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Resumo 
 

 

MENDONÇA, Kylce Anne Pereira Collier de. Argumentação, termos jurídicos 

indeterminados e discricionariedade na Administração Pública brasileira. 2004. 

130 f. Dissertação Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de 

Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

 

Objetiva-se analisar as relações existentes entre retórica e argumentação 

quanto ao exercício de competências discricionárias por parte da 

Administração Pública brasileira. Demonstrar-se-á que o processo de formação 

da decisão administrativa decorrente do exercício dessas competências não 

corresponde a um silogismo demonstrativo, pois qualquer processo 

argumentativo-jurídico engloba duas fases (verdadeira tomada da decisão, 

baseada em fundamentos nem sempre inseridos no ordenamento jurídico, e 

explicitação dos supostos fundamentos da conclusão). Para evitar possíveis 

desvios nesse processo, o órgão de controle deve exigir a motivação (ou 

justificação externa) dos atos. Caso verifique que a justificação interna não 

corresponde à finalidade para a qual foi concedida a parcela de liberdade, 

deve ser declarado nulo o ato para que prevaleça o princípio da tutela 

judicial o mais ampla possível. Não há direitos e interesses da coletividade em 

relação aos quais inexista uma real possibilidade de controle por parte do 

Judiciário. A noção de Estado de Direito pressupõe o direito à tutela judicial 

efetiva ainda que diga respeito à atividade administrativa estatal, hipótese em 

que o juízo realizado pela Administração não estará sendo substituído por 

outro próprio do órgão de controle, mas por aquele que deveria ter sido 

adotado caso não houvesse se verificado o desvio. 

 

 

Palavras-chave: Argumentação – Discricionariedade – Controle 
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Abstract 
 

 

MENDONÇA, Kylce Anne Pereira Collier de. Argumentation, indeterminate 

juridical terms and discretionary powers in Brazilian public administration. 2004. 

130 f. Dissertation of Master – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de 

Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

 

With the purpose of analyse the relationship between rethoric and 

argumentation relatively to the discretionary scopes execised by Brazilian 

public administration, we will try to demonstrate that the administrative decision 

formation process that become from de exercise of these scopes is not 

relacted to a demonstrative syllogism, because any juridical argumentative 

procedure encloses two moments (the real decision-making, based on extra-

juridical points, and the explanation of the presumed conclusion supports). To 

avoid possible detours in this procedure, the regulation authority must requires 

motivation (other external justification) of the acts. If the authority verifies that 

internal justification does not match to the intention for whom the decision 

freedom was allowed, it must declar null the act to guarantee the employ of 

the judicial general protection principle. Rights or collective interests without 

possibility of beeing controlled by the judicial power should not last. The State of 

Right conception presupposes the right of effective judicial general protection, 

although it refers to the state administrative activity, hypotesis in which the 

administration decision will not be replaced by other from the judiciary 

authority, but by the one that should have been employed if the detour have 

not been verified. 

 

 

Key-words: Argumentation – Discretionary – Control 
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Introdução 

Pretende-se, com o presente trabalho, analisar os aspectos 

mais relevantes da argumentação jurídica, notadamente no que se 

refere à sua estrutura. De início, vale ressaltar que um dos precursores 

quanto ao desenvolvimento do tema foi Aristóteles, que, em sua 

Retórica, aprofundou os estudos de então e conferiu-lhes caráter mais 

sistematizado. 

Para a abordagem do assunto, foi analisada a tradução da 

citada obra de Aristóteles realizada por Alberto Bernabé e publicada 

pela Alianza Editorial. Além disso, foram estudados textos recentes sobre 

o tema, tanto de autores brasileiros, quanto estrangeiros. 

Foi realizada, ainda, uma rápida análise sobre interpretação e 

aplicação do Direito, para demonstrar a influência da retórica nesse 

âmbito. O estudo da argumentação tópica, baseada 

fundamentalmente nos denominados topoi, além disso, era abordagem 

imprescindível, uma vez que diversos topoi servem de fundamento para 

a construção de entimemas. 

Como se demonstrará, houve sensível desenvolvimento no 

que tange aos fundamentos da retórica, em especial no que tange à 

sua aplicação no campo do Direito. Inicialmente, foi ela severamente 

repudiada por Platão e apenas com Aristóteles conferiu-se nova 

importância ao tema, que novamente passou a ser objeto de estudo 

de diversos filósofos até a atualidade. 

Ademais, igualmente evoluíram as concepções acerca da 

interpretação jurídica, que não mais é vislumbrada como um processo 

mecânico, no qual o intérprete é um sujeito que realiza a atividade 

independentemente da realidade em que está inserido. Considera-se 

hoje, ao revés, que há inegável influência do meio circundante no 

resultado da atividade interpretativa. 
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Este trabalho objetiva analisar as relações existentes entre a 

retórica e a argumentação em um âmbito específico do Direito 

Administrativo: o exercício de competências discricionárias. Para tanto, 

será realizada uma abordagem acerca dos limites do exercício dessas 

competências por parte dos administradores públicos e da viabilidade 

do controle jurisdicional em relação ao tema.  

Procurar-se-á demonstrar que o processo de formação da 

decisão administrativa exarada em decorrência do exercício de 

faculdades discricionárias, conforme expressa delegação legal, não 

corresponde a um silogismo tradicional. Na realidade, não é apenas a 

norma geral incidente sobre o suporte fático que determina o conteúdo 

da norma individual, ou seja, do ato administrativo concreto. 

Também em relação a esse assunto houve inegável evolução, 

especialmente quanto ao conteúdo das decisões judiciais, tendo em 

vista que não mais se consideram intocáveis os atos administrativos 

elaborados no exercício de faculdades discricionárias, o que será 

objeto de tópico específico. 

Na verdade, houve visível progresso no que tange à idéia de 

discricionariedade, que atualmente não mais se opõe frontalmente à 

noção de vinculação, face à inexistência de atos totalmente 

vinculados ou discricionários. Haveria, em realidade, apenas infinitos 

graus de regramento ou liberdade conferidos ao administrador público 

na qualidade de intérprete e aplicador do Direito. 

Além disso, o controle jurisdicional quanto ao exercício de 

competências discricionárias vem sendo cada vez mais efetivo, o que 

não corresponde à antiga noção de intangibilidade dos atos 

denominados “discricionários”. Refuta-se, ainda, a idéia segundo a qual 

o Judiciário jamais poderia sindicar os atos administrativos, tendo em 

vista a aplicação irrestrita do princípio4 da separação dos Poderes. 

Atualmente, entende-se que deve prevalecer o princípio da tutela 
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judicial o mais ampla possível, para que, sob o manto da 

discricionariedade, não ocorram abusos inquestionáveis e imodificáveis 

em qualquer instância. 

Obviamente, o Judiciário não pode substituir a decisão 

administrativa se ela corresponder à finalidade contida na norma que 

concedeu a margem de liberdade ao administrador público. Ainda que 

ela não seja a única solução admissível no caso concreto, trata-se de 

matéria reservada à apreciação do Executivo, razão pela qual o órgão 

julgador, no exercício do controle externo, jamais pode revogar o ato, 

mediante a substituição da vontade do administrador pela sua 

concepção individual. 

No entanto, caso se constate que os pressupostos de fato que 

ensejaram a prática do ato não eram reais, não justificavam a solução 

adotada pela Administração Pública ou mesmo que as conseqüências 

decorrentes da decisão administrativa são desproporcionais ou 

irrazoáveis, é a decisão passível de ser declarada nula. 

Verifica-se a importância do tema, na medida em que 

relaciona os aspectos gerais da argumentação jurídica a assunto 

bastante debatido na atualidade, tendo em vista sua repercussão na 

esfera de direitos de sujeitos indeterminados, ou seja, de toda a 

coletividade. Objetiva-se, com este estudo, enfatizar a importância do 

estudo da argumentação, notadamente na seara do Direito 

Administrativo, em que decisão e argumentos devem ser detidamente 

analisados, para que se possa encontrar seus verdadeiros fundamentos. 
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Capítulo I – Novas concepções acerca da aplicação do Direito: 

entimema e concretização 
 

1.1. Retórica: conceito e evolução dos estudos. 

Etimologicamente, a palavra “retórica” se origina do grego 

rhetoriké, que significa “arte da retórica”. Em sentido amplo, diz respeito 

à arte da eloqüência em qualquer tipo de discurso. Em sentido estrito, 

significa a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode 

ser capaz de gerar a persuasão. A retórica, ademais, não pertence a 

gênero definido algum, sendo próprio dela analisar o que seja 

convincente e o que parece sê-lo.1

A retórica pressupõe o exercício da persuasão por meio de 

um discurso com o uso da argumentação, preocupando-se mais com a 

adesão do que com a verdade. Além disso, não transmite apenas 

noções neutras, já que sempre visa a um determinado comportamento 

concreto do ouvinte que resulte da persuasão. 

A retórica antiga surge de necessidades práticas, uma vez 

que nasce em uma sociedade como a grega, cuja linguagem possui 

um caráter notadamente oral, com o absoluto predomínio, em seu 

sistema democrático, da palavra falada sobre a escrita. Inicialmente, 

desenvolve-se a oratória de forma espontânea e posteriormente surge o 

estudo técnico da retórica, como arte de falar. Desde seu nascedouro, 

a retórica está ligada ao Direito. Foram Tísias e Córax os primeiros a 

elaborar um tratado rudimentar sobre o tema, redigido em 465 a.C.2 

Entretanto, apenas com a consolidação da democracia ateniense é 

que a retórica se desenvolveu plenamente. 

Na Grécia antiga, apesar da utilidade da retórica, antes do 

advento da doutrina de Aristóteles, havia grande desprezo quanto ao 

                                                           
1 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1, 1355b, 12-22. 
2 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 263. 
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tema. A retórica, na ocasião, era utilizada pelos sofistas, figuras bastante 

criticadas por Platão. Os sofistas, embora não constituíssem uma escola 

propriamente dita, foram pensadores que mantinham entre si afinidade 

de métodos e propósitos. Almejavam o ensino da arte da política e das 

qualidades indispensáveis para a formação de bons cidadãos. Nesse 

extenso rol de qualidades, incluía-se a retórica, a qual se aplicava às 

coisas justas e injustas. São, portanto, os primeiros a divulgarem 

intensamente a retórica. Apesar de serem admirados em determinado 

momento, passaram a ser encarados pejorativamente por seguidores 

de Platão, que levantou diversas objeções contra a retórica. 

Em diversos diálogos, Platão se preocupa com o domínio 

político exercido pelos sofistas, que não raro utilizavam seus 

conhecimentos para fins escusos. Assim, Platão e seus seguidores 

passam a considerar a retórica como algo útil à manipulação 

desenfreada e imoral de técnicas argumentativas para subverter a 

verdade. De certa forma, estava correto esse pensamento, apesar de 

ser muito generalizante, uma vez que a retórica nem sempre é utilizada 

de forma maliciosa, caso se valorize sua concepção ética. 

Por outro lado, em Aristóteles, a argumentação objetiva 

distanciar-se da postura platônica, totalmente adversa à retórica, 

mediante a defesa de uma retórica a serviço das causas justas para 

suprir a deficiência daqueles incumbidos da função de julgar e decidir. 

Desse modo, com Aristóteles, passa-se a reconhecer a necessidade da 

retórica em alguns assuntos humanos. 

O início da vida intelectual de Aristóteles coincide com o 

conflito entre a doutrina platônica e a retórica sofística. Apesar de ser 

discípulo de Platão, atenta Aristóteles para o fato de ser necessário 

analisar acerca da doxa (âmbito da opinião) e repudia menos a 

retórica, conferindo-lhe tratamento mais sistemático, mediante a 
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colocação da retórica no conjunto dos conhecimentos humanos úteis à 

formação de cidadãos.3

Apenas com Aristóteles é que a retórica passaria a possuir 

uma base teórica. Suas classificações são aceitas até os dias atuais ou, 

no mínimo, serviram de fundamento para as adotadas modernamente.  

Além de reconhecer que não está a retórica no mesmo nível 

da Filosofia, o estagirita admitia a existência da boa e da má retóricas. 

Desse modo, a retórica seria moralmente neutra, na medida em que 

poderia ser usada para o bem ou para o mal. O Direito, como disciplina 

autônoma, nasceria, para ele, como uma espécie de resgate da boa 

contra a má retóricas. A metodologia utilizada pelo Direito, como está 

irrefragavelmente ligada a textos, também se relacionaria com a 

retórica. 

Aristóteles salienta que a retórica se contraporia à dialética e 

ambas se refeririam a certas questões cujo conhecimento é em certo 

sentido comum a todos e não é próprio de uma ciência definida. Uma 

se contrapõe à outra, tendo em vista que seus objetivos seriam distintos. 

Enquanto a retórica seria a faculdade de considerar em cada caso o 

que pode ser convincente, a dialética seria a arte de arrazoar sobre 

todo o problema que se proponha a partir de algo plausível.4

Posteriormente, durante a ascensão de Roma também se 

conferiu importância à retórica. No entanto, novamente se verificou seu 

declínio com a queda do Império Romano. Ainda que sobrevivesse 

como prática, não mais era objeto de estudo, o que foi agravado com 

o pensamento cartesiano, tendo em vista o predomínio do positivismo. 

