdade de escolha por uma solução de entre uma série de soluções juridicamente 
                                                           
6 CAUPERS, João, Introdução ao Direito Administrativo, 10ª ed., Lisboa: Âncora, 2009, p. 94. 
7 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 312. 
8 CAETANO, Marcello, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 1996, pp. 
119-120. 
9 Idem, p. 120. 
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admissíveis, através do exame da conveniência, oportunidade e justiça de um ato 

administrativo, a fim de satisfazer a finalidade da lei no caso concreto. Seu fundamento reside 

na impossibilidade de o legislador prever qual a solução mais adequada para factos que, 

quando da elaboração da norma, ainda não ocorreram, bem como na facilidade de o agente 

público, diante da situação concreta, poder dispor de uma margem de atuação para eleger a 

opção que melhor atenda ao interesse social ou coletivo, dentro das balizas fixadas pela lei. 

 

2. Limites da Discricionariedade Administrativa 
 

Considerando que o legislador não detém o poder de prever todas as ocorrências que 

possam vir a acontecer no mundo dos factos, nem conseguiria estatuir formas vitalícias e 

imutáveis de agir, mormente quando o interesse público é eminentemente variável, dispõe ao 

agente público a faculdade para eleger a solução mais adequada à satisfação da finalidade 

legal, quando não se possa objetivamente extrair da norma jurídica uma solução inequívoca 

para a situação fáctica. Esta estimativa subjetiva da Administração Pública representa a sua 

idoneidade de atuação, tornando-se indispensável para atender as complexas e sempre 

crescentes necessidades coletivas, em proveito da gestão do interesse público. 

Contudo, para o bom desempenho dos encargos administrativos, ainda que sob o 

manto da discricionariedade, o agente público encontra limites de atuação. Estes limites são 

imprescindíveis, como forma de se evitar a prática de atos viciados, na medida em que a 

atuação administrativa encontra-se subordinada aos interesses públicos, e são delineados pela 

lei e pelo Direito, ou seja, são regras e princípios que delimitam o campo de atuação do 

agente público, a fim de impedir que este se desvie da lei ou da finalidade específica prevista 

no comando normativo, que fundamente a sua decisão com motivos inexistentes ou 

incompatíveis com a conduta adotada ou, ainda, que utilize via jurídica incompatível com os 

pressupostos fácticos ou jurídicos justificadores de sua decisão. 

Segundo António Francisco de Sousa, “não há discricionariedade sem limites”10. 

Sendo que “a discricionariedade administrativa é sempre limitada pela lei e pelo Direito”11. 

José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira explicitam que, “quando 

pratica actos administrativos discricionários, a Administração está limitada pelo fim definido 

pela norma e sujeita ao direito, nomeadamente a princípios jurídicos gerais reguladores da 

                                                           
10 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 358. 
11 Idem, p. 298. 
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actividade administrativa (igualdade, imparcialidade, justiça, proporcionalidade, etc.) devendo 

naturalmente tomar em consideração os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muitos 

destes princípios começaram por ser critérios de boa administração, sendo no entanto hoje 

verdadeiros princípios jurídicos (alguns com consagração constitucional e/ou legal 

expressa)”12. 

Diante disso, podemos verificar que a discricionariedade administrativa encontra-se 

limitada tanto pelas imposições do ordenamento jurídico (limites externos) como pelas 

exigências do bem comum, da ética administrativa, da boa administração e de todos os 

princípios que regem a Administração Pública (limites internos). 

 

2.1. Limites Externos e Limites Internos  
 

Como visto, a discricionariedade é a liberdade de atuação administrativa, porém não 

ilimitada, porquanto a Administração Pública, no exercício de suas funções, encontra-se 

sujeita aos mandamentos legais específicos para cada situação fáctica, bem como aos 

princípios jurídicos gerais que asseguram a adequação da decisão administrativa ao fim de 

interesse geral.  

Conforme António Francisco de Sousa, “o facto da discricionariedade se situar no 

plano da legalidade e do Direito implica que a atribuição do poder discricionário é sempre 

acompanhada de limites normativos, internos e externos, ainda que de forma implícita, bem 

como de um escopo ou fim a cuja prossecução o órgão que a vai exercer fica vinculado”13. 

Os limites externos, segundo Colaço Antunes, são “o vínculo posto pela lei, isto é, o 

interesse público primário”14, e os limites internos são constituídos “pelos direitos 

fundamentais e pelos princípios jurídico-constitucionais que regem a atividade administrativa 

(discricionária) (…)”15. 

No que concerne ao limite externo, somente há discricionariedade em virtude da lei e 

nos termos que a lei tenha prescrito. É o fim, e não a vontade do agente público, que direciona 

a atuação da Administração, e pressupõe a existência de uma regra jurídica que lhe impõe 

uma finalidade própria, que é sempre uma finalidade pública de interesse de uma determinada 

                                                           
12 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 102. 
13 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 299. 
14 COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, A Ciência Jurídica Administrativa, Coimbra: Almedina, 2012, p. 289.  
15 Idem, Ibidem. 
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comunidade na busca do bem-estar social. O alcance da liberdade de atuação conferida pela 

norma jurídica à Administração relaciona-se com os limites estatuídos pela própria norma, 

pelo que o agente público não tem liberdade de atingir outro objetivo ou de intentar um fim 

diverso do prescrito em lei. 

Sendo assim, a Administração Pública está obrigada a sempre escolher os melhores 

meios e apontar a melhor solução para satisfazer o interesse público, que, consoante João 

Caupers, “é o interesse de uma comunidade, ligado à satisfação das necessidades colectivas 

desta (o ‘bem comum’)”16. Sendo que, é justamente esse interesse público específico que 

“constitui o critério para ordenar e prefigurar as escolhas possíveis e legítimas da 

Administração”17, como explicita Colaço Antunes. 

A salvaguarda do interesse público pressupõe, também, o respeito a determinadas 

restrições e a determinados princípios pelo agente público, permitindo, assim, que se prossiga 

o bem comum e se respeite os direitos protegidos dos particulares que com a Administração 

Pública se relacionam. Estas restrições são os limites internos, que se traduzem na 

observância de princípios jurídicos, direitos e valores pela Administração, e visam assegurar o 

cumprimento de sua função de gestora dos interesses difusos e coletivos, através de uma 

atuação discricionária correta, honesta, justa e boa, de forma a garantir o direito a uma boa 

administração dos cidadãos. 

Deste modo, poder-se-á verificar que os limites impostos à discricionariedade 

administrativa são verdadeiros instrumentos jurídicos de defesa do interesse público, que 

condicionam e orientam o processo de escolha do agente público, não só através dos ditames 

legais mas também dos Princípios Jurídico-Constitucionais que norteiam a Administração 

Pública, visando impedir o uso abusivo do poder discricionário. 

 

3. Discricionariedade e Arbitrariedade  
 

Como exposto, o exercício do poder discricionário, previamente estabelecido pela 

norma jurídica, está circunscrito por vários limites. Estes limites, se inobservados, conduzem 

à arbitrariedade. 

A Administração Pública, ao realizar o juízo de valor entre os vários conteúdos 

decisórios legalmente possíveis, frente ao caso concreto, deve optar pelo que melhor prossiga 

                                                           
16 CAUPERS, João, Introdução ao Direito Administrativo, 10ª ed., Lisboa: Âncora, 2009, p. 85. 
17 COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, A Ciência Jurídica Administrativa, Coimbra: Almedina, 2012, p. 316. 
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o interesse público, porquanto a discricionariedade existe para satisfazer, com a máxima 

exatidão, o escopo da norma que outorgou essa liberdade decisória em benefício da 

coletividade, e não para servir de instrumento para o agente público alcançar intenções 

próprias alheias ao interesse público. 

Consoante Marcello Caetano, “discricionário significa ‘livre dentro dos limites 

permitidos pela realização de certo fim visado pela lei’. Por isso se acentua constantemente 

que o discricionário não é arbitrário”18.  

O jurista brasileiro Celso Antônio Bandeira de Mello aduz que “não se confundem 

discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o agente estará agredindo a 

ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em 

consequência, é ilícito e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir 

discricionariamente o agente estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é 

simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de ajuizar sobre o melhor 

meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação legal quanto ao 

comportamento adequado à satisfação do interesse público no caso concreto”19.  

António Francisco de Sousa assevera que “a discricionariedade administrativa é pois 

um instrumento não de realização de caprichos ou arbítrios, mas de realização da justiça do 

caso concreto”20. Sendo que, “a escolha discricionária deve pois ser feita segundo padrões 

jurídicos e não arbitrariamente”21. 

De acordo com o Professor espanhol Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, “la 

discrecionalidad es una propiedad propia de Gobiernos y Administraciones que permite a 

éstos profundizar en la adecuación a la razón y a la justicia en el ejercicio del poder público. 

Hasta tal punto que cuándo las altas instancias de gobierno y administración de lo público se 

esfuerzan seriamente por argumentar y motivar el ejercicio de poderes discrecionales están 

realizando cabalmente el Estado de Derecho. En sentido contrario, cuándo ese espacio de 

apreciación para seleccionar las más justa y razonable de las distintas opciones legalmente 

posibles se orienta hacia la oscuridad o la opacidad, con nulas o mínimas justificaciones, se 

desciende al tenebroso mundo de la arbitrariedad”22. 

                                                           
18 CAETANO, Marcello, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 1996, p. 129. 
19 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 426. 
20 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 309. 
21 Idem, p. 312. 
22 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en la 
Constitución Española y en la Unión Europea, Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Vol. I, 
N.º 2, Santa Fé, Argentina, Julio/Diciembre 2014, ISSN 2362-583X, p. 78. 
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Destarte, para diferenciarmos a discricionariedade da arbitrariedade, basta 

verificarmos se a finalidade do ato administrativo foi bem executada, isto é, se houver a 

adequação da conduta escolhida pelo agente público à finalidade que a lei expressa, haverá 

discricionariedade, do contrário, se a conduta extrapolar os limites da lei ou a ofender 

diretamente ou, ainda, se a decisão encontrar-se pautada por pretensões particulares, haverá 

arbitrariedade e a consequente invalidação do ato. 

 

4. Discricionariedade e Conceitos Indeterminados 
 

A Administração Pública encontra-se adstrita ao ordenamento jurídico, devendo 

realizar o seu munus publicum consoante o que está disposto na lei. Para tanto, algumas 

normas jurídicas permitem à Administração valer-se de uma certa margem de liberdade para a 

tomada de decisões frente a um caso concreto, perante escolhas claras e bem definidas. 

Contudo, essas mesmas normas, por vezes, apresentam opções que abrangem conceitos 

jurídicos indeterminados23. 

Os conceitos jurídicos indeterminados são aqueles que não possuem um sentido 

preciso e inequívoco, e, portanto, demandam uma atividade interpretativa da norma jurídica 

na qual estão inseridos. Nas palavras de Karl Engish, conceito indeterminado é aquele “cujo 

conteúdo e extensão são em larga medida incertos”24. 

Por tratarem-se de conceitos vagos e imprecisos, a interpretação dos conceitos 

indeterminados deve ser contextualizada perante o caso concreto, importando ao aplicador ou 

intérprete valorá-los de acordo com toda a ordem jurídica, e não arbitrariamente. É dizer, o 

agente público deverá, ao exercer a atividade interpretativa dos referidos conceitos, optar por 

aquela que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, com a finalidade única e 

exclusiva de atender ao interesse público disposto pela norma. 

Consoante Hans Kelsen, os casos de indeterminação oferecem várias possibilidades de 

aplicação jurídica, daí que a atividade interpretativa possui íntima relação com a atividade 

discricionária, conferindo ao aplicador do Direito uma margem mais ou menos ampla de livre 

                                                           
23 JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DIAS E FERNANDA PAULA OLIVEIRA explicitam que “frequentemente 
os preceitos legais fazem uso de conceitos cujo conteúdo não é de antemão determinado ou que deixa uma 
margem de imprecisão que tem de ser vencida pelo intérprete e pelo agente administrativo (imprecisão no 
conteúdo dos conceitos)”. (DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais 
de Direito Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 105). 
24 ENGISH, Karl, Introdução ao Pensamento Jurídico, 6ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 
208. 
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apreciação. Segundo o autor, “o ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode ser 

conformado por maneira a corresponder a uma ou outra das várias significações verbais da 

mesma norma (…)”, sendo que, nestes casos, o Direito a aplicar forma “uma moldura dentro 

da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato 

que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer 

sentido possível”25. 

Em contrapartida, Eduardo García de Enterría entende que na aplicação dos conceitos 

jurídicos indeterminados não há um processo volitivo, como na discricionariedade, mas tão-

somente um processo de aplicação e interpretação da lei26.  

Na aceção de António Francisco de Sousa, “a interpretação e aplicação pela 

Administração dos conceitos legais indeterminados constitui uma actividade estritamente 

vinculada à lei”27.  

Ainda, J.J. Gomes Canotilho explicita que na interpretação e aplicação de conceitos 

jurídicos indeterminados, bem como no exercício de poderes discricionários, a Administração 

Pública “deve ponderar todos os pontos de vista de interesse para os direitos, liberdades e 

garantias e relevantes para a solução do caso concreto”28.  

Desse modo, a liberdade de escolha conferida à Administração Pública, ainda que 

recaindo sobre questões de difícil definição, deve manter-se dentro dos parâmetros legais, sob 

pena de incorrer em arbitrariedade, e sujeitar-se ao controlo jurisdicional29. 

                                                           
25 KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 390. 
26 ENTERRÍA, Eduardo García de, La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo 
(Poderes Discrecionales, Poderes de Gobierno, Poderes Normativos), Revista de Administración Pública, N.º 
38, pp. 159-208, Madrid, 1962, ISSN 0034-7639, p. 173.  
27 SOUSA, António Francisco de, Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 
1994, p. 60. 
28 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, 6ª ed., Coimbra: Almedina, 1993, p. 583. 
29 Cfr. ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, “o controlo jurisdicional pleno dos chamados conceitos 
indeterminados é imposto pela lei e pelo Direito e materialmente possível”. (SOUSA, António Francisco de, 
Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 390). De acordo com SÉRVULO CORREIA, “os 
conceitos indetermináveis são sindicáveis, pelo menos, em algumas situações típicas, designadamente, (i) ‘na 
maioria dos conceitos descritivos cujo critério de avaliação não exige conhecimentos técnicos especiais’ (por 
exemplo, ‘grande quantidade’), (ii) ‘classes de conceitos indeterminados de valor, cujo critério de concretização 
resulta, por forma directa, da exegese dos textos’ legais (‘local apropriado’), (iii) ‘todos os conceitos de valor 
cuja concretização envolva juízos mais especificamente jurídicos’ e que, portanto, não permitem a afirmação de 
que o Tribunal não possui os necessários conhecimentos técnicos (‘jurista de reconhecida idoneidade’)”. 
(SÉRVULO CORREIA, José Manuel, Conceitos jurídicos indeterminados e âmbito do controlo jurisdicional, 
anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de 17.1.2007, P. 1068/06, in “Cadernos 
de Justiça Administrativa”, N.º 70, Braga: CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, Julho/Agosto 2008. 
ISSN 0873-6294, p. 32). Também, consoante o Acórdão do STA, de 18 de junho de 2008, Processo n.º 0811/07: 
“A jurisprudência administrativa tem entendido que a actividade da administração na interpretação de conceitos 
indeterminados é sindicável em caso de erro patente ou de uso de critério manifestamente inadequado”. (Sobre o 
assunto, veja-se, também, v.g., o Acórdão do TCAS, de 09 de junho de 2005, Processo n.º 10438/01 e o Acórdão 
do STA, de 14 de dezembro de 2005, Processo n.º 0784/05). 
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5. Controlo da Discricionariedade Administrativa 
 

Em um Estado de Direito Democrático não se pode cogitar que a discricionariedade 

administrativa não seja passível de controlo, porquanto toda a atividade discricionária da 

Administração Pública deve estar em conformidade com o ordenamento jurídico, bem como 

deve observar o estrito cumprimento das atribuições legalmente definidas. 