No século XX, conferiu-se mais uma vez atenção ao tema, 

com o surgimento de uma corrente filosófica e acadêmica que 

objetivava recuperar a dignidade da retórica. Para tanto, foram 

                                                           
3 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 264. 
4 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1, 1354a, 1-5. 
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desenvolvidas e estudadas a filosofia da linguagem e a filosofia dos 

valores, sendo novamente a retórica vislumbrada como um importante 

objeto de estudo. 

Quanto à linguagem, vários autores consideram que as 

possibilidades da intencionalidade dos seres humanos são ampliadas 

com a aquisição de uma linguagem e que a existência da 

comunicação lingüística humana seria algo surpreendente. Não haveria 

apenas a mente de um lado e a linguagem de outro, mas mente e 

linguagem enriquecendo uma à outra. Seria, pois, a linguagem a 

instituição humana fundamental, já que outras instituições necessitam 

dela para sua existência, o que não ocorre com a linguagem em 

relação a essas outras instituições. O estudo da linguagem passa, assim, 

a ser considerado instrumento essencial do filósofo, na medida em que 

é o veículo para a articulação dos conceitos. Obviamente, tal 

raciocínio também se aplica ao estudo da argumentação.5

Atualmente, pode-se empregar o vocábulo “retórica” em três 

acepções: material, prática e analítica. A primeira corresponde à 

própria linguagem ou à experiência e à descrição compreensível dos 

eventos. Na acepção prática, diz respeito ao modo de proceder diante 

da retórica material, mediante técnicas e experiências eficientes para 

agir. Finalmente, a retórica analítica seria o estudo das duas outras 

acepções para sistematizar e compreender as relações existentes entre 

elas, sob uma perspectiva epistemológica.6

A importância atual das correntes retóricas é cada vez maior, 

na medida em que se dá bastante ênfase à expressão simbólica, e não 

à idéia e aos eventos reais. Constata-se que a “verdade” depende da 

lingüística. No âmbito do Direito, o juiz termina por se constituir por meio 

do discurso. 
                                                           
5 SEARLE, John R. Mente, Linguagem e Sociedade: filosofia no mundo real. Trad. de F. 
Rangel. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, pp. 126-149. 
6 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 268. 
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De fato, como observou Aristóteles, a retórica em si mesma é 

neutra e pode ser bem ou mal utilizada. Apenas o estudo detalhado 

sobre as técnicas argumentativas evitará os efeitos nefastos que podem 

advir do emprego da retórica, diminuindo-lhe o potencial lesivo. 

 

1.2. Utilização do entimema na argumentação jurídica. 

Tradicionalmente, há a crença de que toda a argumentação 

jurídica se embasa em uma construção silogística (silogismo 

demonstrativo). O jurista partiria da premissa maior (norma geral) e da 

premissa menor (caso concreto) para chegar à conclusão (norma 

individual, dotada de menor generalidade). Discorrendo acerca dessa 

concepção tradicional, Katharina Sobota sustenta que o sistema 

jurídico está estruturado na plausibilidade dos silogismos, cujo conceito 

foi desenvolvido entre a Antigüidade e a Idade Média.7

No entanto, a evolução dos estudos acerca do tema revelou 

que a concepção tradicional não aborda a verdadeira forma de 

construção da argumentação judicial. Na verdade, apesar de a 

decisão fundada em um processo lógico-dedutivo ser o ideal do 

pensamento jurídico moderno, tal concepção esvazia o conteúdo 

significativo existente na realidade.8 Toda a doutrina retórica analítica é 

cética quanto à utilização de silogismos demonstrativos na aplicação 

do Direito. Atualmente, reconhece-se o caráter entimemático da 

argumentação jurídica em geral. 

Alguns autores, a exemplo de João Maurício Adeodato, 

partem de determinadas premissas para refutar a concepção 

tradicional, aduzindo que não seria o silogismo demonstrativo o meio 

                                                           
7 SOBOTA, Katharina. “Não Mencione a Norma!”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 7. 
Recife: Universitária, 1995, p. 253. 
8 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002, p. 83. 
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lógico ou retórico utilizado para decidir, sendo apenas forma de 

exteriorização de uma decisão previamente estabelecida.9

Segundo Katharina Sobota, também filiada a essa tendência, 

“o silogismo não é um método de decisão, mas sim um estilo de 

apresentação da decisão legal”10. Além disso, a doutrina fundamenta a 

conclusão pela natureza entimemática da decisão judicial no fato de 

que algumas normas permanecem ocultas, as quais, nas localidades 

periféricas11, são evidentes e pressupostas, bem como úteis à 

manipulação.12  

Por outro lado, o caráter oculto de tais normas é considerado 

necessário por doutrinadores filiados à corrente retórico-jurídica, como 

Ottmar Ballweg.13 Normalmente, não ficam expressas as premissas 

maiores dos silogismos demonstrativos pretensamente utilizados em uma 

decisão judicial. Para esses autores, explicitá-las seria até mesmo 

destrutivo para o sistema. Como tais silogismos se apresentam 

incompletos, são denominados de entimemas (silogismos retóricos), 

conceito proposto por Aristóteles em sua Retórica.  

                                                           
9 ADEODATO, João Maurício. “O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação 
Judicial”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 9. Recife: Universitária, 1998, p. 135 e 
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 261-262 e 276-268. 
10 SOBOTA, Katharina. “Não Mencione a Norma!”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 
7. Recife: Universitária, 1995, p. 257. 
11 Para compreender tal conceito, NEVES, Marcelo. “A Crise do Estado: da 
Modernidade Central à Modernidade Periférica – anotações a partir do pensamento 
filosófico e sociológico alemão”. Anais do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil 
de 1992. Recife: Tribunal de Contas – PE, 1992, pp. 157-170. 
12 ADEODATO, João Maurício. “O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação 
Judicial”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 9. Recife: Universitária, 1998, pp. 135-136. 
13 BALLWEG, Ottmar. “Analytical Rhetoric, Semiotic and Law”. In: KEVELSON, R. Law and 
Semiotcs, v. 1. New York and London, 1987, pp. 25-33 apud SOBOTA, Katharina. “Não 
Mencione a Norma!”. Anuário do Mestrado em Direto, n. 7. Recife: Universitária, 1995, 
p. 253. 
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Etimologicamente, a palavra “entimema” vem do grego 

enthymeísthai, que significa “considerar, ponderar, refletir”, tendo sido 

Isócrates o primeiro a introduzi-la na retórica.14

Segundo Aristóteles, o entimema seria um tipo de silogismo em 

que as premissas não se referem a algo certo, mas apenas provável. É 

de fundamental importância para a retórica tal espécie de silogismo, 

na medida em que nem sempre é possível basear a argumentação na 

verdade, mas apenas em algo verossímil. 

A relação existente entre a figura do entimema e a retórica 

decorreria do método por esta utilizado. Com efeito, o método próprio 

da retórica, de acordo com a concepção aristotélica, estaria 

relacionado aos argumentos, que seriam espécies de demonstração. 

Além disso, a demonstração retórica seria um entimema.15

De acordo com a doutrina aristotélica, haveria dois 

argumentos comuns a qualquer tipo de discurso: exemplos e 

entimemas. Os primeiros seriam similares ao processo de indução. 

Relativamente aos entimemas, Aristóteles apresentava algumas 

advertências quanto à sua utilização nos discursos forenses. 

Ao versar sobre os argumentos, Aristóteles afirma que os 

entimemas não devem ser enunciados seguidamente, mas 

separadamente, para que não haja prejuízo recíproco. Ademais, 

salienta que deve ser utilizado apenas um entimema para cada 

questão, para que não sejam obtidas conclusões mais conhecidas e 

críveis do que as premissas de que partem. Finalmente, aduz que não 

devem ser empregados entimemas na hipótese de haver apelo aos 

sentimentos, sob pena de um dos dois aspectos ser neutralizado.16

                                                           
14 ADEODATO, João Maurício. “O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação 
Judicial”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 9. Recife: Universitária, 1998, p. 140. 
15 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1, 1355a, 5-17. 
16 ARISTÓTELES. Retórica, III, 17, 1418a, 8-18. 
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Robert Alexy, por sua vez, considera o silogismo jurídico 

relacionado à justificação interna, isto é, ao fato de uma opinião seguir 

logicamente as premissas aduzidas para justificá-las.17

A utilização desse tipo de silogismo tem como principal 

vantagem evitar a enfadonha repetição de truísmos e de textos 

explícitos na legislação. É desnecessária e tediosa, na argumentação 

jurídica em geral, transcrever a proposição normativa18, uma vez que 

ela – pelo menos em grande parte dos casos – é conhecida pelos 

aplicadores do Direito envolvidos na lide. 

Na realidade, o entimema é uma tentativa de racionalizar 

algo irracional: a escolha da decisão pelo magistrado. É um silogismo 

de formulação encurtada, já que faltam a premissa maior, a premissa 

menor ou a conclusão. Isso, aparentemente, seria uma deficiência 

lógica, mas finda por ser uma estrutura eficiente como estratégia 

persuasiva. 

Além disso, os entimemas são formal ou logicamente 

imperfeitos e suas conclusões não decorrem de suas premissas de modo 

necessário, o que não ocorre com os denominados silogismos 

apodíticos, apofânticos ou tradicionais. Estes últimos se revelam sem 

demonstração pela sua própria evidência. Visam os entimemas à 

persuasão sem uma rigidez quanto à coerência lógica, nos casos em 

que esta não demonstra ser possível ou desejável. 

Vale salientar que, apesar de serem os entimemas um dos 

principais objetos de investigação da retórica, não são os únicos, já que 

esta se ocupa também da credibilidade do orador e da relação de 

afeto entre este e o ouvinte. 

                                                           
17 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 218. 
18 VILANOVA, Lourival. “Norma Jurídica – Proposição Jurídica”. Revista de Direito 
Público, a. XV, n. 65. São Paulo: RT, jan./mar. 1982, pp. 12-26. 
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De acordo com a doutrina de Aristóteles, os entimemas 

poderiam ser classificados da seguinte forma: entimemas cuja base é 

algo provável, que poderia e pode ocorrer de modo diferente de como 

se verificou; entimema paradigmático ou exemplificativo, cuja força 

advém de exemplos e se formam por indução mediante 

generalizações; e entimema por indícios, podendo o sinal constituir ou 

não indício definitivo e irrefutável. 

Quanto ao tema, não se pode deixar de salientar a 

importância atual da utilização do entimema. Em algumas sociedades, 

o direito dogmático apenas considera os argumentos que estiverem 

embasados em uma norma válida e vigente do ordenamento jurídico 

estatal. A interpretação e a conseqüente aplicação dessa norma é 

silogística. Nesse aspecto, parte a hermenêutica da dicotomia casuísmo 

versus subsunção. A esta última está relacionado o silogismo tradicional. 

Os argumentos da dogmática, em sociedades ditas 

modernas, são justificados por meio da persuasão e de argumentação. 

O caráter racional da aplicação da dogmática jurídica é renegado 

sempre que não é mais usado como instrumento para determinação do 

Direito. Isso é o que ocorre quando a dogmática jurídica é utilizada 

para ocultar as verdadeiras razões de uma decisão ou para prover 

programas autônomos para a tomada de decisões. Obviamente, essa 

má aplicação do argumento da dogmática jurídica é possível.19

Portanto, o entimema ainda hoje é útil, na medida em que 

contribui para a formulação da idéia cética segundo a qual muitas 

vezes a norma geral não produz a decisão ou fixa parâmetros dentro 

dos quais ela é proferida, mas apenas é justificativa posterior para uma 

escolha prévia, a que se chegou por outras vias diante do caso 

                                                           
19 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 257. 
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concreto. A perspectiva vislumbrada pelo casuísmo enfatiza o caráter 

empírico e variável das decisões judiciais. 

Atualmente, a doutrina moderna reconhece que, 

ordinariamente, o magistrado trabalha em um sentido inverso em 

relação o silogismo tradicional: a formação da decisão é prévia e a 

busca das premissas para fundamentá-la é posterior. A premissa maior 

não é a causa da decisão, a qual, na verdade, residiria na intuição 

particular do julgador. 