De modo a garantir a boa atuação discricionária, os atos administrativos emitidos pela 

Administração Pública através do poder discricionário estão sujeitos a controlo. Resta 

verificar quais são os controlos e de que forma incidem sobre a discricionariedade 

administrativa. 

O controlo dos atos administrativos discricionários pode ser jurisdicional, quando 

realizado pelos Tribunais Administrativos, ou administrativo, quando realizado pelos órgãos 

da Administração Pública30. Pode incidir sobre a legalidade do ato administrativo, visando 

determinar se ocorreu alguma violação da lei por parte da Administração Pública, sendo 

denominado de controlo de legalidade, o qual pode ser efetuado tanto pelos Tribunais como 

pela Administração, ou pode incidir sobre o mérito do ato administrativo, visando avaliar a 

conformidade da decisão discricionária com a conveniência do interesse público, sendo 

denominado de controlo de mérito, e, neste caso, só pode ser efetuado pela própria 

Administração Pública31. 

O controlo jurisdicional do comportamento da Administração, conforme aduz António 

Francisco de Sousa, “foi exigido e introduzido devido ao perigo potencial da autoridade 

administrativa poder vir a dar prioridade aos fins político-administrativos e relegar a 

vinculação jurídica para segundo plano”32. 

José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira explanam que “na zona da 

discricionariedade há uma repartição de competências entre a Administração e o Juiz, 

entendida como distribuição de tarefas (de ‘funções organizacionais’) por dois poderes 

estaduais: a autoria dos actos e a inerente responsabilidade pela prossecução do interesse 

público legalmente definido cabem à Administração; a fiscalização da conformidade ou 

                                                           
30 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 152.  
31 Idem, p. 151. 
32 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 390.  
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compatibilidade dessa actuação administrativa com as normas legais e os princípios jurídicos 

compete aos tribunais”33. 

Por conseguinte, o ato administrativo discricionário que for exercido contra a lei, que 

seja atentatório ao Direito ou que contrarie o fim previsto na norma jurídica será objeto do 

controlo de legalidade, podendo ser impugnado contenciosamente quando verificar-se a 

ocorrência dos vícios de incompetência; de forma (sobretudo por falta de fundamentação); 

dos defeitos de vontade (nomeadamente, o erro de facto); da violação da lei por ofensa aos 

limites impostos ao poder discricionário e por desrespeito aos Princípios Constitucionais e 

Gerais de Direito34, além do desvio de poder ou de finalidade. 

Todavia, esse controlo de legalidade, alvo de sindicabilidade por parte dos Tribunais 

portugueses, dar-se-á em relação aos elementos vinculados do ato administrativo, ou seja, 

aqueles que estão previstos na lei, com todas as especificações necessárias a sua aplicação, e 

sobre os quais o agente público não tem liberdade quanto à decisão a tomar, quais sejam a 

competência, a forma, os pressupostos de facto e a finalidade do ato35. Neste caso, o controlo 

de legalidade será realizado mediante o confronto entre o ato discricionário praticado e a lei, 

não podendo o magistrado intervir nos critérios de escolha que a própria lei defere ao agente 

público para a realização da sua conduta administrativa, ou seja, no mérito do ato 

administrativo.  

Freitas do Amaral explicita que “a legalidade de um acto administrativo – ou seja, a 

conformidade dos aspectos vinculados do acto com a lei aplicável – pode ser sempre 

controlada pelos tribunais administrativos (…).” Já, “o mérito de um acto administrativo – ou 

seja, a conformidade dos aspectos discricionários do acto com a conveniência do interesse 

público – só pode ser controlado pela Administração, nunca pelos tribunais” 36
. 

Para o citado autor37, o mérito dos atos administrativos discricionários compreende a 

ideia de justiça, que representa a adequação do ato administrativo ao interesse público que ele 

visa prosseguir com os direitos subjetivos e interesses legalmente protegidos dos particulares 
                                                           
33 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 113. 
34 Cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 159. 
35 Cfr. o Acórdão do STA, de 31 de outubro de 2002, Processo n.º 0272/02, o poder discricionário da 
Administração é “como tal apenas sindicável nos seus aspectos vinculados, designadamente os relativos à 
competência, à forma, aos pressupostos de facto e à adequação ao fim prosseguido, e quanto aos ‘limites 
internos’ do exercício desse poder, designadamente o respeito pelos princípios da igualdade, justiça e 
imparcialidade”. (Sobre o assunto, veja-se, v.g., o Acórdão do STA, de 27 de outubro de 2005, Processo n.º 
0411/04, o Acórdão do TCAN, de 09 de fevereiro de 2006, Processo n.º 01300/04.6BEVIS e o Acórdão do TCAS, 
de 08 de maio de 2008, Processo n.º 0103/97). 
36 FREITAS DO AMARAL, Diogo, Direito Administrativo, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 156. 
37 Idem, p. 154. 
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afetados pelo ato, e de conveniência, que se traduz na conformidade do ato com o interesse 

público específico que justifica a sua prática ou na harmonia entre o interesse público e os 

demais interesses públicos atingidos pelo ato. 

Conforme Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, o mérito do ato 

administrativo “engloba a apreciação da oportunidade (utilidade da concreta actuação 

administrativa para a prossecução do interesse público legalmente definido) e da conveniência 

(utilidade da concreta actuação administrativa para a prossecução do interesse público 

legalmente definido à luz dos demais interesses públicos envolvidos) de uma determinada 

decisão administrativa, em termos que podem levar a dizer que ela prossegue de forma melhor 

ou pior o interesse público, mas não que é ilegal”38. 

Porém, como bem asseveram José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula 

Oliveira, “não compete aos tribunais substituírem-se à Administração na avaliação da 

situação, mas compete-lhes anular o acto quando verificarem que a avaliação feita pela 

Administração é manifestamente desacertada e inaceitável, quando o erro é ostensivo e 

notório, perceptível a uma pessoa sem os conhecimentos da Administração”39. 

Deste modo, os Tribunais não podem apreciar o juízo valorativo (de oportunidade, 

conveniência e justiça) que deu ensejo à decisão administrativa, a ponto de substituírem o 

papel do agente público. A Administração, e somente ela, é competente para exercer o 

controlo de mérito sobre os seus próprios atos, verificando se um ato administrativo não se 

mostra mais justo, conveniente ou oportuno frente ao interesse público, culminando, se assim 

reconhecer, com a revogação desse ato. 

Com efeito, a uníssona jurisprudência40, ao par da tradicional doutrina41, adota o 

posicionamento de que se o Tribunal examinar o mérito administrativo estará usurpando a 

                                                           
38 REBELO DE SOUSA, Marcelo; SALGADO DE MATOS, André, Direito Administrativo Geral, Introdução e 
princípios fundamentais, Tomo I, 2ª ed., Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 182.  
39 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 116. 
40 De acordo com o Acórdão do STA, de 22 de maio de 2014, Processo n.º 01412/13: “Por força do princípio da 
separação de poderes, a intervenção cautelar substitutiva ou condenatória do juiz administrativo depara-se com 
um limite fundamental, não podendo substituir-se à Administração ou violar o núcleo essencial da sua 
autonomia, no âmbito da escolha discricionária dos interesses ou valorações técnicas que lhe estão reservados 
por lei”. No tocante à valoração e ponderação global que reside o poder discricionário administrativo, o Acórdão 
do STA, de 22 de abril de 2015, Processo n.º 0905/14, assevera que não pode o “Tribunal substituir-se à 
Administração na reponderação dos juízos valorativos em que assentou a sua decisão, sob pena, como já se 
disse, de desrespeito pelo princípio constitucional da separação dos poderes, e, com isso, pelo próprio princípio 
do Estado de Direito.”  
41 Para JOÃO CAUPERS, “o tribunal não pode substituir-se à Administração nas ponderações feitas por esta, 
porque a isso obsta o princípio da separação de poderes”. (CAUPERS, João, Introdução ao Direito 
Administrativo, 10ª ed., Lisboa: Âncora, 2009, p. 96). DIOGO FREITAS DO AMARAL entende que “os 
tribunais só podem conhecer da legalidade dos actos administrativos perante eles impugnados, porque doutra 
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função da Administração e, com isso, infringindo a separação dos poderes e atentando contra 

os princípios do Estado de Direito. 

Entretanto, esse paradigma vem sendo questionado, e, modernamente, tanto a 

jurisprudência42 como a vanguardista doutrina43 têm defendido a ampliação da sindicabilidade 

do mérito administrativo pelos Tribunais, não para revogar ou substituir a escolha do agente 

público pela do magistrado, o que, de facto, não é permitido, mas como instrumento de 

contenção de abusos por parte da Administração Pública, no sentido de verificar se, a pretexto 

do poder discricionário, a Administração, na verdade, agiu de forma arbitrária ou se violou os 

Princípios Constitucionais e Gerais de Direito que regem a conduta administrativa, e com 

base nos quais o juiz pode, também, determinar a anulação de um ato administrativo, 

conforme passaremos a expor. 

 

6. A Discricionariedade Administrativa e a obediência aos Princípios 
Constitucionais e Gerais de Direito 

 

A Administração Pública deve pautar sua conduta de forma a garantir o bem-estar 

social da coletividade administrada, e agir ou decidir consoante o poder vinculado ou 

discricionário que detém. Para bem desempenhar o seu múnus administrativo, o agente 

público deve, diante do poder discricionário, ao realizar o juízo de escolha entre os vários 

conteúdos decisórios possíveis, optar pela solução que melhor prossiga o interesse público, 

                                                                                                                                                                                     

forma estariam a invadir a esfera própria do poder administrativo, violando o princípio da separação dos 
poderes”. (FREITAS DO AMARAL, Diogo, Direito Administrativo, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 153). 
42 Cfr. o Acórdão do TCAN, de 27 de maio de 2010, Processo n.º 0240/08.4BEPNF: “Os poderes dos tribunais 
administrativos abarcam apenas as vinculações da Administração por normas e princípios jurídicos, ficando de 
fora da sua esfera de sindicabilidade o ajuizar sobre a conveniência e oportunidade da actuação da 
Administração, mormente o controlo actuação ao abrigo de regras técnicas ou as escolhas/opções feitas pela 
mesma na e para a prossecução do interesse público, salvo ofensa dos princípios jurídicos enunciados no art. 
266.º, n.º 2 da CRP. Não haverá invasão dos espaços de valoração próprios do exercício da função administrativa 
ou sequer violação do princípio da separação de poderes quando os tribunais, no exercício da sua função, 
apreciem da conformidade dos requisitos formais dos actos administrativos, inclusivamente da competência do 
ente que decidiu, ou se foi observado o procedimento legal adequado, ou se ainda correspondem à realidade os 
pressupostos de facto em que os mesmos assentaram, bem como se ocorreu desvio de poder ou violação dos 
princípios gerais de direito (v.g., da justiça, da proporcionalidade, da igualdade, da imparcialidade, etc.)”. E, de 
acordo com o Acórdão do TCAS, de 19 de janeiro de 2012, Processo n.º 06943/10: “A margem de 
discricionariedade da Administração não significa arbítrio e não estão subtraídos ao controlo judicial a forma de 
exercício do poder discricionário ou os aspectos vinculados do acto predominantemente discricionário, 
nomeadamente a observância dos princípios constitucionais que devem nortear toda a actividade administrativa.”  
43 Cfr. COLAÇO ANTUNES, “(…) o próprio mérito é sindicável pelo juiz administrativo, por violação dos 
referidos princípios fundamentais que regem a atividade administrativa”. (COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe, A 
Ciência Jurídica Administrativa, Coimbra: Almedina, 2012, p. 287). 
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porquanto é o interesse de uma determinada comunidade na busca do bem comum, e não a 

sua vontade particular, que direciona a atuação da Administração. 

Para além da prossecução do interesse público, o agente público deve, a fim de obter a 

melhor resolução para o caso concreto, observar os Princípios Constitucionais e Gerais de 

Direito, de modo a cumprir os deveres que a lei lhe impõe, respeitando os direitos protegidos 

dos particulares que venham a se relacionar com a Administração Pública. 

Hodiernamente, os princípios são responsáveis pela inserção dos valores sociais na 

ordem jurídica, representando fonte do próprio sistema normativo. Neste cerne, atesta-se que 

os Princípios Constitucionais e Gerais de Direito exercem um papel fundamental na esfera 

administrativa, enquanto normas jurídicas44 que orientam a atuação do agente público, 

fazendo com que sua conduta esteja conforme ao direito e não apenas à lei, influenciando na 

prática dos atos administrativos. 

A Administração Pública rege-se sob a égide dos Princípios Fundamentais da 

Prossecução do Interesse Público, da Proteção dos Direitos e Interesses dos Cidadãos, da 

Legalidade, da Igualdade, da Proporcionalidade, da Justiça, da Imparcialidade e da Boa-fé, 

consoante o disposto no artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa – CRP, bem 

como do Princípio da Responsabilidade, disciplinado no artigo 22.º da CRP. 

O antigo Código do Procedimento Administrativo – CPA (Decreto-Lei n.º 442/91, de 

15 de novembro), além de mencionar os aludidos princípios, nos artigos 3.º a 6.º-A, dispunha, 

nos artigos 7.º a 12.º, que a Administração Pública estava adstrita aos Princípios da 

Colaboração da Administração com os Particulares, da Participação, da Decisão, da 

Desburocratização e da Eficiência, da Gratuitidade e do Acesso à Justiça. 

Com a entrada em vigor, a 7 de abril de 2015, do novo CPA (Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro), a Administração Pública, além de reger-se pelos Princípios 

constitucionalmente consagrados da Legalidade (art. 3.º), da Prossecução do Interesse Público 

e da Proteção dos Direitos e Interesses dos Cidadãos (art. 4.º), da Igualdade (art. 6.º), da 

Proporcionalidade (art. 7.º), da Justiça e da Razoabilidade (art. 8.º), da Imparcialidade (art. 

9.º), da Boa-fé (art. 10.º) e da Responsabilidade (art. 16.º), passou a orientar-se, também, 

pelos Princípios da Boa Administração (art. 5.º), da Colaboração com os Particulares (art. 