Em conseqüência, não apenas a norma individual é criada a 

partir do caso concreto, mas também a geral, cujo texto é que é 

prévio. Constata-se, pois, que o fundamento das decisões judiciais não 

se encontra nas normas gerais, mas em topoi. A retórica, por sua vez, 

manifesta-se na necessidade de persuasão ou de legitimação, no 

domínio normogenético ou jurisprudencial.20

A decisão, para Alexy, seria o resultado de um cálculo no qual 

os conceitos jurídicos seriam os fatores. Desse modo, a dogmática 

jurídica desempenharia três atividades básicas: análise lógica de 

conceitos jurídicos, unificação dessa análise em um sistema e aplicação 

dos resultados dessa análise para justificar decisões jurídicas.21

Para muitos, isso corresponderia a uma redução excessiva da 

complexidade existente na realidade atual. A aplicação de uma 

fórmula matemática em decorrência da qual se poderia chegar à 

solução para os casos concretos de fato não se coaduna com as 

diversas peculiaridades existentes em cada um deles.22

                                                           
20 CUNHA, Paulo Ferreira da. “Retórica e Hermenêutica nas Origens do Direito”. 
http://www.hottopos.com/videtur17/pfc_retdir.htm, em 31 de janeiro de 2003. 
21 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 243. 
22 DA MAIA, Alexandre. “A Argumentação Jurídica em Robert Alexy como uma Teoria 
da Identificação: bases teóricas para a multiplicidade na dogmática”. Revista da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal do Recife, n. 9. Recife, jan./jun. 
2002, pp. 59-75. 
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Essa concepção de Alexy está relacionada à adoção da 

lógica formal. Para analisar conceitualmente a argumentação jurídica, 

essa teoria recorre à lógica formal, a qual, por si só, não constitui um 

instrumento adequado para o estudo do tema, como reconhecem 

diversos autores. Os problemas que a utilização da argumentação 

jurídica suscita são por demais complexos, razão pela qual o raciocínio 

lógico é insuficiente para explicá-la.23

Muitos afirmam que o tratamento dos problemas que 

envolvem a conduta humana jamais pode ser pensado de acordo com 

a lógica formal, a qual, nesse âmbito, apresenta resultados inservíveis. É 

imprescindível, portanto, considerar também aspectos axiológicos no 

âmbito das decisões jurídicas, sob pena de o fetichismo formal-legalista 

ser mais importante do que a própria realização da justiça. Para evitar 

essa isso, haveria a necessidade de estabelecer corretamente as 

premissas que fundamentarão a decisão.24

Em conseqüência, não pode ser reputada correta a teoria de 

Robert Alexy segundo a qual seria necessária a determinação de 

fórmulas prontas e acabadas para a determinação racional do Direito. 

Obviamente, tal concepção não se coaduna com a realidade plural e 

múltipla ora vigente e pode ser apontada muito provavelmente como o 

maior defeito da teoria desse autor. Como a realidade é cheia de 

nuances, é utópica a tentativa de uniformização de padrões contida 

na obra do referido autor.Caso fosse considerada correta essa tese, 

seria suficiente uma estrutura lógica em um programa de computador 

para a operacionalização da argumentação jurídica, o que configura 

um nítido absurdo.25

                                                           
23 ATIENZA, Manuel. “Para una Teoría de la Argumentación Jurídica”. Doxa, n. 8. 
Alicante: Universidad de Alicante, 1990, pp. 41-43. 
24 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002, p. 85. 
25 DA MAIA, Alexandre. “A Argumentação Jurídica em Robert Alexy como uma Teoria 
da Identificação: bases teóricas para a multiplicidade na dogmática”. Revista da 
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O emprego do entimema também é conveniente para 

ocultar inconsistências do sistema. Nesse aspecto, observa-se a 

utilização do silogismo retórico para que tais imperfeições não sejam 

explicitadas na argumentação. Isso, na prática, pode repercutir 

negativa ou positivamente, a depender do papel desempenhado pelo 

intérprete. 

Em diversas situações particulares, é mesmo necessária tal 

ocultação para o desempenho das funções do aplicador, como se dá 

quanto ao advogado, que apenas menciona os textos normativos que 

atendam aos interesses de seu cliente. 

No entanto, a não-explicitação da inconsistência pode estar 

permeada de critérios alopoiéticos. Pode ocorrer que o suposto 

aplicador imparcial da norma objetive, mediante a ocultação, 

beneficiar ou prejudicar indevidamente um interessado, cujo direito 

estava amparado pelo ordenamento jurídico, caso em que será 

prejudicial a ocultação da norma. Analogamente, pode ou não ser 

legítimo e útil o uso do entimema para a modificação do significado 

alegado da norma para adaptá-lo ao caso concreto.  

Ademais, há a possibilidade de conexão entre as “valorações 

sociais subjacentes” e o texto explicitado mediante a aplicação dessa 

espécie de silogismo.26 Reportamo-nos à discussão existente entre as 

perspectivas subsuntiva e casuísta. 

A primeira acredita na existência de uma conclusão correta e 

segura, resultado da interpretação. Por outro lado, a norma geral, numa 

tendência mais cética (defendida pelos que adotam a segunda 

doutrina), não produziria a decisão, assim como não fixaria parâmetros 

para atuação do intérprete. Apenas se prestaria a justificar, 

                                                                                                                                                                          
Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal do Recife, n. 9. Recife, jan./jun. 
2002, pp. 59-75. 
26 SOBOTA, Katharina. “Não Mencione a Norma!”. Anuário do Mestrado em Direto, n. 7. 
Recife: Universitária, 1995, p. 259-269. 
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posteriormente, uma determinada escolha realizada diante do caso 

concreto e produzida de forma diferente.27

Sobre o tema, a doutrina mais moderna sustenta que a 

decisão judicial freqüentemente se constrói em virtude de uma intuição, 

e não de um raciocínio lógico-silogístico, já que o magistrado se 

basearia em sua própria convicção. Dessa forma, o raciocínio seria 

articulado somente após a intuição, por ocasião da fundamentação de 

uma decisão previamente eleita.28

De acordo com a concepção de Robert Alexy, a justificação 

jurídica apenas serviria como legitimação secundária de qualquer 

conclusão a que chegue o aplicador do Direito por outros meios 

diferentes da observação pura e simples do ordenamento jurídico 

posto.29

Sobre o tema, há quem afirme que, por ocasião da tomada 

de uma decisão, não haveria um momento de construção dela e outro 

diferente de justificação. Na realidade, o processo de justificação 

apenas obtém sua aceitabilidade a partir da maneira pela qual a 

construção da decisão se produz. Na ocasião em que a decisão é 

tomada não apenas se esgota o processo de sua construção, mas 

também o processo de justificação. Assim, a justificabilidade de uma 

decisão jurídica não derivaria de uma boa exposição das razões, mas 

sim da redução efetiva da incerteza.30

                                                           
27 ADEODATO, João Maurício. “O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação 
Judicial”. Anuário do Mestrado em Direito, n. 9. Recife: Universitária, 1998, pp. 151-152 e 
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 279-280. 
28 DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. São Paulo: RT, 1981, pp. 132. 
29 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 30. 
30 BARRAGÁN, Julia. “La Respuesta Correcta Única y la Justificación de la Decisión 
Jurídica”. Doxa, n. 8. Alicante: Universidad de Alicante, 1990, pp. 68-72. 
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Na verdade, a desconstrução da decisão não raro revela seus 

verdadeiros fundamentos alopoiéticos,31 notadamente nos países 

periféricos. Tal tendência é tida como verdadeira ameaça ao efeito 

legitimador da decisão concreta e às bases da sociedade. Seria a 

teoria do entimema apta à compreensão do Direito, revelando que 

determinados dogmas seriam apenas estratégias discursivas. 

Desse modo, a argumentação entimemática está 

freqüentemente presente nas decisões jurídicas. Nas localidades 

periféricas, a exemplo do que ocorre com o ordenamento jurídico 

brasileiro, o entimema muitas vezes esconde influências alopoiéticas, 

tão presentes no ordenamento jurídico quanto prejudiciais a este. 

Propomo-nos, pois, ao estudo das influências exteriores em relação à 

discricionariedade administrativa, vislumbrando a argumentação 

utilizada na práxis, sempre relacionando esta com a teoria. 

 

1.3. Interpretação versus aplicação: a concretização das normas 

jurídicas. 

Segundo a concepção tradicional, o termo “interpretação” 

pode ser vislumbrado como a fixação, mediante a utilização da via 

cognoscitiva, do sentido do objeto a ser analisado. Inicialmente, de 

acordo com os adeptos da doutrina racionalista, poder-se-ia prescindir 

da interpretação, já que o ordenamento jurídico – códigos e leis – seria 

dotado de completude. 

Era inadmissível, pois, a existência de lacunas. Assim, os juízes 

apenas utilizariam um silogismo tradicional por ocasião da aplicação 

das normas jurídicas, e não efetuariam um cotejo mais acurado entre 

fatos e normas. Montesquieu, expressando claramente esta 

concepção, chegava a declarar serem os juízes apenas 
                                                           
31 Para a caracterização do conceito de alopoiese, PEREIRA, Kylce Anne. “O Direito e 
o Processo do Trabalho na Sociedade Periférica: Flexibilização”. Revista da Escola 
Superior de Magistratura de Pernambuco – Esmape, n. 04, n. 10. Recife: Esmape, 
jul./dez. 1999, pp. 209-211. 
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pronunciadores da letra da lei, sendo inertes tanto em relação à 

vigência quanto ao vigor da mesma.32

Entretanto, o desenvolvimento cognoscitivo apontou para a 

necessidade premente do ato interpretativo em relação às normas 

jurídicas, por elas se apresentarem imperfeitas na maioria dos casos que 

se propõem a solucionar. Percebeu-se que não apenas a norma jurídica 

deveria ser passível de interpretação, mas também os fatos com os 

quais se relacionam, para que se indague acerca da incidência ou não 

de determinada norma. 

Hans Kelsen considerava a interpretação jurídica como o 

processo pelo qual seriam conhecidos os possíveis conteúdos existentes 

dentro da norma jurídica, por ele denominada de “moldura”. Fixar-se-

iam, pois, tais limites após a realização da exegese.33 A “moldura” 

representaria o Direito a ser interpretado e, desta feita, o conhecimento 

das várias possibilidades que dentro daquela existem. 

De acordo com a teoria kelseniana a respeito da 

interpretação jurídica, esta sempre pressupõe o exercício de faculdades 

discricionárias por parte do aplicador do Direito. Não haveria uma única 

solução correta como resultado do processo interpretativo, mas várias 

possibilidades, dentre as quais o intérprete optaria, mediante a adoção 

de critérios políticos, e não jurídicos, razão pela qual se pode afirmar 

existente a faculdade discricionária.34

Modernamente, muitos reconhecem que a mencionada 

“moldura” possui sérias limitações na medida em que a justiça nem 

sempre decorre da aplicação estrita do direito positivo. Nesses casos, 

                                                           
32 AFTALIÓN, Enrique; OLANO, Fernando Garcia; VILANOVA, Jose. Introducción al 
Derecho. 9. ed. Buenos Aires: Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1972, p. 
466. 
33 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991, pp. 366-367. 
34 VIDAL, Isabel Lifante. “Interpretation and Judicial Discretion”. 
http://www.udg.es/dretprivat/filosofia/Ponències_II/Isabel_Lifante.rtf, em 5 de março 
de 2004. 
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não obstante, a argumentação jurídica será racional, ainda que esteja 

sendo aplicada norma jurídica irracional e injusta. 

A esse tema está vinculada uma das críticas que são 

formuladas acerca da teoria da argumentação proposta por Robert 

Alexy. De acordo com os críticos desse autor, ele evitaria versar sobre a 

possibilidade de a argumentação jurídica a partir de normas injustas e 

não abordaria os denominados “casos trágicos”, em que não existe 

uma resposta correta dentro do ordenamento jurídico e é indispensável 

a adoção de uma decisão contra legem.35

Sobre esse problema, Miguel Reale propõe solução ao afirmar 

que o ato interpretativo possui natureza axiológica, na medida em que 

a realidade em que está inserido o aplicador do Direito é, em muitos 

casos, determinante para o resultado do trabalho exegético. Dessa 

forma, a norma jurídica não pode ser desvinculada do contexto em que 

está inserida. 

Além disso, o mesmo autor considera a natureza histórico-

concreta do ato interpretativo, uma vez que há necessidade de 

compreensão tanto em sentido retrospectivo quanto prospectivo para 

que a exegese seja realizada satisfatoriamente. Finalmente, ainda 

haveria o aspecto racional da exegese, o qual pressupõe a logicidade 

da interpretação.36. 