11.º), da Participação (art. 12.º), da Decisão (art. 13.º), da Gratuitidade (art. 15.º), da 

                                                           
44 JOÃO CAUPERS divide as normas de direito administrativo, quanto ao gau de concretização, em regras 
jurídicas (as quais “têm carácter prescritivo, permitindo, impondo ou proibindo um comportamento”) e em 
princípios (os quais “consubstanciam padrões de optimização, sendo compatíveis com graus diversos de 
concretização”. (CAUPERS, João, Direito Administrativo, 3ª ed., Lisboa: Editorial Notícias, 1998, p. 50). 
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Administração Aberta (art. 17.º), da Proteção dos Dados Pessoais (art. 18.º), da Cooperação 

leal com a União Europeia (art. 19.º) e pelos Princípios aplicáveis à Administração Eletrónica 

(art. 14.º). 

Como se pode observar, estes princípios constituem o esteio da Administração 

Pública, e estão consubstanciados em regras de observância permanente e obrigatória, 

norteadoras da conduta administrativa, que visam garantir aos administrados uma 

administração pública ética, transparente, neutra, eficaz, que respeita o cidadão, que é 

eficiente e está sempre em busca de qualidade na prestação dos serviços, primando pela 

adoção dos critérios legais e morais necessários para a concretização do interesse público, de 

modo a perfazer a boa administração, que é o cerne do poder discricionário. Sendo assim, 

exige-se do agente público qualidade moral, obediência aos valores éticos e respeito aos 

Princípios Constitucionais e Gerais de Direito, de forma a exercer o seu mister de maneira 

escorreita e bem disciplinada, consagrando, desse modo, a boa gestão da res publica. 

Nestes termos, António Francisco de Sousa assevera que “o acto administrativo – 

como acto de concretização do Direito – deve ser conforme às normas jurídicas que 

concretiza ou executa. Por outro lado, o acto administrativo deve estar em consonância com 

todas as normas e princípios jurídicos aplicáveis, inclusivamente os decorrentes da 

Constituição (princípio da primazia ou primado da Constituição)”45. 

Segundo José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, “na zona da 

discricionariedade a actividade administrativa é funcional e materialmente jurídica: visa a 

aplicação do direito ao caso concreto, na procura da melhor solução orientada pelo fim da 

norma (interesse público específico) e regulada por ruma racionalidade jurídica (em 

obediência aos princípios jurídicos como os da igualdade, imparcialidade, justiça, 

proporcionalidade, mas também da necessidade, racionalidade, boa-fé, proibição do arbítrio, e 

tendo em consideração os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos administrados)”46.  

Com efeito, a discricionariedade não pode ser sinónimo de liberdade para o erro ou de 

abuso de atuação, devendo o agente público expedir atos assentes em legítimas e boas razões 

de facto e de direito. Por corolário, a escolha administrativa deve estar legitimada por 

motivação idónea, justa, consistente e coerente com os preceitos constitucionais e princípios 

jurídicos. 

                                                           
45 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 549.  
46 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 113. 
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Neste sentido, António Francisco de Sousa expõe que “a vinculação da 

discricionariedade resulta desde logo do direito constitucional, e sobretudo dos princípios do 

Estado de direito”47. 

Da mesma forma, a Professora brasileira Rita Tourinho afirma que “mesmo os atos 

ditos discricionários devem obediência aos princípios administrativos. Não mais se pode 

admitir que a discricionariedade sirva de refúgio para práticas abusivas, ineficientes, 

contrárias ao interesse público preponderante. Os princípios administrativos gerais são 

obstáculos objetivos ao poder discricionário”48. 

Ainda, Marcello Caetano aduz que “na medida em que se reconheça valor normativo 

aos princípios gerais de direito também estes não poderão ser infringidos pelo objecto do 

acto”49.  

É inegável, portanto, que os princípios jurídicos são instrumentos essenciais de 

orientação do poder discricionário da Administração Pública, que ensejam a harmonia entre as 

atribuições da Administração com os direitos dos administrados. 

Destarte, é fulcral que a Administração Pública, quando da utilização de prerrogativas 

discricionárias, atente na escolha legal dos atos administrativos, de forma a identificar a 

solução que atenda com perfeição a finalidade da norma e que esteja em consonância com os 

princípios jurídicos e com os direitos fundamentais, uma vez que a discricionariedade situa-se 

não só na norma jurídica mas também nos fins estabelecidos pelos Princípios Constitucionais 

e Gerais de Direito.  

  

                                                           
47 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 299. 
48 MIRANDA, Jorge, et al., Discricionariedade Administrativa, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 158. 
49 CAETANO, Marcello, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 1996, p. 145. 
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CAPÍTULO II – O PRINCÍPIO DA BOA ADMINISTRAÇÃO 
 

1. Conceito 
 

O Princípio da Boa Administração, desde longa data, tem sido objeto de 

entendimentos jurisprudenciais, os quais já aventavam a ideia do direito à boa administração, 

como mecanismo de defesa e instrumento jurídico de cidadania, até consagrar-se em 

definitivo mediante a sua incorporação na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia – CDFUE, no artigo 41.º, como um direito fundamental50, essencial a uma 

comunidade de direito, como é o caso da União Europeia. 

Com tal iniciativa, juridicizou-se um bem da vida – boa administração – elevado ao 

campo dos direitos qualificados como fundamentais. 

O mencionado artigo 41.º da CDFUE engloba um conjunto de direitos e 

procedimentos que visam proteger os interesses de todas as pessoas frente às instituições, aos 

órgãos e aos organismos da União Europeia, quais sejam o direito de verem seus assuntos 

tratados de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável (art. 41.º, n.º 1); o direito de 

serem ouvidos (art. 41.º, n.º 2, ‘a’); o direito de acesso a processos de seus interesses, com 

respeito pelos legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial 

(art. 41.º, n.º 2, ‘b’); além da obrigação, pela Administração, de fundamentação das suas 

decisões (art. 41.º, n.º 2, ‘c’) e de indemnização em casos de má administração (art. 41.º, n.º 

3); e, por fim, o direito ao respeito pela língua pessoal ante às instituições da União (art. 41.º, 

n.º 4). 

Referida norma visa consagrar o direito de todas as pessoas a uma boa administração, 

no sentido de satisfazer às expectativas legítimas dos cidadãos europeus relativas à proteção 

dos seus direitos de cidadania, através da atuação da Administração Pública com 

                                                           
50 Assim se depreende das anotações ao artigo 41.º da CDFUE, onde consta que este artigo “fundamenta-se na 
existência de uma Comunidade de direito, cujas características foram desenvolvidas pela jurisprudência que 
consagrou o princípio da boa administração (ver, nomeadamente, o acórdão do Tribunal de Justiça de 31 de 
Março de 1992, processo C-255/90 P, Burban, Colect. 1992, I-2253, bem como os acórdãos do Tribunal de 
Primeira Instância de 18 de Setembro de 1995, processo T-167/94, Nölle, Colect. 1995, II-2589; de 9 de Julho 
de 1999, processo T-231/97, New Europe Consulting e Michael P. Brown, Colect. II-2403).” (RIQUITO, Ana 
Luísa [et al.], Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia Corpus Iuris Gentium Conimbrigae 2, 
Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra: Coimbra editora, 2001, p. 145). De outra banda, e ao contrário do 
nosso entendimento, SUZANA TAVARES DA SILVA expõe que “o princípio da boa administração é 
originário dos Tratados que instituíram a CEE, não resultando, como acontece com a maioria dos restantes, de 
uma ‘criação jurisprudencial’”. (TAVARES DA SILVA, Suzana, Direito Administrativo Europeu, Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010, p. 27). 
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imparcialidade, igualdade, celeridade, motivação, justiça, responsabilidade, transparência e 

eficácia, como garantia de uma ordem jurídica fundada no respeito aos Princípios da 

Igualdade, da Liberdade, da Justiça, da Democracia e do Estado de Direito. 

Acerca deste entendimento, discorre Jónatas Machado:  

 
“O artigo 41.º da CDFUE consagra o direito a uma boa administração como 
um direito de cidadania europeia. Pretende-se criar uma administração bem 
dirigida, com capacidade de prestação, funcionalmente ordenada e adequada, 
estruturada com base nos direitos fundamentais e nos princípios estruturantes 
do direito da UE, como a democracia e o Estado de direito. Em rigor, como 
resulta do teor literal do preceito, trata-se de um direito de todas as pessoas, 
físicas e colectivas, que por qualquer motivo entrem numa relação com os 
serviços administrativos da UE. O mesmo pretende concretizar, na relação 
entre a administração da UE e os particulares, os princípios da igualdade, da 
justiça e da eficiência e eficácia e da equidade procedimental. O direito 
abrange as garantias de procedimento administrativo, como o direito de 
audiência, o direito à consulta dos processos em que esteja envolvido – sem 
prejuízo do sigilo profissional e comercial – o direito à fundamentação das 
decisões da administração, o direito à indemnização por danos e o direito de 
queixa junto das autoridades administrativas. Trata-se de um elenco não 
taxativo, que remete para um amplo conjunto de garantias administrativas 
substantivas e procedimentais reconhecidas, quer pela jurisprudência 
constitucional dos Estados-membros, quer pela jurisprudência do TEDH.”51 
 
 

De igual sorte, assevera o Professor italiano Armando Giuffrida que o direito 

fundamental a uma boa administração, aclamado no referido artigo 41.º da CDFUE, 

“costituisce, con buona approssimazione, una formula omnicomprensiva cui si ricorre per 

affermare la giusta pretesa dei cittadini a che l’Amministrazione sia non solo rispettosa della 

lege e dei diritti e degli interessi dei singoli, ma, al contempo, produttiva di risultati utili per la 

collettività”52. 

Consoante Jaime Rodríguez-Arana, “la buena administración de instituciones públicas 

parte del derecho ciudadano a que sus asuntos comunes y colectivos estén ordenados de forma 

y manera que reine un ambiente de bienestar general e integral para el pueblo en su conjunto. 

Las instituciones públicas, desde esta perspectiva, han de estar conducidas y manejadas por 

una serie de criterios mínimos, llamados de buen gobierno o buena administración (…)”. E 

acrescenta, “la buena administración de instituciones públicas es un derecho ciudadano, de 

naturaleza fundamental”53. 

                                                           
51 MACHADO, Jónatas E. M., Direito da União Europeia, Coimbra: Coimbra editora, 2010, pp. 254-255. 
52 GIUFFRIDA, Armando, Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità, 
Torino: G. Giappichelli Editore, 2012, p. 15. 

53 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en el marco de la 
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Ainda, segundo o jurista brasileiro Juarez Freitas, o direito fundamental à boa 

administração pública, como princípio norteador da atuação administrativa pública, pode ser 

compreendido como o “direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 

proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e 

respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 

omissivas e comissivas. A tal direito corresponde o dever de a administração pública 

observar, nas relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais 

que a regem”54. 

Deste modo, verifica-se que o Princípio da Boa Administração, alçado à categoria de 

direito fundamental, traduz-se no instrumento jurídico garantidor dos interesses e 

necessidades gerais dos cidadãos, fazendo com que a Administração Pública seja cumpridora 

dos preceitos determinados pela lei e pelo Direito, através de uma gestão pública diligente, 

eficiente e eficaz, e realizadora do bem-estar social, mediante a prática de atos que visem bem 

servir aos interesses dos administrados e consagrar os valores e os direitos fundamentais que 

regem toda a atividade administrativa em um Estado de Direito Democrático. 

 

2. A Positivação do Princípio da Boa Administração em Portugal 
 

A plena e correta aplicação das normas jurídicas garantidoras dos direitos 

fundamentais dos cidadãos dependem da existência de uma cultura de serviço público-

administrativo, na qual a Administração Pública e os seus agentes possam compreender e 

internalizar os princípios corolários da conduta administrativa, a fim de bem executarem os 

preceitos da boa administração. 

Nesta seara, surge o novo Código do Procedimento Administrativo – CPA, Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com o intuito de promover uma nova cultura de serviço entre a 

Administração Pública e os cidadãos, consagrando novos princípios referentes à atividade 

administrativa, mormente pela introdução, no artigo 5.º, de um princípio que cada vez mais se 

sobressai na esfera administrativa, qual seja o Princípio da Boa Administração, além de 

reforçar os Princípios Gerais norteadores da atuação administrativa já existentes. 

                                                                                                                                                                                     

Lucha contra la Corrupción, p. 19. Disponível em: 
<http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/JaimeRodriguezArana.pdf> 
54 FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública, 
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 22. 
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De acordo com o artigo 5.º do novo CPA55, a Administração Pública deve atuar para 

os cidadãos, consubstanciando-se em um Poder Público no qual os administrados confiem; 

deve atentar para o correto cumprimento da sua obrigação estrita de prosseguir o interesse 

público, em cada caso concreto, optando por soluções mais eficientes e eficazes; deve agir de 

forma ética, com boa-fé, garantindo a imparcialidade, a igualdade e a justiça; deve ser 

cumpridora dos prazos, decidindo de forma célere e fundamentando corretamente as suas 

decisões, com justa ponderação de todos os interesses, inclusive os dos particulares. 

Sendo assim, o Princípio da Boa Administração, ora positivado no sistema jurídico 

pátrio, passa a ser norteador de toda a atividade administrativa, vinculando a conduta 

administrativa aos preceitos de boa administração, voltados ao aperfeiçoamento e 

concretização do compromisso para com a coletividade na busca do bem comum. E para que 

a Administração Pública possa qualificar-se como boa deve desenvolver a sua atividade de 

maneira simplificada e desburocratizada, e atuar com impessoalidade, honestidade, eficiência, 

economicidade, celeridade, transparência, ética, boa-fé e justiça, de forma a bem cumprir o 

seu papel de poder administrativo promotor e garantidor dos direitos fundamentais, 

nomeadamente do direito fundamental à boa administração pública. 

 

3. A Força Normativa do Princípio da Boa Administração 
 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ao normatizar o Princípio da 

Boa Administração, alçando-o à categoria de direito fundamental, no seu artigo 41.º, tornou 

obrigatório que os organismos decisórios europeus passem a agir de forma a assegurar a 

uniformização da aplicabilidade desse direito, como um dever de boa administração e como 

forma de proteção jurídica dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus, assim como de 

todas as pessoas residentes em território da União Europeia – UE. 

Neste sentido, explicita Maria Luísa Duarte que “os direitos reconhecidos pela ordem 

jurídica da União Europeia constituem um limite à adopção de actos que violem o seu 

respectivo espectro de protecção. É a chamada ‘função negativa’ ou de contenção dos poderes 

públicos, a mais antiga e padronizada das funções dos direitos fundamentais na relação 

                                                           
55 Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, NOVO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, Art. 
5.º - Princípio da boa administração “1- A Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, de 
economicidade e de celeridade. 2- Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração Pública deve ser 
organizada de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada.” 
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juridicamente tipificada entre destinatário e titular dos direitos”56. E, ainda, acrescenta que “a 

União está não apenas adstrita ao dever de assegurar que as medidas que adopta não violam 

os direitos fundamentais (função negativa) como deve tomar as medidas necessárias para 

evitar, na fase de aplicação, a restrição ou violação dos direitos implicados pela regulação 

jurídica aprovada”57. 

O direito a uma boa administração ostenta caráter vinculante, direta e imediatamente 

aplicável, consoante o artigo 6.º, n.º 1 do Tratado da União Europeia58, que reconheceu, não 

só o aludido direito, mas todos os direitos, liberdades e princípios enunciados na Carta dos 

Direitos Fundamentais, atribuindo a força jurídica vinculativa das suas disposições aos 

Estados-Membros e às instituições, aos órgãos e aos organismos da UE. 

Neste mote, expõe Moura Ramos:  

 
“Destinando-se a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais a reforçar a 
protecção destes direitos no quadro da União Europeia, parece indicado que 
a sua natureza jurídica deva ser a de um instrumento vinculativo, que 
ultrapasse ou ao menos precise o standard de protecção dos direitos 
fundamentais neste momento existente no âmbito da União. E dizemos 
ultrapasse ou precise uma vez que importa não esquecer que a União dispõe 
desde há muito de um sistema de tutela destes direitos, progressivamente 
desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça e hoje cristalizado 
no artigo 6.º, n.º 2, do Tratado, e que a vincula ao respeito dos ‘direitos 
fundamentais tais como os garante a Convenção Europeia […] dos Direitos 
do Homem […] e tal como resultam das tradições constitucionais comuns 
aos Estados-Membros, enquanto princípios gerais de direito comunitário’.”59 

 
 
Não podemos olvidar que os princípios são o “mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 

                                                           
56 DUARTE, Maria Luísa. União Europeia e Direitos Fundamentais – No Espaço da Internormatividade –, 
Lisboa: AAFDL, 2006, pp. 337-338. 
57 Idem, p. 339. 
58 TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA, Art. 6.º, n.º 1: “A União reconhece os direitos, as liberdades e os 
princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, com 
as adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo 
valor jurídico que os Tratados. De forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências da União, 
tal como definidas nos Tratados. Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta devem ser 
interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do Título VII da Carta que regem a sua 
interpretação e aplicação e tendo na devida conta as anotações a que a Carta faz referência, que indicam as 
fontes dessas disposições.” 
59 RIQUITO, Ana Luísa [et al.], Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Corpus Iuris Gentium 
Conimbrigae 2, Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra: Coimbra editora, 2001, p. 52. 
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exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a 

tônica que lhe dá sentido harmônico”60, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello.  

Ainda, segundo ensina Hans Kelsen, quando se diz “que uma norma que se refere à 

conduta de um indivíduo ‘vale’ (é ‘vigente’), significa que ela é vinculativa, que o indivíduo 

se deve conduzir do modo prescrito pela norma”61.  

Nesta senda, de acordo com o jurista italiano Sabino Cassese, “le norme globali 

obbligano sia le amministrazioni domestiche, sia le istituzioni internazionali a rispettare i 

principi di buona amministrazione”62.  

Desse modo, podemos verificar que o Princípio da Boa Administração apresenta-se 

com força vinculante no ordenamento jurídico supranacional, direcionando a atuação 

administrativa pública das instituições, dos órgãos e dos organismos da UE, através da prática 

de atos de boa conduta, visando garantir a plena satisfação e a eficácia dos direitos 

fundamentais aos cidadãos, nomeadamente do direito a uma boa administração pública. 

Da mesma forma, no âmbito nacional, com a inserção do Princípio da Boa 

Administração no novo CPA, no seu artigo 5.º, a Administração Pública portuguesa passa a 

ter o condão de bem exercer o poder que lhe é investido em face dos particulares que com ela 

se relacionam, mediante a prática de atos voltados estritamente ao zelo da coisa pública, de 

forma a conferir maior segurança jurídica aos atos praticados. Ainda, passa a ter o dever de 

buscar a melhoria do funcionamento do aparelho administrativo do Estado, através da 

modernização administrativa e da desburocratização de procedimentos, a fim de elevar a 

qualidade da prestação do serviço público, bem como o dever de proporcionar uma maior 

aproximação dos serviços públicos aos cidadãos e de assegurar uma participação mais ativa 

destes, de modo a consolidar, em definitivo, o direito a uma boa administração. 

 

4. A Boa Administração em sede Jurídico-Positiva 
 
Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a boa administração apresenta-se em três 

dimensões, quais sejam como um Princípio Geral de Direito, como um dever e como um 

direito. 

                                                           
60 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 53. 
61 KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 215. 
62 CASSESE, Sabino, Il Diritto alla Buona Amministrazione. Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona 
amministrazione” per il 25º anniversario della legge sul “Síndic de Greuges” della Catalogna, Barcellona, 27 
marzo 2009, p. 4. Disponível em:  
<http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf> 
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Neste sentido, expõe o jurista uruguaio Carlos E. Delpiazzo: “En tanto la buena 

administración configura un principio general que preside la relación jurídico administrativa 

y, a la vez, constituye un deber de la Administración y un derecho de los administrados, 

posee una potencialidad aplicativa de alto valor no sólo jurídico sino también ético en orden a 

la mejora de la calidad del Estado de Derecho y, por ende, de la convivencia social”63. 

Com efeito, como Princípio Geral de Direito, o Princípio da Boa Administração64 

circunscreve toda a atuação administrativa, informando e restringindo o comportamento 

administrativo à perseguição de fins públicos, visando a eficiência, a economicidade, a 

celeridade e a eficácia da Administração Pública, de forma a consolidar os valores 

fundamentais que regem a atividade administrativa em um Estado de Direito Democrático. 

No que tange ao dever de boa administração65 e ao direito fundamental à boa 

administração pública66, discorreremos minuciosamente a seguir. 

 

4.1. O Dever de Boa Administração  
 

No campo do Direito Administrativo, o ordenamento jurídico confere ao agente 

público alguns deveres específicos, a fim de assegurar que a sua atuação ocorra com vistas à 

consecução dos fins públicos definidos e em benefício da comunidade. São os chamados 

deveres administrativos. Esses deveres são expressos em lei, impostos pela ética 

administrativa e exigidos pelo interesse da coletividade. 

                                                           
63 DELPIAZZO, Carlos E., La buena administración como imperativo ético para administradores y 
administrados, Revista de Derecho, Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del 
Uruguay, 2ª época, Ano 9, N.º 10, Uruguay, Diciembre 2014, ISSN 1-510-3714, p. 49.   
64 Cfr. CASSESE, “il principio di buona amministrazione ha ambito o estensione diversi. Si afferma come 
principio limitato ad alcuni settori, e quindi come principio speciale, per poi divenire di applicazione sempre più 
estesa, fino a valere come principio generale”. (CASSESE, Sabino, Il Diritto alla Buona Amministrazione. 
Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25º anniversario della legge sul “Síndic 
de Greuges” della Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009, p. 7. Disponível em: <http://www.irpa.eu/wp-
content/uploads/2011/05/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf>). 
65 Cfr. DELPIAZZO, o dever de boa administração é “el deber de la Administración de concretar dicho principio 
en todas las manifestaciones del bien servir a la sociedad, a los grupos intermedios, a la familia y a las personas 
individualmente consideradas en su triple dimensión personal, social y trascendente, con particular énfasis en la 
relación jurídico administrativa”. (DELPIAZZO, Carlos E., La buena administración como imperativo ético 
para administradores y administrados, Revista de Derecho, Publicación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay, 2ª época, Ano 9, N.º 10, Uruguay, Diciembre 2014, ISSN 1-510-3714, p. 51). 
66 Cfr. DELPIAZZO, o direito fundamental à boa administração pública é “el derecho de todos y cada uno a ser 
bien servidos por un Estado —y, dentro de él, por una Administración—que, bajo el principio de juridicidad, 
actúe y se desenvuelva respetando y garantizando los derechos humanos fundamentales”. (DELPIAZZO, Carlos 
E., La buena administración como imperativo ético para administradores y administrados, Revista de Derecho, 
Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, 2ª época, Ano 9, N.º 10, 
Uruguay, Diciembre 2014, ISSN 1-510-3714, p. 53). 
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Em sede jurídico-positiva portuguesa, a boa administração, no seu agir quotidiano, é 

um dever do agente público, que concretiza-se no dever de boa administração. 

De acordo com esse dever, o agente público, no exercício da sua atividade, deve 

prestar seu serviço exclusivamente para a comunidade, fazendo prevalecer sempre o interesse 

público sobre o particular, de forma a garantir os direitos dos cidadãos e efetivar o bem-estar 

social; deve agir em conformidade com a lei, e com observância aos Princípios Jurídico-

Constitucionais; deve atuar com eficiência na forma de prosseguir os interesses coletivos; 

deve adequar a utilização dos meios e das medidas aos fins de interesse social e aos objetivos 

que visa alcançar, de forma que a sua decisão seja a menos gravosa para os interesses dos 

particulares, não ultrapassando o indispensável à realização do interesse público ao qual 

encontra-se adstrito. 

Para Freitas do Amaral, “a obrigação de prosseguir o interesse público exige da 

Administração pública que adopte em relação a cada caso concreto as melhores soluções 

possíveis, do ponto de vista administrativo (técnico e financeiro): é o chamado dever de boa 

administração”67. Diante desse dever, a Administração está obrigada a procurar encontrar a 

“boa solução”, a solução mais acertada para o caso apresentado68. 

Quando o agente público assume uma função pública, ele passa a ser gestor da coisa 

pública e depositário das expectativas populares da boa administração dos bens e serviços 

públicos, devendo buscar sempre o melhor tanto para a Administração quanto para a 

coletividade administrada. Desse modo, para bem cumprir o seu mister, o agente deve 

desempenhar suas atribuições de forma honesta, justa e boa, virtudes essenciais e inerentes à 

conduta administrativa; deve atuar de forma responsável e competente, dedicada e crítica, 

empenhando-se na concretização da boa administração, sob pena de incorrer em 

arbitrariedade, podendo ficar sujeito à responsabilização pela prática de condutas 

desfavoráveis à Administração e aos particulares. 

Outro requisito fulcral ao dever de boa administração é a proibição de atos desonestos 

ou desleais para com a Administração Pública, praticados por agentes seus ou terceiros, que 

consubstancia-se no dever de probidade, ou seja, na atuação honesta, reta, sem mácula, do 

agente público. 

Segundo Marcello Caetano, este dever de probidade consiste no dever de o 

funcionário “servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas 

                                                           
67 FREITAS DO AMARAL, Diogo, Direito Administrativo, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 39. 
68 Idem, p. 175. 
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funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou 

facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”69, 

sendo que tal dever “impõe assim ao funcionário uma conduta de absoluta isenção, de modo a 

que não seja suspeito de prevaricar, de deixar-se corromper ou de por outro modo ser infiel à 

entidade servida e aos interesses gerais que lhe cumpre realizar e defender”70. 

O dever de boa administração é, pois, inerente à boa gestão administrativa e 

imperativo ao agente público, cuja obrigação de exercitá-lo faz parte das práticas de boa 

conduta administrativa, que impõe a obrigação de jamais desprezar o elemento ético 

necessário à legitimidade dos atos administrativos. 

Aristóteles, em sua obra “Ética a Nicómaco”71, já dizia que a ética serve para conduzir 

as ações humanas através das boas ações (virtudes) ou das más ações ou não-éticas (vícios), e 

classificava as virtudes em intelectuais (as adquiridas através do conhecimento teórico, 

resultante do ensino) e morais (as adquiridas pelo conhecimento prático, resultante dos 

hábitos, dos costumes, que fazem com que os indivíduos pratiquem atos justos). Dizia que é 

através da ética das virtudes que o homem alcança a felicidade, beneficiando, assim, a 

sociedade onde está inserido. Sendo que a prática dos atos, para gerar as virtudes, deve seguir 

o caminho da moderação, não devendo desviar-se nem por defeito nem por excesso, sob pena 

de se tornar um vício, pois a virtude consiste na justa medida, longe dos dois extremos. 

Maurice Hauriou72, considerado o pioneiro a aventar a ideia da boa administração 

pública, expôs a necessidade de observância da moralidade administrativa, através do 

cumprimento das regras de conduta pertencentes à disciplina interna da Administração 

Pública, tanto pela Administração como por seus agentes. Para Hauriou, o agente público 

deve respeito não só à lei mas também aos preceitos éticos, oriundos da instituição a que 

serve e da finalidade de sua ação, qual seja, o bem comum. E, ao agir, o agente deve saber 

distinguir tanto o bem do mal como o justo do injusto, o lícito do ilícito, o honesto do 

desonesto, o conveniente do inconveniente. Dessa forma, sempre que o agente conseguisse 

atender na plenitude ao interesse público tutelado pela norma jurídica, dar-se-ia a boa 

administração. 

Sendo a ética um juízo de valor inerente ao ser humano, sua importância é 

significativa para a vida pública administrativa, e está diretamente relacionada com os 
                                                           
69 CAETANO, Marcello, Manual de Direito Administrativo – Vol. II, 9ª ed., Coimbra: Almedina, 1980, p. 749. 
70 Idem, p. 750. 
71 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Livro II, São Paulo: Abril S.A. Cultural, 1984, pp. 67 e 73. 
72 HAURIOU, Maurice, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, 10ª ed., Paris: Recueil Sirey, 1921, 
p.14; pp. 352-353. 
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princípios fundamentais e as premissas ideológicas que devem reger a conduta humana 

voltada ao serviço público e à atividade pública em geral, denotando a obrigação de exercício 

da atividade administrativa ante o fiel cumprimento dos deveres administrativos. 

Para Jaime Rodríguez-Arana, “tratar sobre buena administración constituye una tarea 

que ha de estar presidida por los valores cívicos, y correspondientes cualidades democráticas, 

que son exigibles a quien ejerce el poder en la Administración pública a partir de la noción 

constitucional de servicio objetivo al interés general”73. 

Desse modo, a ética é o ponto nuclear do dever de boa administração e tem vínculo 

estreito com a boa qualidade do administrador. É o que determina a postura do agente 

público, que demonstra a sua integridade e a forma de agir na busca de atingir suas 

finalidades visando ao bem-estar social, sem a obtenção de benefícios ou vantagens ilícitas 

em desfavor da Administração Pública.  

Na aceção do jurista brasileiro Wallace Paiva Martins Júnior, “os valores éticos 

(lealdade, honestidade e moralidade) devem integrar a atividade administrativa, de qualquer 

natureza ou espécie, como núcleos fundamentais descendentes do princípio da boa-fé, de 

modo que não é possível dissociar o elemento ético ou moral da conduta ou atividade jurídica, 

sob pena de incidir nas figuras do abuso e da fraude do direito, transplantadas para o direito 

administrativo nas formas peculiares do abuso e desvio de poder”74. 

Ainda, é necessário que a ética se faça acompanhar da boa-fé, como forma de 

resguardar as expectativas legítimas geradas nas relações jurídico-administrativas entre a 

Administração Pública e seus administrados. A boa-fé, enquanto Princípio Jurídico-

Constitucional, encontra-se pautada na confiança, na cooperação, na transparência e na 

lealdade entre Administração e administrados, e condiciona a conduta administrativa para o 

bom desempenho do dever de boa administração. 