Como salienta Eros Roberto Grau, o intérprete, na verdade, 

descobre o sentido do texto normativo sempre a partir e em virtude de 

um caso concreto, razão pela qual a interpretação consistiria em 

concretar a lei (ou texto da norma) em cada caso, ou seja, em sua 

aplicação.37 De acordo com a concepção mais atual, as normas 

                                                           
35 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Trad. de Maria Cristina Guimarães Cupertino. 
2.ed. São Paulo: Landy, 2002, pp. 280-286, 291-293, 303-304. 
36 REALE, Miguel. Fontes e modelos no Direito: para um novo paradigma hermenêutico. 
São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 111-112. 
37 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 6.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 326. 
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apenas são dotadas de completude após sua aplicação. Denomina-se, 

inclusive, a interpretação de “concretização da norma” 

(Normkonkretisierung), a qual decorreria da mencionada exegese 

(Normtextauslegung) e de dados componentes do âmbito da norma, 

como técnicas, teorias e ideologias (Normbereichselemente).38

Quanto ao tema, ademais, Friedrich Müller considera que a 

norma seria produzida pelo intérprete não apenas a partir de elementos 

que se desprendem do texto normativo (mundo do dever-ser), mas 

também a partir de dados do caso concreto em relação ao qual será 

ela aplicada (mundo do ser).39

Por isso, muitos autores consideram que há produção (ou 

reprodução) do Direito por ocasião da incidência de uma norma 

jurídica. E isso não apenas ocorreria em relação à aplicação do Direito 

pelo Poder Judiciário, já que também os cidadãos e a Administração 

Pública, ao tomarem decisões jurídicas, estariam aplicando as normas 

e, em conseqüência, reproduzindo o Direito.40

Essa doutrina proposta por Friedrich Müller, segundo o qual a 

interpretação deve ser encarada como concretização, pode ser 

apontada como uma das tendências que melhor explica a opção por 

determinado significado do termo indeterminado, tema central de 

tópico específico deste trabalho. Isso porque ratifica o entendimento de 

que a escolha do significado é casuística, o que pode ocasionar 

arbitrariedades. 

                                                           
38 MÜLLER, Friedrich. Strukturierende Rechtslehre. Berlim: Duncker & Humboldt, 1994 
apud ADEODATO, João Maurício. “A ‘Concretização Constitucional’ de Friedrich 
Müller”. In: DINIZ, José Janguiê Bezerra (org.). Direito Constitucional. Brasília: Consulex, 
1998, pp. 16. 
39 MÜLLER, Friedrich. Juristische Methodik. 5.ed. Berlim: Duncker & Humblot, 1993, pp. 
145-146 apud GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 6.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 327. 
40 GUASTINI, Riccardo. Della Fonti alle Norme. Torino: G. Giappichelli, 1990 apud VIDAL, 
Isabel Lifante. “Interpretation and Judicial Discretion”. 
http://www.udg.es/dretprivat/filosofia/Ponències_II/Isabel_Lifante.rtf, em 5 de março 
de 2004 e GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: RT, 
1988, pp. 21-22. 
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Modernamente, não mais pode prevalecer o pensamento 

utópico de que a aplicação das leis apenas envolva um raciocínio 

lógico sobre conceitos abstratamente formulados. Na maioria dos 

casos, a norma individual que expressa um julgamento que envolve 

uma questão legal não é uma conclusão lógica derivada de normas 

pressupostamente válidas em conjunto com fatos comprovada ou 

pressupostamente verdadeiros. 

Isso decorre, para Robert Alexy, de quatro razões 

fundamentais: imprecisão da linguagem jurídica; possibilidade de 

conflitos entre as normas; não incidência de qualquer norma válida; e 

possibilidade de decisão que contrarie textualmente uma norma.41

Em conseqüência, a aplicação da lei não seria um mero 

processo de subsunção de fatos a normas, já que requer um amplo 

alcance de julgamentos de valor por parte do intérprete e aplicador do 

Direito. 

Nesse aspecto, a função da teoria do discurso racional como 

definição de um ideal não deve ser subestimada. Na verdade, a teoria 

do discurso oferece um critério específico no contexto da racionalidade 

de procedimentos de tomada de decisão, bem como para as decisões 

por eles geradas. 

As regras do discurso definiriam, para Alexy, um processo de 

tomada de decisão em que não seria facilmente cognoscível a base 

da decisão e nem todo o procedimento estaria previamente prescrito. 

Apesar de isso ser, de certa forma, um defeito, também acarretaria 

vantagens, tendo em vista que a base geral da decisão e uma série de 

passos isolados no processo de tomada de decisão não seriam 

                                                           
41 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 17. 
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estabelecidos por técnicos sobre o tema, mas ficariam a critério dos 

indivíduos mais diretamente implicados no caso concreto.42

Além disso, a antiga concepção hermenêutica, segundo a 

qual se poderia separar em departamentos estanques as realidades 

fática e normativa, vem sendo atualmente refutada. A interpretação é 

considerada por muitos, a exemplo de Peter Häberle, como um 

processo aberto, no qual inexiste a submissão a modelos previamente 

estabelecidos, bem como a mera recepção de uma ordem, já que 

conhece diversas possibilidades e alternativas. É mister, portanto, 

integrar a realidade no processo interpretativo, pois a norma não 

contém uma decisão prévia e acabada. Por isso, é a exegese 

qualificada como pluralista.43  

Não se pode negar que há íntima relação entre norma e fato, 

que se intercomunicam mutuamente. Essa é uma das condições para 

que seja plena a aplicação do Direito, uma vez que o processo 

cognitivo demanda a investigação de elementos fáticos e jurídicos. 

A conexão entre o texto da norma jurídica – proposição 

normativa – e a realidade é que constituiria a norma jurídica. Para 

comprovar tal teoria, poderemos utilizar a hipótese em que uma mesma 

proposição normativa, em diferente contexto, pode gerar normas com 

conteúdos absolutamente díspares. 

                                                           
42 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, p. 28. 
43 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes 
da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, 1997, pp. 11-12. 
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Capítulo II – O emprego dos termos como instrumento retórico no 
processo argumentativo  

 
2.1. Fenomenologia conceitual: aspectos gerais. 

O conceito pode ser definido como “um esquema 

comunicacional dentro do qual se fixam determinados caracteres de 

algo”44. A definição, por sua vez, contém conceitos com 

correspondência em fenômenos reais, no caso de fenômenos 

empíricos, de forma que os chamados conceitos complexos necessitam 

se referir a outros que os definam.  

Uma das dificuldades em conceituar algo reside no fato de 

que as palavras são passíveis de transfiguração, além de surgirem e 

desaparecerem com facilidade. Além disso, como afirmava Hobbes, “a 

ignorância do sentido das palavras, isto é, a falta de entendimento, 

predispõe os homens para confiar, não apenas na verdade que 

conhecem, mas também nos erros e, o que é mais, nos absurdos 

daqueles em quem confiam.”45

Não obstante essa dificuldade, as palavras são o meio de 

externar as situações em geral, havendo termos diferentes que possuem 

o mesmo significado, os quais se referem a experiências mundanas 

semelhantes. 

De acordo com a visão de Heidegger, deve ser distinguido o 

pensar do conhecer. Enquanto o pensamento objetiva encontrar o 

sentido do objeto enfocado (compreensão), o conhecimento almeja 

descobrir a verdade (cognição). Há semelhança entre ambos, pelo 

fato de que são decorrentes da natural tendência gnosiológica 

humana. 

                                                           
44 ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento 
de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 23. 
45 HOBBES, Thomas. Leviatã. Trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da 
Silva. Coleção Os Pensadores, v. XIV. São Paulo: Victor Civita, 1974, p. 67. 
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O pensamento pressupõe a captação de uma realidade 

caótica, a qual é ordenada segundo categorias, que são mentalmente 

confrontadas com a realidade. A dificuldade em apresar o pensamento 

alheio, portanto, é patente. Ainda que não seja ele incomunicável, é 

penosa a tarefa de descobri-lo. Na verdade, há íntima correlação entre 

pensamento e discurso, tendo em vista os juízos com que se trabalha. 

O pensamento do ente legislador que edita determinada 

norma, a título de exemplo, é passível de ser descoberto, ainda que seu 

real conteúdo nem sempre seja aquele apresentado pelo intérprete. 

Não se pode olvidar que a finalidade dos termos jurídicos é possibilitar a 

aplicação das normas jurídicas, na medida em que eles não são 

utilizados para definir essências, mas para viabilizar a incidência das 

normas.46

No entanto, é freqüente a manifestação do interesse 

circunstancial do observador. Este dado concreto influi sobremaneira 

na visão que o indivíduo possui da realidade, de forma que um mesmo 

termo pode designar objetos e fatos absolutamente díspares, na 

medida em que utilizados em contextos diversos. Assim, nesse âmbito, 

não se pode mencionar a existência de uma ontologia, já que a 

realidade em que os termos são utilizados enseja a modificação do 

conteúdo deles. 

Não é coerente, portanto, a opinião prevalente durante muito 

tempo, segundo a qual as orações possuem um significado literal 

apenas em virtude das regras de uso das expressões nelas contidas. 

Jamais se pode reputar existente um significado literal de qualquer 

vocábulo ou termo independente das condições contextuais.47

No âmbito do Direito, a relação comunicacional caracteriza-

se pela especial relevância que se confere à comunicação, verbal e 
                                                           
46 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3.ed. Malheiros: São 
Paulo, 2000, pp. 144-145. 
47 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, I. Trad. de Manuel Jiménez 
Redondo. 4. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 2003, p. 429. 
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escrita, outra particularidade inerente principalmente ao sistema 

românico. Isso decorre da busca incessante pela segurança jurídica, a 

qual apenas seria alcançada, segundo o pensamento correspondente 

à civil law, caso praticamente todas as condutas humanas estivessem 

regulamentadas em normas jurídicas escritas. 

Além disso, outra das particulares dificuldades do Direito 

decorre da adoção de um conjunto de palavras próprio e 

independente do vocabulário usual, conjunto esse que não tem 

relação com a realidade. Na realidade, a linguagem verbal judiciária 

foi e continua sendo fortemente marcada pelo hermetismo, o que não 

raro implica a negação da própria atividade de pensar o Direito como 

a mais eficaz forma de controle social. 

Portanto, a chamada fenomenologia conceitual – método de 

investigação etimológico-histórica que busca a origem dos termos, para 

que se faça a comparação entre o termo original e o atual, 

identificando-se as modificações por que passou – não é passível de ser 

plenamente utilizada.48

Além disso, a linguagem jurídica também se distingue pela 

ambigüidade de seus termos, tendo em vista que diversos vocábulos de 

uso freqüente nessa seara possuem mais de um sentido igualmente 

aplicável. Na verdade, o legislador utiliza-se desses termos 

indeterminados para ensejar a constante atualização do conteúdo da 

norma, mediante novas interpretações nas quais se confere significado 

diferente aos termos que a compõem. A ambigüidade igualmente é 

observável nas decisões judiciais, a qual ocasiona a motivação 

necessária à interposição dos recursos. 

Ademais, pode-se dizer que não apenas as normas individuais, 

mas também as gerais seriam construídas a partir do caso concreto. Na 

verdade, seriam os topoi os verdadeiros fundamentos das decisões 
                                                           
48 ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento 
de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, pp. 95-98, 102-103, 206. 
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jurídicas. Estes seriam juízos de certa forma indefinidos aos quais a 

maioria adere. A tópica, ainda que não seja uma moderna técnica de 

pensamento – já que precede a Aristóteles –, corresponde a uma forma 

peculiar de raciocínio ainda usada atualmente. Segundo Viehweg, a 

tópica “se trata de una técnica del pensamiento que se orienta hacia 

el problema”, a qual teria sido desenvolvida pela retórica.49

Em conseqüência, é técnica de pensamento que se orienta 

para o problema, e não para o sistema. O pensamento sistemático 

parte da totalidade, ao passo que o pensamento problemático tem 

como ponto de partida o problema e busca a solução dele por meio 

de uma seleção de sistemas que seja com ele compatível.50

Segundo a doutrina, a tópica possui basicamente três 

elementos característicos: problema, topoi e validação das premissas 

pela aceitação do interlocutor.51 O problema seria o ponto de partida 

(aporia), correspondendo a todas as questões que ensejam mais de 

uma resposta, de modo que inviabilizam um caminho único. O objetivo 

da tópica é a indicação de comportamentos perante tais situações. 

São pressupostas, pois, aporias – situações problemáticas cuja 

eliminação não é possível. Em conseqüência, é considerada técnica do 

pensamento problemático. 

Por outro lado, os topoi seriam possibilidades de orientação ou 

fios condutores do pensamento, úteis à discussão do problema. Em 

suma, são instrumentos auxiliares diretamente vinculados aos 

problemas, já que, para enfrentá-los, a tópica se utiliza dos loci, topoi ou 

lugares comuns – idéias aceitas consensualmente como os primeiros 

                                                           
49 VIEHWEG, Theodor. Tópica y Jurisprudencia. Trad. de Luis Díez-Picazo Ponce de León. 
Madrid: Taurus, 1986, p.53. 
50 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002, pp. 82-83. 
51 LEITE, George Salomão. “Do Método Tópico de Interpretação Constitucional.” 
http://www.jusnavegandi.com.br/doutrina/topico.html, em 17 de agosto de 2001. 
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argumentos que iniciam o discurso. Os topoi são pontos de partida de 

séries argumentativas. 

O estudo sobre o tema foi esquecido durante muito tempo. 

Com a crise do Positivismo Jurídico e da lógica jurídica formal após a 

Segunda Grande Guerra, surgiu a necessidade de se voltar ao método 

tópico aristotélico, o que foi concretizado na obra Tópica e 

Jurisprudência, de Theodor Viehweg. Esse autor não contesta 

diretamente o Positivismo, mas oferece alternativas ao tecnicismo dessa 

doutrina. 