Neste sentido, Luís S. Cabral de Moncada aduz que “as exigências da boa fé 

acompanham todo o desenvolvimento da relação jurídica e traduzem-se na valorização de 

uma conduta leal, honesta e veraz dos particulares e da própria Administração. Tal conduta 

exige o respeito por situações de confiança de uma das partes justificadas pela conduta da 

                                                           
73 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en el marco de la 
Lucha contra la Corrupción, p. 7. Disponível em: 
<http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/JaimeRodriguezArana.pdf> 
74 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva, Probidade Administrativa, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 65-66.  
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outra, a ponto de terem gerado na primeira um investimento de confiança que, a ficar 

destruído por circunstâncias supervenientes imputáveis à outra parte, geraria grave lesão”75. 

Da mesma forma, Armando Giuffrida explicita que “ulteriori figure sintomatiche del 

‘diritto’ ad una buona amministrazione pubblica si evincono dall’esistenza, nel sistema, di un 

generale principio di “buona fede” (o di “ lealtà”) che parimenti dovrebbe illuminare l’agere 

amministrativo”76. 

Sendo assim, a Administração Pública, a fim de assegurar o cumprimento do dever de 

boa administração, deve pautar-se dentro de padrões normais de aceitabilidade, voltando o 

comportamento do agente público à prossecução do interesse coletivo e ao integral respeito às 

normas legais e aos preceitos éticos vigentes no ordenamento jurídico, com vistas à satisfação 

do interesse da comunidade administrada e à afirmação dos valores e direitos fundamentais, 

de modo a garantir o direito fundamental à boa administração pública aos cidadãos. 

 

4.2. O Direito a uma Boa Administração e a Participação Cidadã 
 

A obrigação de prosseguir o interesse público exige da Administração Pública a 

adoção de atos em favor da coletividade, voltados à manutenção da segurança jurídica nas 

relações administrativas, à efetividade dos direitos de cidadania, ao respeito pelos direitos 

fundamentais e à promoção das medidas necessárias à garantia desses mesmos direitos. 

Por outro lado, o cidadão também assume um papel importante na defesa dos seus 

direitos de cidadania e dos interesses da comunidade, cujo controlo social encontra fulcro no 

Princípio da Boa Administração, fazendo com que a Administração Pública atue através de 

um conjunto de práticas governamentais que efetivem o exercício da cidadania e busquem o 

aprimoramento do processo de gestão pública, com vistas ao fim público de interesse da 

coletividade. 

A ordem jurídica confere garantias aos administrados, visando evitar ou sancionar as 

violações dos seus direitos e dos seus interesses legítimos por parte da Administração Pública, 

sendo o Princípio da Boa Administração considerado uma ferramenta de tutela dos interesses 

dos administrados, porquanto não só limita a aplicação da atividade administrativa como 

                                                           
75 CABRAL DE MOCADA, Luís S., A relação jurídica administrativa, Coimbra: Coimbra editora, 2009, p. 175. 
76 GIUFFRIDA, Armando, Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità, 
Torino: G. Giappichelli Editore, 2012, p. 111. 
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também faz parte do interesse público, constituindo um objetivo, uma meta de proteção e 

concretização do direito fundamental à boa administração dos cidadãos. 

Consoante Sabino Cassese, “la buona amministrazione ha avuto una importante 

evoluzione funzionale. Da principio in funzione della efficacia della pubblica 

amministrazione (“ex parte principis”), è divenuto principio in funzione dei diritti dei cittadini 

(“ex parte civis”). Prima era considerata mezzo per assicurare che il potere pubblico fosse 

efficace, perché gli interessi collettivi e pubblici ad esso affidati fossero pienamente tutelati. 

Poi è divenuta strumento per assicurare una difesa dal potere pubblico, perché le situazioni  

giuridiche soggettive dei privati potessero essere tutelate più efficacemente. Ad esempio, la 

partecipazione dei privati nella prima versione serve all’amministrazione, per conoscere 

meglio prima di decidere; nella seconda versione serve al privato, per far sentire la propria 

voce prima che l’amministrazione concluda il procedimento”77. 

Armando Giuffrida expõe “che il riconoscimento dell’esistenza di un diritto ad una 

buona amministrazione europea finisce per collocare il cittadino al centro del sistema 

amministrativo, anzi di ogni sistema amministrativo, europeo o nazionale che sia”78. 

Neste sentido, aduz Jaime Rodríguez-Arana Muñoz: 

 
“En efecto, el ciudadano es ahora, no sujeto pasivo, receptor mecánico de 
servicios y bienes públicos, sino sujeto activo, protagonista, persona en su 
más cabal expresión, y, por ello, debe poner tener una participación 
destacada en la configuración de los intereses generales porque éstos se 
definen, en el Estado social y democrático de Derecho, a partir de una 
adecuada e integrada concertación entre los poderes públicos y la sociedad 
articulada. Los ciudadanos, en otras palabras, tenemos derecho a que la 
gestión y administración de los intereses generales se realice de manera 
acorde al libre desarrollo solidario de las personas. Por eso es un derecho 
fundamental de la persona, porque la persona en cuanto tal requiere de que 
lo público, de que el espacio de lo general, esté atendido de forma y manera 
que le permita realizarse, en su dimensión de libertad solidaria, como 
persona humana y completa.”79 

 
 

                                                           
77 CASSESE, Sabino, Il Diritto alla Buona Amministrazione. Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona 
amministrazione” per il 25º anniversario della legge sul “Síndic de Greuges” della Catalogna, Barcellona, 27 
marzo 2009, p. 6. Disponível em: 
<http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf> 
78 GIUFFRIDA, Armando, Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità, 
Torino: G. Giappichelli Editore, 2012, p. 66. 
79 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en la 
Constitución Española y en la Unión Europea, Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Vol. I, 
N.º 2, Santa Fé, Argentina, Julio/Diciembre 2014, ISSN 2362-583X, p. 77. 
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Nesta senda, a boa administração ajuda os cidadãos a compreenderem e fazerem valer 

os seus direitos, sendo um direito cívico do administrado, que tem expectativas legítimas 

quanto à obtenção de um serviço de qualidade e de uma administração aberta, acessível e 

corretamente gerida. Um serviço de qualidade impõe à Administração Pública e ao seu 

pessoal uma atuação com cortesia, objetividade, ética, eficácia, imparcialidade e 

transparência, e em benefício de toda a comunidade. 

O direito a uma boa administração, por sua vez, enseja o dever de boa administração, 

dever esse imposto pela ordem jurídica e exigível do agente público pelos titulares da 

cidadania, os quais podem reclamar da Administração Pública e de seus agentes uma atuação 

com ética, justiça, equidade, honestidade, integridade, boa-fé; uma prestação de serviços e de 

informações com qualidade e competência, ou seja, de forma organizada, desburocratizada, 

clara, simples e rápida; e, que sejam cooperantes com os particulares, de modo a fomentarem 

as suas participações na realização da atividade administrativa, tendo em vista a satisfação do 

interesse da comunidade e a afirmação dos valores e direitos fundamentais. 

Como bem explicita Armando Giuffrida, “la buona amministrazione, infatti, non 

constituisce solo un principio di valore programmatico e, come tale, rivolto in primis al 

legislatore e, in sede attuativa, agli apparati amministrativi, ma rappresenta un quid pluris, 

ossia un ‘diritto’ esterno alle organizzazioni burocratiche, riconosciuto direttamente in capo ai 

cittadini e nei riguardi dei quali fa da contraltare uno specifico ‘dovere’ delle Amministrazioni 

interessate”80. 

Confiar na Administração Pública é prática cidadã diretamente proporcional ao modo 

como, quotidianamente, atuam os agentes públicos. Por isso, o agente público deve pautar sua 

conduta de forma a traduzir fielmente os preceitos administrativos, demonstrando integridade 

de carácter, gerindo os bens e interesses públicos com transparência, presteza, decoro, 

lealdade e boa-fé, a fim de assegurar o bom funcionamento da máquina administrativa. 

De facto, o que os cidadãos esperam é que os agentes públicos zelem pela coisa 

pública; que utilizem os recursos em prol da comunidade; que não dilapidem os bens que a 

todos pertencem; que ajam desprovidos de interesses escusos; que sejam éticos, honestos, 

justos, leais, íntegros; que realizem condutas com a observância dos motivos e das finalidades 

públicas; que atuem no sentido de proporcionarem à população uma boa administração, de 

                                                           
80 GIUFFRIDA, Armando, Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità, 
Torino: G. Giappichelli Editore, 2012, p. 112. 
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modo a tornarem a convivência entre a Administração Pública e os administrados harmoniosa 

e satisfatória; enfim, que sejam funcionários do público e não meros funcionários públicos. 

Como assevera Jaime Rodríguez-Arana, “la participación de los ciudadanos en el 

espacio público está, poco a poco, abriendo nuevos horizontes que permiten, desde la 

terminación convencional de los procedimientos administrativos, pasando por la presencia 

ciudadana en la definición de las políticas públicas, llegar a una nueva forma de entender los 

poderes públicos, que ahora ya no son estrictamente comprensibles desde la unilateralidad, 

sino desde una pluralidad que permite la incardinación de la realidad social en el ejercicio de 

las potestades públicas”81. 

Diante disso, cada vez mais, assume relevância a necessidade de o cidadão exigir o 

cumprimento do dever de boa administração pelo Poder Público em prol do interesse coletivo, 

como forma de cidadania participativa e de controlo social, buscando, através do direito à boa 

administração pública, que é o direito fundamental que garante a segurança jurídica nas 

relações da Administração com seus administrados, uma melhor atuação administrativa. 

 

5. O Princípio da Boa Administração e o Poder Discricionário 
 

Considerando que a Administração Pública deve pautar seus atos na consecução de 

interesses sociais ou coletivos e na promoção e garantia dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, o Princípio da Boa Administração tem sido o verdadeiro norte de atuação do Poder 

Público, contribuindo para o aprimoramento da conduta administrativa na prossecução do 

bem-estar social. 

Esta obrigação de prosseguir o interesse público exige da Administração Pública uma 

atuação mais justa, isenta, transparente, célere, eficiente e desburocratizada, voltada à 

formulação de escolhas administrativas legítimas e eficazes, quando no exercício de seus 

misteres, fazendo com que sejam reduzidas as probabilidades de uma utilização arbitrária do 

poder discricionário, consubstanciando-se, assim, no dever de boa administração. 

Cumpre relembrar que, quando o poder da Administração Pública é vinculado, a 

Administração encontra o seu modo de agir adstrito à lei, uma vez que é a própria norma 

jurídica que indica o conteúdo do ato a ser realizado e os meios para atingir o interesse 

                                                           
81 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en el marco de la 
Lucha contra la Corrupción, p. 12. Disponível em: 
<http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/JaimeRodriguezArana.pdf> 
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público proposto. Porém, quando o poder é discricionário, a Administração encontra o seu 

modo de agir condicionado pelo dever de bem escolher, ou seja, de optar pela solução mais 

justa, oportuna e conveniente, que melhor se adeque ao caso concreto e que seja eficiente para 

satisfazer a finalidade da lei que é o interesse público coletivo. Desse modo, verifica-se que o 

objetivo principal da discricionariedade é, pois, o dever de boa administração.  

Neste sentido, Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos expõem que “o 

exercício da discricionariedade implica sempre um raciocínio a partir da situação concreta 

para as opções de actuação legalmente conferidas e um teste de adequação da actuação 

concretamente escolhida em relação aos traços da situação concreta seleccionados como 

relevantes à luz do interesse público prosseguido”82. Sendo que a Administração, para bem 

desempenhar esse exercício discricionário, está sujeita ao dever de boa administração, “ou 

seja, ao dever de prosseguir os interesses públicos legalmente definidos da melhor maneira 

possível”83. 

Consoante Juarez Freitas, a boa administração pública somente será consagrada 

através da adoção da “discricionariedade administrativa legítima”, ou seja, da “competência 

administrativa (não mera faculdade) de avaliar e de escolher, no plano concreto, as melhores 

soluções, mediante justificativas válidas, coerentes e consistentes de conveniência ou 

oportunidade (com razões juridicamente aceitáveis), respeitados os requisitos formais e 

substanciais da efetividade do direito fundamental à boa administração pública”84. 

António Francisco de Sousa assevera que “o legislador impõe sempre ao órgão ou 

agente administrativo a solução mais justa, mais adequada, mais oportuna, mais conveniente, 

a fim de que a justiça do caso concreto seja realizada. Não existe discricionariedade 

administrativa na forma de liberdade de escolha arbitrária”85. 

Desta forma, quando a Administração Pública possuir uma margem de liberdade 

decisória diante de um caso concreto, deve encontrar os meios mais eficazes para a prática 

dos seus atos e buscar as melhores soluções para o caso apresentado, optando por escolhas 

legítimas, que contenham motivações idóneas, que sejam coerentes com a lei e com os 

Princípios Jurídico-Constitucionais, e que estejam em consonância com os direitos 

fundamentais, de modo que ao legal junte-se o oportuno e conveniente aos interesses sociais, 

                                                           
82 REBELO DE SOUSA, Marcelo; SALGADO DE MATOS, André, Direito Administrativo Geral, Introdução e 
princípios fundamentais, Tomo I, 2ª ed., Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 186.  
83 Idem, p. 206. 
84 FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública, 
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 24. 
85 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 310. 
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consolidando, em definitivo, o dever de boa administração, ante o bom exercício do poder 

discricionário. 

 

6. Limites da Discricionariedade Administrativa à luz do Princípio da Boa 
Administração 

 

Como visto, a Administração Pública, no exercício do poder discricionário, encontra-

se obrigada a perseguir a solução mais adequada para o caso concreto, devendo efetuar 

escolhas que melhor concretizem o bem-estar social, e que não afrontem os direitos 

fundamentais nem contrariem o interesse coletivo, porquanto estes direitos e interesses 

consubstanciam-se na caracterização de uma boa administração pública. 

Não se pode olvidar que o agente público está sempre sujeito aos mandamentos da lei, 

aos Princípios Jurídico-Constitucionais e às exigências do bem comum, deles não podendo 

afastar-se nem desviar-se, sob pena de praticar ato inválido.  

Neste sentido, cabe referir que, o sistema jurídico pátrio, ao consagrar o Princípio da 

Boa Administração, no artigo 5.º do novo CPA, passou a considerar a boa administração 

como pressuposto de validade de todo o ato da Administração Pública, fazendo com que a 

conduta administrativa esteja adstrita não só ao cumprimento da lei e do Direito mas também 

dos preceitos éticos considerados necessários para uma correta atuação administrativa.  

Consoante Marcello Caetano, “o acto administrativo vale na ordem jurídica na medida 

em que traduz para um caso concreto a vontade impessoalmente formulada na lei. Vimos que 

isso é assim, mesmo quando sejam exercidos poderes discricionários pois estes correspondem 

a uma delegação do legislador no órgão administrativo para, dentro de certas limitações 

(competência e fim, sobretudo), proceder em cada caso pelo modo mais ajustado às 

circunstâncias”. E, acrescenta, “para que o acto administrativo seja um valor jurídico positivo, 

tem de estar conforme com as normas legais que regulam a sua produção, porque é a 

comunicação do valor da lei que o torna válido”86. 