Na verdade, Viehweg não criou novos conceitos, mas 

analisou de forma peculiar a doutrina aristotélica sobre tópica e 

reintroduziu a argumentação como ferramenta do Direito para a busca 

da decisão. Segundo ele, o Direito seria a arte de pensar problemas por 

meio da tópica, pois o juiz, ao decidir, consideraria os argumentos 

apresentados pelas partes e se decidiria pelo mais adequado ao caso 

concreto para fundamentar a decisão. 

No entanto, parcela da doutrina apresenta críticas à teoria 

tópica. Ao relacionar sua teoria da argumentação com a tese de que o 

pensamento jurídico seria melhor entendido como uma forma de 

pensamento topicamente orientado, Robert Alexy realiza severas 

críticas à tese de Viehweg.52

De acordo com a concepção de Alexy, a teoria tópica 

poderia possuir três significados: busca de premissas para um 

argumento; teoria sobre a natureza das premissas; e teoria sobre a 

aplicação das premissas nos argumentos justificativos da lei. 

Na primeira acepção, a teoria se pautaria na consideração 

de todo ponto de vista possível relacionado com o caso concreto. 

Quanto ao segundo significado, sempre que uma argumentação 

                                                           
52 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. Trad. de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 
2001, pp. 30-33. 
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deriva de um topos, as proposições de que se parte não são verdades 

provadas, nem meras afirmações da vontade arbitrária, mas 

proposições plausíveis e geralmente aceitas. Isso, para Alexy, poderia 

ocasionar mal-entendidos, sendo uma concepção por demais 

generalizada, por não diferenciar as premissas necessárias para o 

processo de justificação jurídica das decisões, e parcialmente falsa. 

Robert Alexy considera que o problema fundamental dessa 

teoria seria a consideração superficial dos argumentos padrão. Para 

ele, seria imprescindível a análise lógica desses argumentos para se 

compreender seu caráter de estruturas que abrangem várias sentenças, 

algumas das quais normativas. 

Finalmente, o terceiro significado da teoria tópica seria 

igualmente problemático, tendo em vista que não pressuporia a 

consideração sobre qual dos aspectos observados seria decisivo ou 

sobre qual deles deveria ser o primeiro ponto de vista. 

Após expor todos os fracassos da teoria tópica, Alexy conclui 

no sentido de que deve ser considerado um dos aspectos dessa teoria: 

o ponto de vista segundo o qual, quando não há razões para a 

justificação, não se pode tomar a decisão irracionalmente. 

Apesar de todas essas críticas, não se pode negar que o 

raciocínio tópico é, em várias situações, útil por diversas razões. Em 

primeiro lugar, garantiria a perenidade de uma ordem jurídica por 

ocasião de mudanças sociais, tendo em vista que a flexibilidade 

argumentativa impediria o enrijecimento das normas jurídicas. Além 

disso, a tópica seria útil à solução de uma aporia específica: as lacunas. 

Nesse caso, o magistrado poderia se utilizar dos topoi no momento da 

aplicação do Direito, adequando-se a ordem jurídica à realidade 

social. Há quem admita, inclusive, que a lacuna seria um recurso 
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hermenêutico utilizado para permitir um procedimento persuasivo com 

o objetivo de atingir uma decisão possível e favorável.53

Além disso, o método tópico também auxilia o intérprete na 

exegese de normas cujos termos remetam ao senso comum. Isso diz 

respeito às cláusulas gerais que necessitam de preenchimento 

mediante valorações, o que está intimamente relacionado com os 

chamados termos jurídicos indeterminados.54 Nesse âmbito de 

aplicação da tópica, pode-se citar, como tradicional exemplo de 

topos, o significado do vocábulo “legitimidade”. No âmbito deste 

trabalho, dar-se-á especial atenção a uma espécie particular de topoi: 

os termos jurídicos indeterminados. 

O ato gnosiológico, em geral, tende a generalizações diante 

do caso concreto, as quais ocorrem mediante a utilização da 

linguagem. Dessa forma, os termos gerais se tornam essenciais à 

apreensão e transmissão de conhecimentos. 

Sobre o tema, Ernst Cassirer afirma que “a lógica das coisas, 

ou seja, dos conteúdos conceituais fundamentais e das relações 

fundamentais, sobre os quais repousa a estrutura de uma ciência, não 

pode ser desvinculada da lógica dos signos”,55 na medida em que os 

signos não são invólucros fortuitos do pensamento, mas seus órgãos 

essenciais e necessários. 

Peirce subdivide os signos de acordo com a relação existente 

entre signo, coisa significada e cognição produzida na mente. Desse 

modo, caso haja apenas uma relação de razão entre o signo e a coisa 

significada, ele é denominado de ícone. Se houver uma ligação física 

direta entre ambos, o signo é chamado de índice. Finalmente, sempre 

                                                           
53 DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. São Paulo: RT, 1981, pp. 121-130. 
54 LEITE, George Salomão. “Do Método Tópico de Interpretação Constitucional.” 
http://www.jusnavegandi.com.br/doutrina/ topico.html, em 17 de agosto de 2001. 
55 CASSIRER, Ernst. A Filosofia das Formas Simbólicas: a linguagem. Trad. de Marion 
Fleischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 31. 
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que houver uma relação que consista no fato de a mente associar o 

signo com seu objeto o signo é dito um nome ou símbolo.56

Os símbolos seriam nomes gerais ou descrições que significam 

seu objeto por meio de uma associação de idéias ou conexão habitual 

entre o nome e o caráter significado. Percebe-se, portanto, a 

importância do pensamento no emprego dessa espécie de signos, à 

qual corresponde o discurso jurídico, não raro permeado dos 

denominados termos ou conceitos indeterminados. 

As palavras ou termos, na verdade, apenas representam os 

objetos correspondentes e significam as respectivas qualidades porque 

determinam, na mente do ouvinte, os signos correspondentes. A 

doutrina existente sobre o tema, que versa acerca das condições gerais 

dos símbolos e dos outros signos que têm o caráter de significante é 

denominada de Lógica Originaliana ou Gramática Especulativa.57  

O pensamento corresponderia ao controle do uso dos signos, 

na medida em que todos os pensamentos referem-se a signos, ainda 

que a recíproca não seja verdadeira, pois nem todo signo é um 

pensamento. O uso dos signos é denominado de processo de semiose. 

Na realidade, um signo é algo que tem uma relação com seu objeto, 

que é aquilo a que o signo se refere, e com seu interpretante, o qual é a 

mente que se utiliza do signo. Ademais, o signo deve ensejar uma 

relação entre o objeto e o interpretante, a qual deve corresponder à 

relação existente entre signo e objeto. 

Qualquer pensamento rigoroso e exato apenas encontra 

sustentação no simbolismo e na semiótica sobre os quais se apóia. A 

linguagem é, pois, instrumento espiritual fundamental para a realização 

da passagem do mundo das sensações para o da intuição e da 

representação. No âmbito da Filosofia, ao invés de ser um veículo do 

                                                           
56 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. Trad. de José Teixeira Coelho Neto. 3. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2000, pp. 11-12. 
57 PEIRCE, Charles Sanders. Idem, p. 29. 
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conhecimento filosófico, é a linguagem a “arma mais poderosa do 

ceticismo”.58 Como afirma Charles Peirce, “é errado dizer que uma boa 

linguagem é simplesmente importante para um bom pensamento, pois 

ela é a própria essência deste”.59

No entanto, envolve o ato de conceituar o aprisionamento de 

uma realidade que não é passível de ser completamente aprisionada. 

Nesse aspecto, constata-se a existência do chamado “abismo 

gnosiológico”. Na verdade, os pensamentos ou idéias, que são o 

estímulo provocado pelos eventos reais no sujeito cognoscente – ações 

e reações cerebrais –, transmudam-se profundamente quando de sua 

articulação e conseqüente transformação em “formas de expressão 

exteriorizadas” (termos). E o ponto nevrálgico da gnosiologia se situa 

exatamente na passagem da idéia para o discurso. O objeto da teoria 

do conhecimento é o processo de exteriorização, as relações existentes 

entre as percepções interiores e exteriores.60

Quanto ao tema, há basicamente duas tendências. A 

primeira pode ser denominada ontológica, segundo a qual constitui a 

linguagem um meio para expressar uma realidade objetiva. A 

chamada orientação retórica, por seu turno, defende o princípio da 

auto-referência do discurso. Ou seja: a linguagem seria um fim em si 

mesmo, não havendo elementos a ela externos que a legitimem.61

Na realidade, o pensamento enseja o surgimento de signos 

para o ser pensante. Como afirma Charles Peirce, “seja o que for que 

                                                           
58 CASSIRER, Ernst. A Filosofia das Formas Simbólicas: a linguagem. Trad. de Marion 
Fleischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 3. 
59 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. Trad. de José Teixeira Coelho Neto. 3. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2000, p. 39. 
60 ADEODATO, João Maurício. “Pressupostos e Diferenças de um Direito 
Dogmaticamente Organizado”. Stvdia Ivridica n° 48 (Colloquia n° 6), Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 155-
173. ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 288-292. 
61 ADEODATO, João Maurício. “O Sério e o Jocoso em Jhering (Uma Visão Retórica da 
Ciência Jurídica)”. In: ADEODATO, João Maurício (org.). Jhering e o Direito no Brasil. 
Recife: UFPE, pp. 84-85. 
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pensemos, temos presente à consciência ou sensação, imagem, 

concepção ou outra representação – servindo de signo.”62 Ademais, é 

na relação entre estados mentais em instantes diferentes que se 

configura a cognição ou representação, de modo que estas não 

existem em um estado mental determinado, ao contrário do que 

imaginam alguns autores. 

Assim, não se pode afirmar existente um significado em si do 

pensamento, já que ele apenas se configura após a sucessão de 

estados mentais. Peirce ainda afirma que são as sensações anteriores 

que ocasionam a construção, na mente, da “imagem” daquilo que 

está diante de nós.63 Percebe-se, portanto, que há uma negação 

quanto à existência de uma experiência completamente psíquica, o 

que se verifica na doutrina pragmatista em geral, já que a experiência 

humana, segundo essa concepção, apenas ocorre no âmbito do 

mundo natural. 

Haveria, segundo Peirce, uma íntima relação entre 

pensamento e símbolos dotados de sentido, tendo em vista que o 

conhecimento corresponderia à capacidade de agir conforme signos 

em nossa experiência de mundo.64 Em conseqüência, caso não 

houvesse signos, o ser humano não poderia agir com propósitos e, desse 

modo, não haveria pensamento. 

O mesmo doutrinador ainda aponta as deficiências da 

linguagem como a causa da falta de clareza para a expressão de 

pensamentos. Como as crenças humanas são descritas por meio da 

linguagem, esta pode obscurecer as reais diferenças entre duas 

crenças ou mesmo fazer o interpretante imaginar que duas crenças 

                                                           
62 PEIRCE, Charles Sanders. Escritos Coligidos. Seleção de Armando Mora D’Oliveira. 
Trad. de Armando Mora D’Oliveira e Sérgio Pomerangblum. 3. ed. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983, p. 73. 
63 PEIRCE, Charles Sanders. Idem, p. 79. 
64 SHOOK, John R. Os Pioneiros do Pragmatismo Americano. Trad. de Fabio M. Said. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2002, p. 50. 
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diferentes são idênticas. Reconhece-se, com isso, que a linguagem não 

é o melhor instrumento para que sejam conhecidas as reais crenças de 

um indivíduo. Na realidade, quando o falante almeja descrever com 

sinceridade seu pensamento, não raro as palavras não são suficientes 

para que se alcance uma expressão clara.65

Peirce reconhece, ainda, que não é admissível nem aceitável 

uma imposição arbitrária em assuntos científicos, especialmente no que 

diz respeito ao uso de termos e notações. Apesar disso, seria 

indispensável, segundo o mesmo doutrinador, um acordo geral mínimo 

entre a maioria dos co-operadores a respeito da utilização da maioria 

dos símbolos, ainda que essa espécie de pacto jamais possa ser 

demasiado rígida.66

Ainda quanto à análise da linguagem, cabe mencionar a 

teoria de Jürgen Habermas acerca da denominada “ação 

comunicativa”. Esta se referiria à interação de ao menos dois sujeitos 

capazes de linguagem e de ação que – seja com meios verbais, seja 

com meios extraverbais – estabelecem uma relação interpessoal. Os 

participantes dessa relação almejam a compreensão recíproca sobre 

uma situação de ação para poder, em conseqüência, coordenar de 

comum acordo seus planos de ação e, com isso, suas próprias ações. O 

ponto central da ação comunicativa corresponderia, portanto, à 

interpretação, a qual se refere à negociação de definições da situação 

suscetíveis de consenso. A linguagem, nessa espécie de ação, 

desempenha um papel de destaque.67

Alguns, no entanto, criticam a pretensão de consenso, que 

seria verdadeira utopia, tendo em vista a possibilidade de existência dos 

                                                           
65 SHOOK, John R. Os Pioneiros do Pragmatismo Americano. Trad. de Fabio M. Said. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2002, p. 54. 
66 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. Trad. de José Teixeira Coelho Neto. 3. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2000, pp. 39-40. 
67 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, I. Trad. de Manuel Jiménez 
Redondo. 4. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 2003, p. 122. 
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denominados fenômenos de desacordo nos diálogos em geral. Na 

realidade, segundo Manuel Atienza, o processo dialógico não teria por 

missão a instauração da concórdia absoluta, uma vez que é 

imprescindível incorporar fatos de discórdia. Ademais, é apenas 

analiticamente verdadeiro mencionar que a coerência quase absoluta 

de um sistema ocasiona um consenso racional. Isso corresponde ao 

denominado perigo do totalitarismo.68

Há possibilidade, principalmente no âmbito do Direito, de não 

se chegar a resposta correta alguma, o que não exclui a necessidade 

de argumentar juridicamente, o que é reconhecido pelo próprio Alexy. 