De facto, o poder discricionário da Administração Pública não é ilimitado, 

encontrando seu pressuposto de validade na lei e, também, na prática de atos de boa 

administração. Sendo assim, ao ordenar ou regular a atuação administrativa, o Princípio da 

Boa Administração vincula a conduta discricionária do agente público à efetivação do dever 

                                                           
86 CAETANO, Marcello, Manual de Direito Administrativo – Vol. II, 9ª ed., Coimbra: Almedina, 1980, p. 150. 
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de boa administração e à consagração do direito fundamental a uma boa administração 

pública, assumindo relevância no combate aos atos ilícitos, os quais constituem condutas 

nefastas que contrariam a lei, que ofendem direitos, que lesam a res publica, configurando-se 

num instrumento de proteção do património público e de orientação do comportamento do 

agente público, além de ser um instrumento de defesa dos administrados contra eventuais 

abusos por parte da Administração Pública.  

Quando ocorrem estes abusos, no exercício da discricionariedade administrativa, a 

Administração Pública incorre nos vícios por arbitrariedade, que podem dar-se por ação ou 

por omissão. 

A arbitrariedade por ação, ou vício da discricionariedade excessiva ou abusiva, ocorre 

quando ultrapassam-se os limites impostos ao poder discricionário da Administração, ou seja, 

quando o “agente público opta por solução sem lastro ou amparo em regra válida”87. Já, a 

arbitrariedade por omissão, ou vício da discricionariedade insuficiente, ocorre quando “o 

agente deixa de exercer a escolha administrativa ou a exerce com inoperância, inclusive ao 

faltar com os deveres de prevenção e de precaução”88.  

Em que pese a discricionariedade detenha um intrínseco juízo subjetivo de apreciação, 

o agente público não pode atentar contra os fins e objetivos legítimos da Administração 

Pública, estando adstrito à obrigação de satisfazer os interesses da coletividade, devendo agir 

razoavelmente, sob um estado de prudência, ponderação, boa-fé, procurando empregar, no 

caso concreto, as soluções mais eficientes, justas, oportunas, convenientes, diligentes e 

racionais, a fim de bem executar os preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, nos 

termos do Princípio da Boa Administração. 

Por conseguinte, a discricionariedade conferida ao agente público só se torna lícita 

quando não for contrária aos princípios, direitos e garantias positivados no ordenamento 

jurídico, e, no caso de a norma fazer constar mais de uma conduta exigida ao agente, este 

ficará responsável por escolher a solução que mais atenda à coletividade, de forma a garantir a 

consecução do interesse público. 

Juarez Freitas entende que, quando se trata de um poder discricionário, “o agente não 

está obrigado a alcançar ‘a’ única opção correta, mas tem de apresentar motivação aceitável 

para sua escolha. O erro manifesto, a desproporcionalidade e a transgressão principiológica 

viciam mortalmente o ato discricionário, ainda que válido, prima facie”, e, quando estes 
                                                           
87 Cfr. JUAREZ FREITAS, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 27. 
88 Idem, Ibidem. 
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vícios ocorrem, devem ser combatidos de ofício, “em defesa da racionalidade intersubjetiva 

do sistema, uma vez que não se acolhe a discricionariedade solta”89. Ainda, segundo o autor, 

“a discricionariedade administrativa, no Estado Democrático, encontra-se vinculada ao direito 

fundamental à boa administração pública, sob pena de serem solapados os limites 

indispensáveis à liberdade de conformação”90.  

Para José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, “a discricionariedade 

deve antes implicar a procura da melhor solução para a satisfação do interesse público no 

caso concreto, do interesse público legalmente definido (estabelecido), numa escolha 

orientada pelos princípios jurídicos”91. Sendo que, “quando a Administração decide com base 

em poderes discricionários ela é norteada por tais princípios jurídicos que lhe fornecem os 

parâmetros ou critérios da decisão que, deste modo, se mostram como limites da decisão 

administrativa discricionária (…)”92. 

Conforme Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, “os princípios da 

actividade administrativa são limites de todas as condutas administrativas e não apenas da 

margem de livre decisão (…)”93, e a sua violação envolve o vício de violação de lei.   

Jaime Rodríguez-Arana assevera que “el ejercicio de la discrecionalidad 

administrativa en armonía con los principios de Derecho es muy importante. Tanto como que 

un ejercicio destemplado, al margen de la motivación que le es inherente, deviene en abuso de 

poder, en arbitrariedad. Y, la arbitrariedad es la ausencia del derecho, la anulación de los 

derechos ciudadanos en relación con la Administración”94. 

Deste modo, as diversas escolhas que a Administração Pública realiza diariamente, 

diante do poder discricionário, devem primar pela busca da solução mais adequada para o 

caso concreto, em consonância com o Princípio da Boa Administração, de forma a consagrar 

a finalidade pública e os direitos fundamentais, nomeadamente o direito fundamental à boa 

administração, que constitui verdadeiro interesse público.  

                                                           
89 FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública, 
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 35 e 128. 
90 Idem, p. 129. 
91 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 112. 
92 Idem, p. 115. 
93 REBELO DE SOUSA, Marcelo; SALGADO DE MATOS, André, Direito Administrativo Geral, Introdução e 
princípios fundamentais, Tomo I, 2ª ed., Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 201. 
94 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en el marco de la 
Lucha contra la Corrupción, p. 25. Disponível em: 
<http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/JaimeRodriguezArana.pdf> 
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Ainda, esses limites impostos pelo Princípio da Boa Administração visam, também, o 

controlo da conduta administrativa, para que não ocorram os vícios de arbitrariedade por 

ações ou omissões adotadas no exercício do poder discricionário, que contrariem direitos 

fundamentais e causem danos, juridicamente ilícitos, aos cidadãos. 

 

7. Controlo Jurisdicional da Discricionariedade Administrativa face ao 
Princípio da Boa Administração 

 

Em um Estado de Direito Democrático, os princípios englobam os valores sociais, 

políticos e económicos de uma dada Sociedade, e, após serem assimilados pelo Direito, 

constituem normas jurídicas de imperatividade e vinculação obrigatória, condicionantes da 

atividade discricionária administrativa, cuja violação pode ensejar o controlo jurisdicional.  

Nestes termos, Rita Tourinho aduz que “qualquer que seja a atividade desenvolvida no 

âmbito da Administração Pública deve atentar aos comandos contidos nos princípios 

administrativos”95. E acrescenta que “a não observância dos princípios administrativos na 

atuação discricionária constitui ofensa ao direito, capaz de ensejar o controle jurisdicional, 

uma vez que são limitações jurídicas ao exercício da discricionariedade”96. 

Consoante José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, os princípios 

jurídicos devem nortear a decisão discricionária da Administração Pública, sendo que “só a 

violação ostensiva ou intolerável destes princípios (desvio de poder objectivo) poderá basear 

a anulação jurisdicional dos actos praticados ao abrigo dos poderes discricionários (…)”97.  

Sendo assim, a discricionariedade representa uma pretensa liberdade de agir da 

Administração Pública, porquanto sofre limitações pelos princípios adotados pelo sistema 

jurídico, dentre os quais pelo Princípio da Boa Administração, o qual condiciona o agente 

público ao dever de procurar a melhor solução para a satisfação do interesse público, isto é, 

aquela que esteja em perfeita sintonia com a finalidade pública imposta pelo ordenamento 

jurídico e prescrita no comando normativo específico. Por conseguinte, com a limitação da 

discricionariedade administrativa, abre-se, então, a possibilidade de um maior controlo 

jurisdicional.   

                                                           
95 MIRANDA, Jorge, et al., Discricionariedade Administrativa, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 92. 
96 Idem, p. 160. 
97 DIAS, José Eduardo Figueiredo; OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 116. 
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Neste sentido, António Francisco de Sousa assevera que “quanto mais ampla for a 

garantia de discricionariedade, tanto menor será o controlo jurisdicional. Quanto mais 

fortemente for limitada a discricionariedade, tanto mais forte será a intensidade do controlo 

jurisdicional e tanto mais amplo será o direito à última decisão dos tribunais”98.    

Não obstante a discricionariedade administrativa envolver a prerrogativa concedida à 

Administração Pública de poder ponderar sobre a conveniência, a oportunidade e a justiça do 

ato a ser realizado, ou seja, de apreciar o mérito do ato administrativo, para revelar a solução 

que entende como certa, justa, razoável e mais apropriada ao caso concreto, não podemos 

olvidar que essa liberdade decisória não é alheia ao direito nem imune à fiscalização 

jurisdicional99.  

Como explanam José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula Oliveira, “não há 

dúvida de que o exercício de poderes discricionários é susceptível de fiscalização pelo juiz. A 

questão está em saber até onde podem ir os tribunais administrativos quando estão em causa 

os poderes discricionários da Administração”100.  

Segundo a doutrina portuguesa, não é permitida a sindicabilidade pelos Tribunais 

Administrativos acerca do mérito administrativo, porquanto envolve decisões tomadas pela 

Administração Pública assentes em regras de boa administração, voltadas à verificação da 

melhor forma de proceder para o bom cumprimento do interesse público. 

Nesta senda, explicita João Caupers que “a Administração Pública está condicionada 

por um dever geral de boa administração: o cumprimento deste dever possibilita a distinção 

entre boas e más decisões – mas umas e outras serão decisões legais. O que significa que o 

dever de boa administração é um dever jurídico imperfeito, cujo cumprimento não pode ser 

sindicado pelos tribunais administrativos”101. 

De igual forma, asseveram Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos que 

“o cumprimento do dever de boa administração não pode, sob pena de violação do princípio 

                                                           
98 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 358. 
99 Para JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO, “o conceito de discricionariedade somente pode envolver um 
tipo de ação administrativa que se defina como autorizada e limitada pela lei e, em alguma medida, passível de 
ser revista pela função jurisdicional do Estado”. (MIRANDA, Jorge, et al., Discricionariedade Administrativa, 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 49).  
100 DIAS, José Eduardo Figueiredo, e OLIVEIRA, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 2ª reimp., Coimbra: Almedina, 2008, p. 115. 
101 CAUPERS, João, Introdução ao Direito Administrativo, 10ª ed., Lisboa: Âncora, 2009, p. 88. 
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da separação de poderes, ser sindicado pelos tribunais; está, portanto, dentro da esfera do 

mérito da actuação administrativa”102. 

Este dever geral de boa administração, portanto, condiciona a atuação administrativa 

no campo do mérito, exigindo do bom administrador público a conformidade da sua decisão 

ao fiel cumprimento do interesse público visado, de forma a concretizar com a máxima 

eficácia o bem da vida projetado pela norma jurídica. No caso de não haver a adequação da 

decisão tomada às disposições normativas impostas nem às regras de orientação de conduta 

propostas pelo Princípio da Boa Administração, haverá vício, devendo o ato administrativo 

ser retirado do mundo fáctico por ser contrário ao direito.  

Como aduz Marcello Caetano, “a lei, ao conceder poderes discricionários para que 

sejam obtidos certos fins, pressupõe que a avaliação da conveniência e da oportunidade do 

emprego de uns meios e não de outros se baseie em motivos exactos. Se o órgão actuou 

partindo da falsa ideia sobre os factos, violou-se o pressuposto implícito na lei, para que se 

produzissem regularmente efeitos jurídicos, e assim o vício será também de violação de 

lei”103. 

Na aceção de António Francisco de Sousa, a Administração Pública não pode cometer 

erros de facto, quando da constatação dos factos em uma dada situação concreta, nem erros 

de direito, ao aplicar a lei ao caso concreto, tampouco pode tomar decisões baseadas em 

falsas motivações jurídicas, além de não poder prosseguir outros fins que não o interesse 

público imposto pela lei. Se assim proceder, estará a incidir no mau exercício do poder 

discricionário, sendo a sua decisão ilegal104.   

Desse modo, não só o desvirtuamento do fim público contradita o dever de boa 

administração como uma solução injusta, inoportuna, inconveniente, fazendo com que a 

Administração incorra em uma atuação arbitrária, precária e ineficiente, frustrando as 

expectativas dos particulares e violando o Princípio da Boa Administração, ficando, pois, 

sujeita ao controlo jurisdicional para a correção da distorção cometida. 

Ao lado da referida doutrina, a jurisprudência portuguesa105, ao pronunciar-se acerca 

do controlo jurisdicional da atuação administrativa, em sua manifesta maioria, admite a 

                                                           
102 REBELO DE SOUSA, Marcelo; SALGADO DE MATOS, André, Direito Administrativo Geral, Introdução 
e princípios fundamentais, Tomo I, 2ª ed., Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 206. 
103 CAETANO, Marcello, Manual de Direito Administrativo – Vol. II, 9ª ed., Coimbra: Almedina, 1980, p. 149. 
104 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, pp. 343-345. 
105 Neste sentido, expõe o Acórdão do STA, de 30 de junho de 2011, Processo n.º 0811/10: “Como a 
jurisprudência do STA vem de há muito decidindo, os actos praticados no exercício de um poder discricionário 
apenas são sindicáveis nos seus aspectos vinculados, designadamente os relativos à competência, à forma, aos 
pressupostos de facto e à adequação do fim prosseguido, ou quando a decisão evidenciar a existência de erro 
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sindicabilidade estritamente sobre os aspetos vinculados do ato, quais sejam a competência, a 

forma, os pressupostos de facto e a finalidade, não permitindo a revisão das escolhas do 

agente público, representadas pela conveniência, justiça e oportunidade, ou seja, pelo mérito 

do ato administrativo.  

Contudo, o ato administrativo eivado de excesso106 ou de omissão107 diante da escolha 

discricionária permitida pela lei importa violação à mesma e aos preceitos da boa 

administração, ficando sujeito à fiscalização jurisdicional. 