Uma teoria da argumentação jurídica jamais poderia partir do 

postulado de que o Direito permite uma resposta correta para cada 

caso. Alexy afirma, ainda, que é possível a coexistência de duas 

soluções contraditórias corretas, sem que isso implique a violação da 

regra segundo a qual nenhum falante pode se contradizer. 

Por outro lado, é igualmente criticada a concepção de Alexy 

segundo a qual a pretensão de correção – a qual corresponderia à 

pretensão de seriedade com base nas chamadas “regras do jogo” – 

seria um elemento necessário dos conceitos de norma jurídica, decisão 

jurídica e de Direito. Na realidade, apenas é aceitável a existência de 

correção em determinados âmbitos de argumentação. Isso porque é 

difícil aceitá-la entre as partes processuais, as quais não almejam a 

justiça ou correção, mas o resultado que lhes seja mais vantajoso.69

De acordo com essa doutrina que critica a concepção de 

Robert Alexy, a argumentação jurídica – além de não ser um caso 

especial do discurso prático geral, mas sim um caso especial do discurso 

moral de aplicação – não se caracterizaria pela existência da 

pretensão de correção. Na verdade, haveria apenas a pretensão do 

                                                           
68 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Trad. de Maria Cristina Guimarães Cupertino. 
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caráter apropriado da aplicação. Isso decorre do fato de que inexiste a 

possibilidade de uma única resposta correta ser apta à resolução do 

conflito.70

A teoria de Alexy, para os críticos, teria como objetivo 

identificável a justificação dos processos de justificação, e não a análise 

da descrição da justificativa utilizada, o que ensejaria o surgimento de 

um discurso pelo discurso e, em conseqüência, o perigo da legitimação 

pelo procedimento de justificação das decisões adotadas. O processo 

argumentativo, desse modo, aparentaria ser mais relevante do que o 

próprio conteúdo da argumentação jurídica, o que seria incoerente e 

reprovável. A conexão entre o Direito e a moral, portanto, seria 

indispensável, sob pena de o jurídico tornar-se arbitrário e legitimado 

pelo discurso.71

O entendimento lingüístico constitui um importante 

mecanismo para a coordenação da ação. A linguagem teria a função 

de transmitir valores culturais e seria portadora de um consenso que 

simplesmente é ratificado após cada novo ato de entendimento. O 

entendimento lingüístico, por seu turno, corresponderia ao mecanismo 

de coordenação da ação, que ajusta os planos de ação e as 

atividades teleológicas dos participantes para que possa se formar uma 

interação. 

A linguagem, portanto, seria relevante do ponto de vista 

pragmático segundo o qual os participantes do diálogo, ao fazer uso 

dos atos da fala visando ao entendimento, estabelecem relações com 

o mundo, tanto diretamente quanto de modo reflexivo. Seria a 

linguagem, destarte, um meio de comunicação que enseja o 

                                                           
70 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Trad. de Maria Cristina Guimarães Cupertino. 
2.ed. São Paulo: Landy, 2002, pp. 297-302. 
71 ATIENZA, Manuel. Idem, pp. 301-305. 

 42 
 



  

entendimento, ao mesmo tempo em que é responsável pela relação 

existente entre os partícipes do discurso.72

Sob um aspecto menos rudimentar, o significado literal das 

orações emitidas coincide com o que o falante almeja dizer com seu 

ato de fala. No entanto, se o que o falante quer dizer com esse ato de 

fala depender de um de um saber de fundo que permanece implícito, 

há a inevitável possibilidade de divergência entre o significado que a 

emissão possui em seu contexto e o significado literal da expressão.73

A importância do estudo da linguagem e suas relações 

estaria, portanto, intimamente relacionada à necessidade de obtenção 

de uma capacidade de controle da linguagem para que se intente 

alcançar a correspondência plena entre o conteúdo do pensamento e 

o da expressão simbólica, ainda que tal plenitude seja utópica. 

Ademais, cabe referir que, atualmente, contesta-se a idéia de 

que o significado literal de qualquer sentença pode ser definido como o 

significado que ela possui independentemente do contexto em que é 

empregada. Na realidade, os nomes passam a ter significação precisa 

apenas quando empregados em determinado contexto, tendo em 

vista que não possuem sentido preciso fora do enunciado. 

Tal constatação, para parte da doutrina, seria aplicável 

igualmente aos textos de normas jurídicas. Além de ser encontrada a 

norma geral apenas após a escolha da decisão, não possui esse texto 

um significado em si. Na verdade, o significado literal do texto, como 

ocorre com qualquer espécie de sentença, apenas se aplica 

relativamente a um conjunto de suposições de base ou contextuais.74
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Redondo. 4. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 2003, pp. 143-145. 
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2.2. A teoria dos termos jurídicos indeterminados. 

Cabe analisar a problemática da utilização de determinados 

termos no âmbito de uma relação comunicacional ou fenômeno 

semiótico que envolva a denominada aplicação do Direito. De início, 

ressalte-se que houve inegável evolução quanto a esse assunto, 

notadamente no que se refere à percepção quanto à existência 

corriqueira de termos cuja significação não é facilmente determinável. 

Como se demonstrará, houve sensível desenvolvimento no 

que tange ao estudo dos chamados conceitos jurídicos ou termos 

indeterminados – a depender das concepções de cada autor – na 

medida em que a doutrina os observa sob o prisma da lingüística e da 

semiótica, ciências que tradicionalmente abordaram o tema, ainda 

que não expressamente de forma relacionada ao Direito. 

Pode-se constatar a preocupação da semiótica com o tema, 

tendo em vista que os autores que estudam essa ciência apontam 

como objeto de investigação dela os modos de constituição de todo e 

qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de 

sentido. 

Constata-se, portanto, a importância do tema, notadamente 

para a compreensão e aplicação do ordenamento jurídico brasileiro, 

em cujas normas não raro se encontram tais espécies de termos. 

A teoria dos “conceitos jurídicos indeterminados”, apesar de 

provocar até os nossos dias diversos debates, está sendo discutida há 

cerca de um século. Alguns autores, a exemplo de Eros Roberto Grau, 

repudiam tal denominação, tendo em vista que, nessa terminologia, 

residiria um contra-senso. Segundo o mencionado doutrinador, a cada 

conceito corresponderia um termo, o qual seria o signo lingüístico do 

conceito, que, por sua vez, representaria um objeto. 

Na verdade, os termos é que seriam ambíguos, imprecisos ou 

indeterminados, e não os conceitos, tendo em vista que aqueles 
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ocasionariam perturbações do pensamento claro e da expressão lúcida 

quanto à compreensão dos conceitos. Desse modo, no âmbito do 

Direito, admitir a existência de conceitos indeterminados – cuja 

significação não seria reconhecida uniformemente na sociedade – 

ensejaria interpretações e aplicações do Direito à margem da 

legalidade.75

Portanto, a indeterminação seria das expressões ou termos, e 

não dos conceitos jurídicos. Caso fosse indeterminado o conceito, não 

seria conceito, na medida em que a determinação é requisito mínimo 

para a própria idéia de conceito. Caberia, pois, para designar o 

fenômeno, adotar a expressão “termos indeterminados de conceitos”.76

Essa concepção se coaduna com as doutrinas modernas 

sobre lingüística e semiótica, apesar de ser criticada por alguns, que a 

julgam exacerbadamente purista no que tange à análise acerca dos 

conceitos. Em conseqüência da coerência do raciocínio explanado, 

passaremos a adotar a expressão “termos jurídicos indeterminados” no 

decorrer desta exposição, ainda que não seja essa expressão a mais 

corriqueira dentre os doutrinadores brasileiros. 

Qualquer que seja a terminologia utilizada para designar o 

fenômeno analisado (expressões, termos ou conceitos indeterminados), 

é relevante considerar que o emprego de tal artifício no texto da norma 

jurídica enseja modificações no resultado da interpretação, variável em 

virtude do local e do momento histórico em que o intérprete está 

inserido. Essa é mais uma forma de influência da realidade circundante 

no processo interpretativo. 

Charles Peirce afirma que uma palavra possui significado na 

medida em que somos capazes de utilizá-la para comunicar nosso 

conhecimento a outros indivíduos e na medida em que somos capazes 
                                                           
75 GRAU, Eros Roberto. “Crítica da Discricionariedade e Restauração da Legalidade”. 
In: ROCHA, Carmen Lúcia Antunes (org.). Perspectivas do Direito Público: estudos em 
homenagem a Seabra Fagundes. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p.313. 
76 GRAU, Eros Roberto. Idem, p.315. 
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de apreender o conhecimento que os outros procuram comunicar, o 

que corresponderia ao grau mais baixo do significado.77

O mesmo autor afirma, no entanto, que tal descrição não é 

absoluta. Na realidade, nem todas as palavras são dotadas da 

desejável capacidade de ensejar a comunicação do conhecimento a 

outrem, sob pena de não possuir significado. Não raro, a expressão 

lingüística ocasiona dificuldades de compreensão no destinatário do 

ato da fala, como se observará adiante. 

O estudo dos denominados termos indeterminados, por outro 

lado, inegavelmente remete à concepção pragmatista acerca da 

verdade. Isso porque não se pode afirmar existente uma única verdade 

correspondente ao significado de um termo jurídico indeterminado. De 

acordo com o pragmatismo, a verdade significa simplesmente aquilo 

que é conhecido em um determinado momento, idéia que se aplica ao 

tema em estudo. Rejeita-se, portanto, a idéia de verdade universal e o 

realismo metafísico, na medida em que uma realidade transcendente 

seria inútil e careceria de significado.78

O emprego de tal espécie de termos não raro é útil, na 

medida em que proporciona a evolução da interpretação das normas 

jurídicas que os contêm. Como o espírito humano, a organização social 

e o corpo humano estão em constante evolução dinâmica, a natureza 

do conhecimento jamais poderia deixar de ser igualmente dinâmica, 

devendo ela progredir na mesma proporção que a realidade evolui. 

Para isso, não é razoável almejar-se a objetivação de todos termos 

jurídicos para que possuam um significado extremamente preciso. A 

configuração da comunicação jurídica está relacionada à existência 

dos termos indeterminados, os quais contribuem para a perenização do 
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ordenamento jurídico mediante sucessivos processos de interpretação e 

adaptação dos textos à realidade em que serão aplicados.79

Como afirma Charles Peirce, “o corpo de um símbolo 

transforma-se lentamente, mas seu significado cresce inevitavelmente, 

incorpora novos elementos e livra-se de elementos velhos. Mas todos 

deveriam esforçar-se por manter imutável e exata a essência de cada 

termo científico, embora uma exatidão absoluta não chegue a ser 

concebível.”80 Percebe-se que há a necessidade de evolução do 

significado dos termos jurídicos, o que se torna mais factível com o 

emprego dos termos indeterminados. No entanto, é imprescindível 

assegurar um conteúdo mínimo, a chamada “essência”, sob pena de 

ser possível um desvirtuamento indesejável de seu significado, conforme 

será analisado adiante. 

Nesses termos fluidos, sempre existirão uma zona de certeza 

positiva, em que não há dúvida quanto ao cabimento de sua 

aplicação, e uma zona de certeza negativa, na qual é certo o não 

cabimento da aplicação do termo. Há, igualmente, a chamada zona 

circundante. É exatamente nesta que proliferam as incertezas, sendo 

impossível sua eliminação objetiva. 

As concepções doutrinárias acerca dos chamados termos 

legais indeterminados (ou termos jurídicos indeterminados) surgiram na 

Áustria no século XIX, por ocasião do questionamento acerca da 

possibilidade do controle da exegese de tais espécies de termos pelos 

tribunais administrativos. Foram Edmund Bernatzik e Friedrich Tezner os 

primeiros estudiosos do tema. Formularam os referidos autores opiniões 

                                                           
79 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Direito, Retórica e Comunicação. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, pp. 116-122. 
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contrárias sobre a matéria. Desde então, o assunto ganhou grande 

impulso, notadamente na Alemanha.81

A existência desses termos decorre do fato de que o Direito, 

em algumas situações, não pode realizar adequadamente sua função 

ordenadora condensando numa fórmula rígida todos os aspectos das 

relações jurídicas. Esta é a razão pela qual o legislador emprega termos 

mutáveis, indeterminados, a serem moldados em cada caso concreto. 

É uma utopia imaginar-se que é faticamente possível a programação 

legislativa a respeito da totalidade da atuação administrativa.82

Em realidade, qualquer que seja o tema de estudo, não se 

pode considerar a existência de um significado “em si” da palavra 

individualmente considerada. Este só pode ser identificado no âmbito 

de um determinado jogo lingüístico. De maneira geral, o significado de 

um vocábulo pode ser descoberto em decorrência de seu uso na 

linguagem. Tal constatação está intimamente relacionada à 

onomasiologia ou teoria da designação nominal, já que a definição 

jurídica oscila entre o aspecto onomasiológico da palavra, que 

corresponde ao uso corrente do vocábulo, e o aspecto semasiológico, 

o qual diz respeito à significação normativa.83

Na prática, é o interprete que dita qual a significação – seja 

no sentido da prevalência do aspecto onomasiológico da palavra, seja 

no sentido do uso da significação normativa do termo – após a 

realização do processo interpretativo. Tal significação, portanto, não é 

prévia em relação à interpretação, mas um resultado desta, a qual, por 

mais este motivo, é verdadeira concretização da norma. Tudo isso 

porque linguagem não pode ser ontologicamente compreendida, mas 
                                                           
81 COSTA, Regina Helena. “Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade 
Administrativa”. Justitia, a. 51, v. 145. São Paulo: Ministério Público Estadual, jan./mar. 
1989, p. 43. 
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apenas pode sê-lo em virtude da situação de comunicação no caso 

concreto e, portanto, da situação interpretativa. 

A existência, no texto da norma jurídica, de um termo 

indeterminado, cujo conteúdo é bastante abstrato, ocasiona uma 

pluralidade de opiniões sustentáveis mediante a utilização de 

argumentos lógicos e razoáveis pelo intérprete. O ato interpretativo, 

nesse caso, é praticado levando-se em consideração o âmbito do 

contexto lingüístico. Isso apenas ratifica a idéia proposta pela teoria da 

comunicação, segundo a qual a nomeação por meio da linguagem 

não pode ser ontologicamente compreendida, mas apenas pode sê-lo 

em virtude da situação de comunicação no caso concreto, como 

descrição de uma situação social.84

Quanto ao alcance da indeterminação desses termos, em 

regra, nem sempre é o mesmo. Na verdade, de acordo com a atual 

tendência doutrinária e jurisprudencial, apenas poderiam ser 

denominados de termos jurídicos indeterminados aqueles cujo grau de 

indeterminação fosse bastante elevado. 

Ao observar a repercussão dessa espécie de termos por 

ocasião da incidência de uma norma jurídica, diversos autores 

consideram que a aplicação de um termo indeterminado, cujo 

conteúdo é bastante abstrato, ocasiona uma pluralidade de opiniões 

sustentáveis mediante a utilização de argumentos lógicos e razoáveis.85 

Sacha Calmon Navarro Coêlho entende que “as palavras com que são 

feitas as leis são ambíguas, possuem textura aberta e são vagas, como 

toda linguagem natural. Disso resulta que as pessoas quase sempre 

                                                           
84 MÜLLER, Friedrich. Direito. Linguagem. Violência. Elementos de uma Teoria 
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controvertem sobre o real significado das palavras. Conseqüentemente, 

estas incertezas se transladam para as normas.”86

A respeito do tema, Eros Roberto Grau considera que essa 

textura aberta constitui um perigo tanto para o pensamento claro 

quanto para a expressão lúcida e que o ato de interpretação da 

norma, nessa hipótese, é praticado no âmbito do contexto lingüístico. 

Afirma, ainda, que nessa hipótese não seriam utilizados termos 

indeterminados, mas noções. Recorre à opinião de Jean Paul Sartre e 

aduz que a noção seria a idéia que se desenvolve a si mesma por 

contradições e superações sucessivas e que é, pois, homogênea ao 

desenvolvimento das coisas. Assim, o tema da indeterminação dos 

termos se resolveria na historicidade das noções.87

Em realidade, a utilização dos chamados termos 

indeterminados pressupõe o estabelecimento, pela lei, de uma esfera 

de realidade cujos limites não são aparentemente bem precisos, ainda 

que esse uso se relacione a um determinado pressuposto concreto. Essa 

conduta do legislador, segundo parte da doutrina, decorreria do acaso 

ou se deveria a razões de ordem lingüística (indeterminação 

vocabular). Em outros casos, impor-se-ia a indeterminação em 

decorrência da situação de fato. Assim, apenas em algumas situações 

é que haveria o intuito de atribuir ao aplicador do Direito liberdade de 

atuação.88

Vale ressaltar, no entanto, que essa liberdade não pode ser 

compreendida no sentido negativo, segundo o qual os destinatários do 

ato ou outros órgãos estariam impedidos de apreciar o conteúdo dele 

pelo simples fato de que o intérprete seria livre, razão pela qual não lhe 
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seriam oponíveis quaisquer obstáculos. A margem de autonomia 

conferida a este deve se relacionar com a liberdade em sentido 

positivo, em decorrência da qual o intérprete estaria habilitado a 

selecionar dentre as possibilidades possíveis, todas elas admitidas pelo 

sistema jurídico.89

Por outro lado, a aplicação dos termos indeterminados é 

observada pela doutrina italiana no âmbito da categoria dos fatti 

opinabili. Dessa forma, tendo em vista as noções propostas por uma 

filosofia pura, haveria apenas uma única solução justa. No entanto, na 

quase totalidade das situações, não é possível atingir uma solução 

unânime, pois não seria ela de fácil constatação mediante processos 

discursivos ou probatórios, na medida em que o conteúdo dos termos 

indeterminados no texto da norma inseridos apenas se torna conhecido 

após a interpretação. 

Na verdade, como afirma José de Oliveira Baracho, para a 

compreensão dos termos jurídicos indeterminados, é indispensável que 

se recorra à principiologia do ordenamento jurídico, notadamente no 

que tange ao princípio da proporcionalidade, uma vez que tal 

providência é essencial ao processo de aplicação do Direito. Além 

disso, para o mesmo autor, deveria ocorrer um constante esforço para a 

justificação das decisões, mediante a demonstração de sua 

racionalidade e plausibilidade, de forma que a motivação do ato é 

considerada indispensável, por facilitar de modo inequívoco o controle 

da decisão adotada.90

Não se pode negar que é extremamente útil e, portanto, 

relevante a utilização de termos jurídicos indeterminados no plano da 

                                                           
89 VIDAL, Isabel Lifante. “Interpretation and Judicial Discretion”. 
http://www.udg.es/dretprivat/filosofia/Ponències_II/Isabel_Lifante.rtf, em 5 de março 
de 2004. 
90 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria dos Conceitos Legais Indeterminados”. 
Cidadania e Justiça – Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, a. 4, n. 8. Rio 
de Janeiro: AMB, jan./jun. 2000, pp. 122-124. Cf. item 3.3. 
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tutela dos interesses do cidadão frente à Administração Pública, de 

modo que o Direito Administrativo é o ramo no qual essas espécies de 

termos se manifestam com mais freqüência. Nesse âmbito de estudo, 

como será posteriormente analisado de forma pormenorizada, há 

correlação entre discricionariedade administrativa e termos legais 

indeterminados, já que o exercício do poder discricionário pode se 

efetuar em decorrência da aplicação de normas que contenham 

termos indeterminados, o que ocorre com certa freqüência. 

Apesar disso, há diversas dificuldades relacionadas à 

interpretação e à aplicação de termos legais indeterminados, 

notadamente no campo do Direito Administrativo, em que eles 

possuem natureza diversa daquela dos termos encontrados nos demais 

ramos do Direito. A decisão administrativa que tenha por base tal 

espécie de termo pressupõe duas fases: interpretação e subsunção do 

caso concreto ao termo. O momento da subsunção abrange três 

subfases, ou seja: identificação dos pressupostos de fato e de Direito da 

decisão, ponderação ou valoração dos pressupostos e subsunção 

stricto sensu (decisão). Ademais, a exegese dos termos jurídicos 

indeterminados tem como pressuposto a compreensão precisa e 

possível de seu sentido. Essa interpretação sempre deve considerar o 

contexto legal em que se inserem tais termos, sob pena de não ser 

coerente o resultado obtido. 

Quanto à relação entre os termos jurídicos indeterminados e o 

controle da atividade administrativa, é inegável o surgimento de novos 

parâmetros para a efetivação do controle. Desse modo, tal atividade 

não apenas se resume ao controle da legalidade, da oportunidade, da 

discricionariedade ou do mérito. Entre as várias novas modalidades de 

controle, pode-se mencionar a proporcionalidade e a desproporção. 

Esses novos parâmetros propiciaram o desenvolvimento e a aplicação 

dos princípios gerais do Direito e dos termos jurídicos indeterminados. 
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Além disso, esses dois indicativos contribuíram para melhor sistematizar 

os procedimentos de fiscalização do exercício das competências 

discricionárias por parte do administrador público, sempre baseada em 

quatro princípios, quais sejam: interdição da arbitrariedade, 

razoabilidade, racionalidade e proporcionalidade. 

Ademais, também quando da existência de termos jurídicos 

indeterminados, o controle deve sempre se assentar nos denominados 

princípios fundamentais. Na Alemanha, inicialmente, houve tendência 

no sentido da apreciação dos termos jurídicos indeterminados de forma 

ocasional e limitada. Entretanto, posteriormente, passou-se a consagrar 

o controle pleno da interpretação e aplicação que a Administração 

fazia dos termos legais indeterminados, para evitar o cometimento de 

arbitrariedades. 

Na verdade, não se pode negar a possibilidade de controle 

judicial quanto ao tema, ainda que haja diversos argumentos contrários, 

tais como: falta de preparação técnica do magistrado e necessidade 

de se conferir flexibilidade e dinamicidade ao intérprete. Tais 

argumentos, na verdade, não justificam a impossibilidade de 

interferência do Judiciário nesse âmbito, uma vez que é 

indiscutivelmente salutar tal controle, tendo em vista as seguintes 

premissas: existência, no Estado de Direito, de um órgão cuja função 

específica é julgar; indispensável vinculação à lei no momento da 

interpretação e aplicação dos termos jurídicos indeterminados; e 

impossibilidade de se considerar a dificuldade de se operacionalizar o 

controle como fundamento de legitimidade para uma ilimitada 

liberdade do intérprete. 
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2.3. A ambigüidade dos termos indeterminados e a Administração 

Pública brasileira. 

Como será demonstrado em tópico específico adiante91, há 

necessidade de controle quando do exercício de competências 

discricionárias decorrente do emprego de termos jurídicos 

indeterminados, apesar de não ser uniforme o entendimento segundo o 

qual a existência desses termos poderia ensejar tal conseqüência. A 

necessidade de controle se justifica porque, freqüentemente, tal 

espécie de termo é utilizada como fundamento para justificar decisões 

perniciosas aos destinatários da norma jurídica. 

Na realidade, em muitos casos, esses termos são apenas 

artifícios utilizados pelo legislador para conferir ao administrador público 

ampla margem de liberdade em sua atuação diante do caso 

concreto. No entanto, não se pode olvidar que, apesar de existente, tal 

margem de liberdade não é absoluta, sob pena de se converter em 

arbítrio. 

Não se pode fundamentar a decisão na existência de termos 

legais indeterminados para, na verdade, externar a vontade pessoal do 

administrador, em dissonância com os anseios da sociedade, 

destinatária da decisão. 

Apesar dessa impossibilidade, é comum a utilização dessa 

espécie de termos como pseudo-fundamentos para a tomada de 

decisões alopoiéticas. 

Sobre o tema, observa-se, tanto na realidade desenvolvida, 

como na subdesenvolvida, a existência de mecanismos que denotam a 

influência de outros subsistemas sociais, tais como política, religião e 

economia na interpretação e aplicação das normas jurídicas. No 

entanto, o grau de interferência de tais âmbitos é maior quando se 

observam as localidades terceiro-mundistas. Enquanto nestes locais a 

                                                           
91 Cf. item 4.6. 
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infra-estrutura na qual se embasa a superestrutura, o ordenamento 

jurídico, é extremamente deficiente e apresenta enormes disparidades 

econômico-sociais, na modernidade central, são praticamente 

inexistentes tais conflitos infra-estruturais.92  

Portanto, na modernidade periférica, há constante 

manifestação das inter-relações presentes entre âmbito jurídico e outras 

realidades mundanas, especificamente e principalmente economia e 

política, expressando-se, respectivamente, esta influência pelos 

aspectos do “ter” e do “ser”. Não se verifica apenas a abertura 

cognitiva necessária ao chamado Direito Moderno. Caracteriza-se, 

destarte, a presença de alopoiese93. Quanto à palavra “alopoiese”, 

esta deriva do grego alo (no sentido de “diferente”) + poiesis 

(significando “produção”, “criação”). Desta feita, não há a 

diferenciação funcional pretendida pela tendência à modernização do 

Direito.  