Cabe assim dizer que, consoante o atual entendimento108, não somente os requisitos 

extrínsecos (inobservância da lei) legitimam a sindicabilidade do ato administrativo como os 

intrínsecos109, isto é, o postulado da boa administração que envolve a decisão discricionária, 

permitindo-se, com isso, um controlo mais intenso da atividade discricionária, mormente 

porque a ampla discricionariedade concedida ao agente público pode dar margem à incidência 

de abusos de poder, injustiças, omissões, arbitrariedades, à ofensa a direitos fundamentais, à 

                                                                                                                                                                                     

grosseiro ou de aplicação de critério ostensivamente inadequado”. E, também, o Acórdão do TCAN, de 02 de 
março de 2012, Processo n.º 1064/11.7BEBRG: “O Tribunal não pode substituir-se à Administração na 
formulação de um juízo que cabe estritamente no mérito e na oportunidade da acção desta.” 
106 Cfr. JUAREZ FREITAS, o vício da discricionariedade excessiva ou abusiva (arbitrariedade por ação) é a 
“ultrapassagem dos limites impostos à competência discricionária ou de atuação desdestinada”. (FREITAS, 
Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública, 2ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2009, p. 128). 
107 Cfr. JUAREZ FREITAS, o vício da discricionariedade insuficiente ou do não-exercício (arbitrariedade por 
omissão) é o descumprimento das diligências impositivas, ou seja, dá-se quando “o agente deixa de exercer o 
dever da boa escolha administrativa ou o exerce com inoperância parcial, inclusive por falta de prevenção ou de 
precaução”. (FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa 
Administração Pública, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 128). 
108 Cfr. o Acórdão do STA, de 25 de maio de 2004, Processo n.º 052/04: “A actividade de valoração das 
propostas insere-se na margem de ‘livre’ apreciação ou de ‘prerrogativa’ de avaliação que assiste ao decisor, cuja 
sindicância pelo tribunal, em caso de alegação de errado juízo valorativo, quanto ao mérito daquelas, se deve 
limitar ao erro grosseiro ou manifesto e/ou ao desrespeito dos princípios gerais de direito que constituem limites 
internos à discricionariedade”. De acordo com o Acórdão do TCAS, de 07 de julho de 2005, Processo n.º 
10500/01: “No domínio de escolha discricionária, a sindicabilidade concentra-se sobre a eventual violação seja 
dos limites internos seja dos limites externos do poder discricionário concedido em vista do interesse público a 
realizar”. E, também, consoante o Acórdão do TCAN, de 28 de setembro de 2006, Processo n.º 
0121/04.0BEPRT: “(…) mesmo quanto ao exercício de actividade caracterizada como discricionária ou como 
integrada na denominada ‘justiça administrativa’ também aí a Administração não está subtraída ao domínio do 
Direito e da sindicabilidade judicial dos actos emitidos daquela actividade. Aliás, o âmbito de vinculações legais 
que a jurisprudência e a doutrina vêem assinalando tem conduzido a uma maior abrangência e latitude da 
fiscalização contenciosa jurisdicional deste tipo de actividade da Administração. (…) A qualificação como poder 
que comporta margem de discricionariedade com o âmbito aludido não afasta a sindicabilidade contenciosa do 
mesmo porquanto, como é hoje um dado adquirido, mesmo aquele momento de actividade subjacente à emissão 
do acto, e não apenas os seus momentos vinculados, estão sujeitos a verificação e controlo jurisdicional.”  
109 Para MARCELO REBELO DE SOUSA, no âmbito da margem de livre decisão da Administração Pública 
“não existe controlo jurisdicional. Isto não significa, note-se, que os actos da administração praticados ao abrigo 
da margem de livre decisão não possam ser objecto de tal controlo, mas apenas que não o podem ser na medida 
dessa liberdade, devendo o controlo resumir-se à aferição do respeito administrativo pelas vinculações 
normativas e pelos limites internos da margem de livre decisão”. (REBELO DE SOUSA, Marcelo; SALGADO 
DE MATOS, André, Direito Administrativo Geral, Introdução e princípios fundamentais, Tomo I, 2ª ed., 
Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 182). 
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violação da lei por desrespeito a Princípios Jurídico-Constitucionais, ou, ainda, à busca de 

satisfação de interesses pessoais.  

Com efeito, a positivação do Princípio da Boa Administração permite que seja 

realizado não somente um controlo de legalidade dos atos administrativos mas também um 

controlo principiológico da atividade administrativa. Em decorrência disso, rompe-se o 

preceito inicialmente formulado na doutrina e na jurisprudência de que as escolhas 

administrativas não passam pelo crivo jurisdicional, ante a ampliação da possibilidade de 

análise não só dos aspetos vinculados do ato como também dos seus aspetos não-vinculados. 

Disto se infere que a violação da lei por desrespeito ao Princípio da Boa 

Administração, princípio esse que limita e condiciona a discricionariedade administrativa, 

autoriza, ao nosso ver, o controlo jurisdicional do mérito. 

O propósito deste controlo não é a substituição do juízo valorativo da Administração 

pelo do magistrado, o que é vedado, nem a diminuição do âmbito legítimo da 

discricionariedade administrativa, mas sim a averiguação da ocorrência de excesso de 

discricionariedade ou de ausência do exercício das competências discricionárias que eram 

devidas e foram omissas por parte do agente público causando prejuízo aos administrados. 

Para tanto, o exame jurisdicional acerca do bom uso da discricionariedade 

administrativa dar-se-á através da verificação conjunta entre a legitimidade das ações 

administrativas e os limites legitimamente impostos pelo Princípio da Boa Administração. O 

magistrado, nessas situações, irá cotejar o resultado do ato administrativo, diante do caso 

apresentado, com o disciplinado pelo ordenamento jurídico, a fim de perceber se o agente 

público, ao realizar a escolha discricionária, empregou esforços suficientes para o fiel 

cumprimento da finalidade legal e efetivação do interesse público, com vistas à segurança 

jurídica dos administrados e à consecução do direito fundamental a uma boa administração 

pública. Ou seja, deverá verificar se a escolha administrativa, aparentemente válida, não se 

mostra violadora do Princípio da Boa Administração, uma vez que a liberdade é conferida 

somente para que o agente público desempenhe de maneira exemplar suas atribuições. Nunca 

para o excesso ou para a omissão110.  

A liberdade da Administração Pública existe para que ela seja mais eficiente no 

cumprimento do dever de boa administração, o qual impõe a rejeição de toda e qualquer 

atuação arbitrária, que descumpra o propósito público ou que ofenda os direitos fundamentais 

                                                           
110 Cfr. JUAREZ FREITAS, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 
Pública, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43. 
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aos quais encontra-se adstrita. É dizer, o agente público está livre para agir 

discricionariamente desde que, para a sua decisão, leve em consideração as regras para uma 

boa administração e observe os ditames legais, os preceitos de direito e cumpra fielmente as 

finalidades públicas, sem causar ofensas à lei, aos direitos fundamentais ou aos princípios 

orientadores da atividade administrativa. Do contrário, a decisão administrativa que afetar os 

direitos e interesses públicos estará sujeita à sindicabilidade jurisdicional. 

Diante do exposto, e ao contrário do entendimento majoritário, defendemos a ideia de 

que o controlo jurisdicional do mérito administrativo passa a ser alargado com o 

aprofundamento do exame da adequação, da compatibilidade, da proporcionalidade, da 

sustentabilidade da decisão discricionária à luz do Princípio da Boa Administração, tendo o 

condão de servir como um instrumento de fiscalização da conduta administrativa e de 

verificação da juridicidade dos atos administrativos, visando evitar as decisões arbitrárias, não 

fundamentadas, injustas, inconvenientes, inoportunas e contrárias aos interesses do Estado de 

Direito Democrático, de forma a garantir a legitimidade da atuação administrativa voltada 

exclusivamente à realização do interesse coletivo delineado pelo ordenamento jurídico.  

 

7.1. A Boa Administração e os Conceitos Indeterminados 
 

É cediço que os conceitos indeterminados111 caracterizam-se pela ausência de limites 

precisos, na medida em que não traçam uma linha clara que delimita a realidade a que se 

referem.  

Com efeito, a boa administração pode ser considerada em Direito como um conceito 

indeterminado, por tratar-se de uma expressão vaga e que possibilita, portanto, uma 

interpretação ampla, para fins de aplicação da norma jurídica ao caso concreto, aquando da 

atuação discricionária da Administração Pública. 

Todavia, mesmo em se tratando de um conceito jurídico indeterminado, a boa 

administração, como vimos, impõe à Administração Pública o dever de procurar a solução 

que melhor atenda a finalidade pública posta pela norma jurídica.  

António Francisco de Sousa salienta que a aplicação dos conceitos indeterminados ao 

caso concreto “exige pois, frequentemente, da parte do aplicador uma operação de valoração 

                                                           
111 Neste sentido, ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA expõe que “segundo o entendimento mais comum, a 
expressão ‘conceito indeterminado’ pretende referir aqueles conceitos que se caracterizam por um elevado grau 
de indeterminação”. (SOUSA, António Francisco de, Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo, 
Coimbra: Almedina, 1994, p. 23). 
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e, por vezes, também uma prognose (ou previsão do desenrolar dos acontecimentos). A única 

decisão legal nem sempre é facilmente descortinável. No entanto, a autoridade administrativa 

está obrigada, apesar de todas as dificuldades que se suscitam no caso concreto, a encontrar a 

(única) decisão correcta”112. 

Hans Kelsen ensina que, nos casos de indeterminação, “o resultado de uma 

interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito a 

interpretar e, conseqüentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta 

moldura existem. Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir 

a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que – 

na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm igual valor (…)”113.  

Desse modo, a Administração, mesmo diante de textos normativos que contenham o 

conceito boa administração, deve ter condições de encontrar, dentre as várias soluções 

corretas possíveis, aquela que seja a mais adequada ao caso concreto, a fim de bem cumprir o 

seu mister voltado ao interesse público, sob pena de, ante o seu incumprimento, sujeitar-se ao 

controlo jurisdicional. 

Referido controlo terá o condão de permitir ao magistrado, perante o caso apresentado, 

verificar se a Administração Pública cometeu atos arbitrários contra os cidadãos ou se atentou 

manifestamente contra os preceitos que cingem a boa administração.  

Como bem assevera António Francisco de Sousa, “o chamado ‘conceito 

indeterminado’, existente na previsão normativa, não tem outra função que não seja a de se 

tornar determinado, com a sua aplicação ao caso concreto. Tal aplicação pode e deve ser 

sempre fiscalizada pelo tribunal, porque existe uma única valoração correcta que é 

naturalmente melhor que todas as outras. A Administração está vinculada, não só ao fim (em 

vista do qual pratica o acto), como também à melhor aplicação possível do conceito”114. 

Essa tendência que podemos observar, tanto na hodierna doutrina115 como na recente 

jurisprudência116, de ampliação do alcance da apreciação jurisdicional acerca dos conceitos 

                                                           
112 SOUSA, António Francisco de, Direito Administrativo em Geral, 4ª ed., Porto: FDUP, 2001, p. 382. 
113 KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 390. 
114 SOUSA, António Francisco de, Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 
1994, p. 80. 
115 Cfr. ANTÓNIO FRANCISCO DE SOUSA, “por força do princípio do Estado de Direito, os conceitos 
indeterminados não só não excluem como exigem o seu controlo jurisdicional pleno, sob pena de 
comprometimento irremediável da segurança dos particulares perante o Estado – LEVIATHAN”. (SOUSA, 
António Francisco de, Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo, Coimbra: Almedina, 1994, p. 211). 
116 Cfr. o Acórdão do STA, de 14 de outubro de 2004, Processo n.º 0220/04, os conceitos vagos e indeterminados 
“perante o quadro da situação de facto, podem ser sindicados pelo tribunal”. Nos termos do Acórdão do TCAN, 
de 18 de fevereiro de 2011, Processo n.º 0344/08.3BEPRT, “os conceitos indeterminados devem encontrar na 
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indeterminados, não implica invasão na esfera discricionária da Administração. O que se 

pretende é averiguar se a interpretação dos referidos conceitos foi efetuada em conformidade 

com os preceitos legais, bem como impedir as arbitrariedades que a Administração comete 

sob o pretexto de agir discricionariamente. 

Destarte, ao nosso ver, por mais indeterminado que seja o conceito contido no 

dispositivo legal, a Administração não pode valer-se da liberdade de escolha para, a partir da 

vagueza do conceito, enquadrar qualquer pressuposto fáctico no caso concreto, mormente 

porque essa liberdade encontra-se balizada pelo fim maior da atividade administrativa, isto é, 

a efetivação dos interesses da coletividade, sendo a boa administração o ideal valorativo que o 

agente público deve perseguir quando no exercício do poder discricionário. 

 

8. A Má Gestão e o Programa de Compliance 
 

A Administração Pública deve obediência à lei em todas as suas manifestações, 

ficando seu gestor sujeito às prescrições legais, à finalidade do ato, aos preceitos éticos da 

instituição a que pertence e às exigências do interesse da coletividade. 

Na aceção do jurista brasileiro Hely Lopes Meirelles, “o poder administrativo 

concedido à autoridade pública tem limites certos e forma legal de utilização. Não é carta 

branca para arbítrios, violências, perseguições ou favoritismos governamentais. Qualquer ato 

de autoridade, para ser irrepreensível, deve conformar-se com a lei, com a moral da instituição 

e com o interesse público. Sem esses requisitos o ato administrativo expõe-se a nulidade”117. 

                                                                                                                                                                                     

letra da lei um tal grau de densificação normativa que correspondam a um mínimo de critérios objectivos que 
balizem a margem de livre apreciação da Administração, em termos tais que permitam aos cidadãos, com um 
mínimo de segurança, saber com que quadro normativo contam quanto à possível aplicação dessa lei e que 
simultaneamente confiram aos tribunais elementos objectivos suficientes para apreciação da adequação e 
proporcionalidade no uso de tais poderes. (…) Pode, pois, o tribunal controlar os juízos técnicos da 
Administração, emitidos ao abrigo da norma que contém o conceito indeterminado, destinados a verificar a 
existência de elementos de facto predeterminados e tendo em vista a prossecução do interesse público que subjaz 
à intervenção administrativa, uma vez que, embora esta intervenção ‘accertativa’ se caracterize por uma 
assinalável subjectividade, ela não exclui a possibilidade da sua reedição e subsequente controlo, enquanto 
actividade de avaliação e de determinação de factos e de censura em sede de um juízo de legalidade”. Ainda, 
expõe o Acórdão do TCAS, de 09 de abril de 2013, Processo n.º 03811/10, que a “(…)  decisão é judicialmente 
sindicável, pois o que está em causa é a avaliação de que os conceitos vagos e indeterminados contidos na lei 
foram, no caso concreto, utilizados de acordo com a intenção pretendida pelo legislador”. E, também, nos termos 
do Acórdão do TCAN, de 20 de fevereiro de 2015, Processo n.º 01354/05.8BEBRG-A-A: “Estando em causa a 
verificação do respeito pelos limites de juridicidade que vinculam o preenchimento de tais conceitos 
indeterminados, o tribunal pode sindicar a clareza, a congruência, a suficiência e também a adequação e a 
idoneidade dos interesses e prejuízos invocados para o preenchimento dos conceitos indeterminados contidos na 
previsão legal, mas já não poderá substituir-se à Administração na parte em que a concreta identificação desses 
interesses e a prognose desses prejuízos implique valorações próprias do exercício da atividade administrativa.” 
117 LOPES MEIRELLES, Hely, Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 96. 
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Caso o agente público ultrapasse os limites de suas atribuições ou se desvie das 

finalidades administrativas, agindo com deslealdade institucional, quebrando a confiança de 

seus administrados, não dedicando a devida prudência e cuidado no trato de interesses que 

não lhe pertencem mas sim à coletividade, incorrerá em má gestão, por afrontar a lei e causar 

lesão a direito individual do administrado. 

De igual forma, o agente que, a pretexto de agir discricionariamente, extrapolar os 

limites da lei ou a ofender diretamente, através de condutas desarrazoadas, injustas, 

inoportunas, inconvenientes, incoerentes, arbitrárias, inadequadas à finalidade que a lei 

expressa, acarretando a violação dos direitos fundamentais, lesando as normas éticas ou os 

Princípios Jurídico-Constitucionais, tais como o Princípio da Boa Administração, incidirá na 

má gestão. 

A má gestão tanto se caracteriza pelo descumprimento formal da lei como também 

quando as limitações da lei são contornadas dissimuladamente, porquanto o agente público 

não pode agir em nome da Administração além do que a lei lhe permite, devendo o ato 

administrativo ser praticado com observância formal e ideológica da lei. 

O agente público incide em violação ideológica da lei ao colimar fins não queridos 

pelo legislador ou exigidos pelo interesse público ou ao utilizar motivos e meios imorais para 

a prática de um ato administrativo aparentemente legal, caracterizando, com isso, vício 

nulificador do ato administrativo danoso ao património público. Ao agente público é exigida 

uma conduta necessariamente voltada a servir ao público, na justa proporção das necessidades 

coletivas. Por esta razão, mostra-se absolutamente inadmissível juridicamente o 

comportamento administrativo negligente, arbitrário, contra produtivo, ineficiente, desonesto, 

ilegal e imoral. 

Como expõe Wallace Paiva Martins Júnior, “quem administra interesse alheio tem o 

dever de geri-lo como se administrasse o próprio, com diligência, cuidado, atenção e, 

sobretudo, vinculação à finalidade do interesse que tutela”118. 

Mister se faz, como forma de moralização do comportamento administrativo, que a 

Administração Pública opere com políticas preventivas consistentes com os valores éticos e 

padrões de conduta que defende, devendo propagar ações que coíbam os atos ilícitos. 

De acordo com Juarez Freitas, a boa administração exige uma “administração pública 

preventiva, precavida e eficaz (não apenas eficiente), pois comprometida com resultados 

harmônicos com os objetivos fundamentais da Constituição, além de redutora dos conflitos 

                                                           
118 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva, Probidade Administrativa, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 66-67. 
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intertemporais (…)” 119, os quais só conspiram contra o desenvolvimento sustentável da 

Administração. Os requisitos da prevenção e da precaução estão intimamente associados à 

segurança jurídica das relações administrativas e ao dever de boa administração. 

Suzana Tavares da Silva assevera que a boa administração opera hoje como um 

instrumento preventivo, constituindo fundamento para impedir a prática de atos lesivos aos 

administrados, tais como “incumprimentos e outras manifestações de má administração, entre 

as quais se incluem também os casos em que exista má fé das entidades administrativas, 

violação do dever de diligência, falta de fiscalização ou controlo deficiente (…)”120. 

Ainda, consoante Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, “una buena Administración pública 

no es la que más paga a los particulares por la cantidad daños que les produce en sus bienes o 

derechos, sino, más ben, aquella que es más diligente y, por tanto, no incide 

desfavorablemente en la vida de los ciudadanos”121. 

À vista disso, como forma de fomentar o incentivo à prevenção e à precaução de atos 

que possam gerar ilícitos e danos à imagem e à reputação da Administração Pública, e a fim 

de se alcançar um ambiente livre de condutas capazes de violar o dever de boa administração 

e de malversar o poder discricionário, necessária se faz a inserção das práticas de 

compliance122 no seio da Administração. 

O conceito de compliance (cumprir; executar; estar em conformidade com as leis, os 

regulamentos internos e externos e os princípios administrativos) é importado do direito 

americano, ante a existência do Foreign Corrupt Practices Act – FCPA de 1977, cuja lei 

procura combater os atos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros, tal como a lei 

britânica UK Bribery Act – UKBA de 2010, que, desde que entrou em vigor em 2011, é 

                                                           
119 FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública, 
2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 23. 
120 TAVARES DA SILVA, Suzana, Direito Administrativo Europeu, Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2010, p. 27. 
121 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en la 
Constitución Española y en la Unión Europea, Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Vol. I, 
N.º 2, Santa Fé, Argentina, Julio/Diciembre 2014, ISSN 2362-583X, p. 85. 
122 Cfr. CASSESE, “la buona amministrazione, proprio per la ricchezza e varietà dei suoi contenuti, ha organi di 
controllo diversi. La parte più sviluppata della buona amministrazione è sancita in norme e il controllo della 
conformità dell’azione amministrativa ad esse è compito dei giudici nel diritto nazionale e in quello 
sopranazionale, o di giudici e di organi semi-contenziosi, definiti ‘compliance committees’ o ‘inspection panels’, 
nel diritto globale. La parte meno sviluppata e più minuta della buona amministrazione è contenuta in codici di 
buona condotta e il controllo del suo rispetto è affidato, di regola, ai mediatori”. (CASSESE, Sabino, Il Diritto 
alla Buona Amministrazione. Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25º 
anniversario della legge sul “Síndic de Greuges” della Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009, p. 9. Disponível 
em: <http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/05/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-
marzo.pdf>). 
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considerada uma das legislações mais rigorosas do mundo no que respeita ao combate e à 

prevenção da corrupção nas empresas. 

A Professora brasileira Marcia Carla Pereira Ribeiro define compliance como “una 

expresión usada para las herramientas de concretización de la misión, visión y valores de una 

empresa. No hay que confundir el Compliance con el mero cumplimiento de reglas formales e 

informales, pues su ámbito de aplicación es mucho más amplio, es decir, ‘es un conjunto de 

reglas, normas, procedimientos éticos y legales que una vez definido e implantado, será la 

guía para orientar la conducta de la institución en el mercado en que opera, así como la 

actitud de sus funcionarios’, será un instrumento responsable por el control de riesgos legales 

o reglamentarios y de reputación (…)”123. 

A implantação de um efetivo programa de compliance no âmbito da Administração 

Pública é imprescindível para garantir a conformidade da conduta dos agentes públicos às 

exigências da instituição da qual fazem parte, buscando mitigar o risco de cometimento de 

ilícitos, sendo um fator decisivo na disseminação de uma nova cultura administrativa e das 

práticas de boa administração. O principal objetivo deste programa é a implementação de 

controlo, proteção e prevenção de possíveis práticas antijurídicas na Administração, a fim de 

detetar qualquer possível desvio em relação à política interna da Administração no seu 

relacionamento com o público, além de trazer benefícios, porquanto previne crises de imagem 

e o dispêndio de recursos para enfrentar as consequências de condutas ilícitas, tais como a 

responsabilização da Administração e de seus agentes.  

Por conseguinte, para bem difundir a cultura de compliance124, a Administração 

Pública deve rever sua política interna e implementar medidas relevantes de boa 

                                                           
123 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira, Compliance: Una Perspectiva desde la 
Ley Brasileña nº 12.846/2013, Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Vol. II, N.º 1, Santa Fé, 
Argentina, Enero/Junio 2015, ISSN 2362-583X, pp. 258-259. 
124 Neste sentido, v.g., o Banco de Portugal, pessoa coletiva de direito público, já instituiu uma política de 
compliance no seio de sua administração, como se pode verificar no documento “Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas”, no item 3.2.3, que estabelece a Função Compliance, nos seguintes termos: “Ainda a 
respeito da ‘Filosofia de gestão de riscos e de controlo’, importa referir adicionalmente a forma como se insere a 
função ‘Compliance’ no Banco de Portugal. Tal como a função de Gestão de Risco Operacional, a função 
‘Compliance’ não se encontra corporizada num Departamento, estando descentralizada ao nível dos diversos 
Departamentos do Banco, os quais instituíram, implícita ou explicitamente, o exercício sistemático desta função 
no sentido de evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade com as normas legais e regulamentares, 
as políticas e as directrizes estabelecidas/aplicáveis ao Banco. Paralelamente, o Departamento de Auditoria 
Interna, no âmbito do seu programa anual de actividades, também procede a verificações de conformidade 
(‘Compliance’) dos serviços, sistemas, processos, actividades e operações que são objecto de auditoria”. 
(BANCO DE PORTUGAL, Comissão de Coordenação da Segurança – CCS, Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas, Maio de 2010, pp. 12-13. Disponível em: <https://www.bportugal.pt/pt-
PT/OBancoeoEurosistema/MissaoeFuncoes/Documents/Riscos%20de%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20e%2
0Infrac%C3%A7%C3%B5es%20Conexas%20-%20pt.pdf>). 
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administração, voltadas para o planeamento de suas atividades e para a moralização do 

comportamento administrativo, como forma de bem cumprir o dever de boa administração, 

com eficiência, eficácia e transparência, e evitar problemas de credibilidade e jurídicos 

decorrentes da sua inobservância. Tais medidas podem dar-se através de mecanismos 

institucionais de controlo interno e de auditoria da atividade administrativa, para deteção dos 

principais focos de risco de inadimplemento de normas e de eventuais ilícitos praticados pelos 

agentes públicos, com a inserção de procedimentos necessários para a sua eliminação ou 

redução; da elaboração de um Código de Ética e Boa Conduta, com a fixação de deveres, 

direitos e responsabilidades, e respetivas sanções em caso de descumprimento; do treinamento 

dos agentes públicos, visando evitar a responsabilização administrativa, civil ou criminal 

tanto da instituição como dos seus agentes; da disposição de um canal de ouvidoria que pres-

tigie o anonimato, de modo a garantir a isenção e a credibilidade do serviço público, dentre 

outras medidas125. 

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz ressalta que “el reconocimiento a nivel europeo del 

derecho fundamental a la buena administración constituye, además, un permanente 

recordatorio a las Administraciones públicas, de que su actuación ha de realizarse con arreglo 

a unos determinados cánones o estándares que tienen como elemento medular la posición 

central del ciudadano al que el aparato público debe servir objetivamente en lo que se refiere a 

sus necesidades colectivas y asuntos de interés general. Posición central del ciudadano que 

ayudará a ir eliminando de la praxis administrativas toda esa panoplia de vicios y disfunciones 

que conforman la llamada mala administración tan de moda por su presencia en este 

tiempo”126. 

Com isto, destaca-se a importância da implementação pela Administração Pública de 

políticas de compliance, com a finalidade de divulgação e orientação da melhor maneira de 

serem aplicados ativamente no seio da instituição os preceitos oriundos do Princípio da Boa 

Administração e de como evitar a má administração, e, por conseguinte, o mau uso do poder 

discricionário, de modo a garantir aos cidadãos o direito fundamental a uma boa 

administração pública, através de uma atuação administrativa justa, correta, ímpar, sem 

incorrer na arbitrariedade, com fulcro na melhoria da qualidade do serviço público prestado. 

  
                                                           
125 COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi, Manual de Compliance, Preservando a Boa 
Governança e a Integridade das Organizações, São Paulo: Atlas S.A., 2010. 
126 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El Derecho Fundamental a la Buena Administracion en la 
Constitución Española y en la Unión Europea, Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Vol. I, 
N.º 2, Santa Fé, Argentina, Julio/Diciembre 2014, ISSN 2362-583X, p. 88. 
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Conclusão  
 

Diante do exposto, concluímos este trabalho com a proposição de que o Princípio da 

Boa Administração revela-se uma inovação em constante evolução no mundo jurídico, sendo 

cada vez mais exigido na esfera administrativa, mormente em relação à atuação discricionária 

da Administração Pública, como um valioso instrumento de tutela do interesse da coletividade 

e de garantia dos direitos dos cidadãos que se relacionam com a Administração. 

A discricionariedade é o poder-dever da Administração Pública voltado para a busca 

do bem comum, tendo como objetivo principal a boa administração. Sendo assim, o agente 

público não pode desvincular-se desse objetivo, em que pese o legislador tenha-lhe conferido 

uma certa liberdade de atuação para decidir, diante de um caso concreto, dentre as várias 

opções dispostas na legislação pertinente, a que melhor atenda ao interesse público e que 

melhor cumpra a finalidade legal. 

Porém, esta liberdade conferida pela norma jurídica à Administração Pública para 

poder realizar uma ponderação de interesses, através dos critérios de justiça, oportunidade e 

conveniência, visando satisfazer concretamente as necessidades coletivas e prosseguir o bem-

estar social, não é ilimitada, encontrando seu pressuposto de validade na lei, na observância 

dos Princípios Jurídico-Constitucionais, na garantia e proteção dos direitos fundamentais e, 

ainda, na prática de atos de boa administração.  

Com efeito, o agente público, para bem desempenhar o exercício do poder 

discricionário, deve observância aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, 

nomeadamente pelo Princípio da Boa Administração, corolário do dever de boa 

administração, de modo a conferir maior segurança jurídica nas suas decisões discricionárias, 

e a fim de não comprometer a legitimidade de suas ações. 

Ao lado desse ínsito dever de boa administração, deve estar atrelada à 

discricionariedade administrativa a boa intenção do agente público, voltada para a correta 

utilização do juízo valorativo na busca da melhor solução entre as possíveis para a 

prossecução do interesse público, sob pena de incorrer em arbitrariedade e na consequente 

invalidação do ato praticado. Deste modo, quando se verificar que o ato discricionário 

ofendeu as regras de boa administração e transgrediu o mesmo bem jurídico de estatura 

constitucional tutelado pela Administração Pública, qual seja, o bem comum, causando 

violação da lei por desrespeito ao Princípio da Boa Administração, dar-se-á o ilícito, passível 

de controlo pelos Tribunais Administrativos. 



57 

O controlo jurisdicional acerca do juízo de valor realizado pela Administração Pública 

tem como escopo averiguar se houve adequação do ato discricionário praticado aos ditames 

legais, à finalidade específica do ato, à satisfação do interesse público, bem como aos 

Princípios Jurídico-Constitucionais que norteiam a atividade administrativa, servindo como 

meio de fiscalização da atuação discricionária, de forma a obstar o cometimento de 

ilegalidades pelos agentes públicos, garantindo, assim, a juridicidade do ato administrativo. 

Apesar do entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, entendemos que é 

possível ser realizada a análise jurisdicional do mérito do ato administrativo, mesmo diante de 

conceitos jurídicos indeterminados, como o da boa administração, não como instrumento de 

modificação do juízo valorativo da Administração Pública pelo do magistrado, mas tão-

somente como meio de se verificar se a valoração utilizada no caso concreto possui efetiva 

correspondência com as regras de boa administração, tendo em vista a relevância conferida ao 

Princípio da Boa Administração na conduta administrativa, visando, com isso, promover a 

legalidade necessária ao ato administrativo. 

Por fim, terminamos a presente análise alertando para a importância da implementação 

de programas de compliance na esfera administrativa, visando a reciclagem da Administração 

Pública, que durante muitos anos vem se mantendo reativa quanto a atitudes preventivas, 

esperando o ilícito acontecer para então agir, o que traz danos perniciosos à sociedade. De 

facto, é preciso mudar esse paradigma e investir na pró-atividade, com a inserção de sistemas 

de prevenção, de fiscalização e de controlo interno da atividade administrativa, para que, 

mesmo diante do poder discricionário, o agente público respeite os limites previamente 

delineados pelo ordenamento jurídico, alinhando o dever de boa administração com a 

finalidade insculpida na norma, minimizando os efeitos nefastos à coletividade, e 

consagrando, assim, o direito fundamental a uma boa administração pública. 
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