Surge, então, o problema da legitimação, cuja solução é 

proposta por estratégias não coerentes com a tendência à autopoiese 

do Direito. “Assim, não se deve pensar que um sistema alopoiético não 

se legitima, mas apenas que sua legitimação não é moderna94 do 

ponto de vista da autopoiese.”95

                                                           
92 Para uma melhor caracterização dos conceitos de modernidade central e 
modernidade periférica, cf. NEVES, Marcelo: “Do Pluralismo Jurídico à Miscelânea 
Social: o problema da falta de identidade da(s) esfera(s) de juridicidade na 
modernidade periférica e suas implicações na América Latina”. Anuário do Mestrado 
em Direito, n° 06. Recife: Universitária, 1993, pp. 313-357. 
93 NEVES, Marcelo: “Da Autopoiese à Alopoiese do Direito”. Anuário do Mestrado em 
Direito, n. 05. Recife : Universitária, 1992, pp. 273-298. 
94 O termo, nesta ocasião, não remete, necessariamente, ao aspecto cronológico, 
porém, dentre outros elementos, à caracterização da presença da autor-referência 
em determinado sistema jurídico. Sobre o tema, cf. ADEODATO, João Maurício. Ética e 
Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 205-
211. 
95 ADEODATO, João Maurício: “Modernidade e Direito”. Revista da ESMAPE, v. 2, n° 6. 
Recife: Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, out./dez. 1997, p. 
262. 
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Na verdade, o que confere significado a um termo jurídico 

indeterminado são critérios extrajurídicos, utilizados quando da 

interpretação e aplicação, diante de um caso concreto, da norma 

jurídica que contém essa espécie de termos. Tais expressões, de fato, 

são apenas o pseudo-fundamento da decisão, a qual já havia sido 

previamente estabelecida com base em concepções não-jurídicas. 

Desse modo, são eles úteis para conceder legitimação à decisão, 

situação que demonstra a desestruturação da realidade jurídica.  

Essa forma de utilização dos termos jurídicos indeterminados 

não deve prevalecer. A liberdade que decorre do emprego, pelo 

legislador, de tais expressões vagas, fluidas ou imprecisas jamais pode 

ensejar uma fuga do campo significativo mínimo que tais termos 

possuem, ou seja, das chamadas “zonas de certeza positiva” e “certeza 

negativa”. Deve ser respeitado, ademais, o significado social imanente 

nos termos que compõem a proposição normativa96. 

Além disso, sempre deve ser atendida com a máxima 

perfeição, ou seja, com “precisão capilar”97 a finalidade pública 

entregue ao encargo do administrador-intérprete, ainda que não se 

possa afirma existente um único conteúdo possível do ato, na medida 

em que aquele variará de acordo com as circunstâncias de fato que 

estiverem permeando a prática deste. Caso contrário, deve ser o ato 

invalidado em sede de controle interno ou externo. 

                                                           
96 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “‘Relatividade’ da competência discricionária”. 
Revista de Direito Administrativo, vol. 212. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 52-53; 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Judicial. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998, pp. 30-32. 
97 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Discricionariedade Administrativa”. Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, n. 11. Recife: UFPE, 2000, p. 55-56. 
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Capítulo III – Exercício de competências discricionárias pela 
Administração Pública 

 

3.1. Discricionariedade administrativa e alopoiese na argumentação 

entimemática. 

Os atos administrativos são aqueles atos jurídicos expedidos 

por agentes públicos no exercício das atividades de administração, 

cuja regência há de ser matizada por normas juspublicistas. 

Quanto aos chamados “atos vinculados”, o administrador não 

teria qualquer liberdade, ficando jungido ao cumprimento dos ditames 

legais, não podendo emitir juízos de conveniência e oportunidade. 

Nessa hipótese, a norma jurídica determinaria com precisão capilar a 

única conduta que deve ser adotada pelo administrador público. O 

interesse público98 perseguido, desta feita, é estabelecido pelo 

legislador de forma precisa e exaustiva e não há possibilidade de quase 

nenhuma valoração por parte do agente da Administração, que só 

pode agir conforme uma única vontade normativa. 

De acordo com Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, “nos atos 

vinculados há uma constitutividade de natureza apenas formal, visando 

à remoção de obstáculos. No que tange a seu conteúdo, são 

meramente declaratórios. O direito decorre diretamente da lei (...)”99 

Obviamente, ainda que sejam denominados de “vinculados”, esses 

atos ensejam certa margem de liberdade ao intérprete a aplicador do 

Direito, na medida em que este realizará um processo interpretativo, do 

qual podem surgir mais de um resultado possível. Em conseqüência, há 

                                                           
98 Ressalte-se que a expressão “interesse público” ora empregada genericamente diz 
respeito ao chamado “interesse público primário” ou interesse coletivo. Não seriam 
relevantes, portanto, os anseios do Poder Público enquanto gestor da máquina 
administrativa (“interesse público secundário”), salvo se aqueles coincidissem com os 
interesses da coletividade, os quais sempre devem prevalecer. Para aprofundar a 
distinção entre os conceitos de interesse público primário e secundário, cf. ALESSI, 
Renato. Principi di Diritto Amministrativo. Vol I. Milão: Giuffré, 1978, pp. 231-233. 
99 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, p. 497. Vol. I. 
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certos elementos não previamente determinados, por se relacionarem à 

realidade subjacente à prática do ato. 

Em outros casos, permanece a Administração com maior 

margem de discrição, devendo ser respeitados limites gerais. Segundo 

Celso Antônio Bandeira de Mello, discricionariedade é “a margem de 

liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo 

critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 

comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 

cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da 

finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou 

da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 

objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.”100

Antigamente, eram os chamados atos discricionários, em 

contraposição aos vinculados, aqueles a respeito dos quais não cabia 

qualquer crítica quanto à legalidade, ficando dispensados de todas as 

formas de controle.101

Esse entendimento decorria do fato de que a inobservância 

do ordenamento jurídico por parte da Administração seria mais 

facilmente observável na emanação dos então denominados “atos 

vinculados”, uma vez que o agente ficaria sujeito a um único 

comportamento admissível. No que tange aos chamados “atos 

discricionários”, seria penoso o trabalho de verificação do 

descumprimento da regra legal, nas hipóteses em que o legislador 

possibilita o exercício das faculdades discricionárias. 

Hodiernamente, no entanto, constata-se que a distinção entre 

atos vinculados e discricionários não é absoluta, uma vez que existem 

infinitos graus de liberdade discricionária e de condicionamento 

                                                           
100 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Judicial. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 48. 
101 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 5. ed. T. 1. Buenos Aires: 
Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p. X-26. 
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jurídico.102 Na verdade, “discricionária é a apreciação a ser feita pela 

autoridade quanto aos aspectos tais ou quais e vinculada é a sua 

situação em relação a tudo aquilo que se possa considerar já resoluto 

na lei e, pois, excludente de interferência de critérios da 

Administração”.103

Para alguns, até mesmo a discricionariedade seria exercida 

gradualmente. Sobre o tema, Dworkin considera que o termo 

“discricionariedade” poderia ser compreendido em três sentidos: um 

sentido mais tênue, o qual apenas se referiria ao fato de que norma 

jurídica alguma poderia ser aplicada mecanicamente, já que a 

aplicação do Direito sempre pressupõe um ato de discernimento; um 

sentido um pouco menos tênue, segundo o qual o intérprete possuiria a 

autoridade para emitir a decisão final, que não seria passível de 

modificação; e um sentido mais forte, que proporcionaria um controle 

absoluto, pela autoridade, da sua própria decisão, a qual poderia 

possuir o conteúdo desejado subjetivamente pelo intérprete.104

Obviamente, não é possível concordar inteiramente com a 

opinião desse autor, o qual admite a inexistência de qualquer espécie 

de controle quanto à segunda acepção e praticamente equipara à 

terceira a noção de arbitrariedade. No entanto, suas lições são válidas 

apenas por demonstrar que, em qualquer ordenamento jurídico, haverá 

vários graus relativos ao exercício das competências discricionárias, na 

medida em que ele pode se referir a um ou mais elementos do ato. 

Como já observado, da leitura e aplicação de uma 

proposição normativa podem ser extraídas diversas normas, com 

conteúdos extremamente díspares. Isto resulta do fato de que a norma 
                                                           
102 FREITAS, Juarez. “Os Atos Administrativos de Discrionariedade Vinculada aos 
Princípios”. Boletim de Direito Administrativo, a. XI, n. 6. São Paulo: NDJ, jun. 1995, pp. 
324-327. 
103 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “‘Relatividade’ da competência discricionária”. 
Revista de Direito Administrativo, vol. 212. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 49-50. 
104 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, pp. 108-113. 
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jurídica apenas é inteiramente caracterizada após sua interpretação. O 

intérprete não seria apenas um mediador entre a regra e o fato, mas 

um verdadeiro “co-autor da norma”105. Além disso, as próprias 

proposições normativas não raro concedem tal margem de liberdade. 

Observa-se, portanto, que a existência de competências 

discricionárias é exigência do próprio conceito de ordenamento 

jurídico. Como já afirmava Hans Kelsen, a produção das normas jurídicas 

em geral decorre da aplicação de outras que são hierarquicamente 

superiores àquelas. No entanto, as normas aplicadas não podem 

determinar todos os contornos da produção da norma inferior. Desse 

modo, não pode a norma superior detalhar o conteúdo da inferior de 

modo a que esta seja considerada um ato de reprodução, e não de 

produção do Direito. Ao mesmo tempo, a norma a ser aplicada 

igualmente não pode deixar de conferir contornos mínimos à norma 

produzida, sob pena de restar inexistente a aplicação do Direito.106

Caso sejam aplicadas as lições desse autor à seara do Direito 

Administrativo, concluir-se-á no sentido de que a existência de 

faculdades discricionárias é uma exigência indeclinável da própria 

convivência em sociedade. Isso porque, como salienta García de 

Enterría, não pode existir uma pura “nomocracia” objetiva e neutra ou 

uma aplicação automática de normas que predefinam totalmente o 

atuar da Administração Pública.107 Caso isso fosse possível, seria 

suficiente um mero programa de computador para a prolação das 

decisões administrativas, o que é racionalmente impossível.108

                                                           
105 FERREIRA, Sérgio de Andréa. “Atos Administrativos: elementos, poder discricionário e 
o princípio da legalidade, limites da convalidação, formas de extinção”. Boletim de 
Direito Administrativo, a. XIII, n. 5. São Paulo: NDJ, maio 1997, p. 325. 
106 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991, pp. 253-254. 
107 ENTERRÍA, Eduardo García de. Curso de Derecho Administrativo. 4.ed. Madrid: 
Civitas, vol. I, 1983, p. 454. 
108 Cf. item 1.2. 
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A existência dessa margem de liberdade conferida ao 

intérprete e aplicador do Direito se verifica com mais freqüência sempre 

que, no texto da norma, encontram-se os denominados termos jurídicos 

indeterminados. Na realidade, praticamente todos os vocábulos 

ensejam a possibilidade de emprego de diversos significados, na 

medida em que jamais se configura uma identidade entre o 

pensamento e a expressão simbólica. Entretanto, a disparidade entre 

pensamento e expressão é ampliada quando do emprego desses 

termos indeterminados, que ensejam maior dificuldade para a 

determinação mais precisa de seu significado. 

Tal não é diferente em se tratando de comandos emanados 

para regular a atuação do administrador público. Este tem margem de 

liberdade ampla, apenas delimitada por certos elementos (a exemplo 

dos princípios constitucionais), para dar completude às normas de 

forma que sejam atendidas finalidades, como o interesse público – 

termo este indeterminado. Além disso, as próprias proposições 

normativas não raro concedem tal margem de liberdade. 

No entanto, o poder discricionário pressupõe a aceitação, 

pelo ordenamento jurídico, daquilo que for julgado oportuno pela 

Administração. Tal poder deve ser exercido para consecução do 

interesse público primário, não devendo o administrador agir livremente, 

de maneira arbitrária. 

Os limites ao exercício das faculdades discricionárias são 

considerados relativos ou elásticos, ao passo que aqueles que se 

relacionam à atividade vinculada são chamados de concretos. Isto 

decorre da maior ou menor facilidade em identificá-los. Como 

principais limites à discricionariedade, Agustín Gordillo elenca: “la 

razonabilidad (es decir, la prohibición de actuar arbitraria o 

irrazonablemente; en otra formulación, la justicia), la desviación de 

poder (prohibición de actuar com una finalidad impropria), y la buena 
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fe.”109 Além destes, pode-se enunciar os princípios gerais do Direito, na 

medida em que aplicáveis à situação. 

O desvio de poder, ao contrário da razoabilidade, é de difícil 

identificação por se relacionar ao aspecto subjetivo, às intenções do 

agente administrativo. Na verdade, há presunção juris tantum no 

sentido da legitimidade dos atos administrativos, de forma que caberá 

ao prejudicado comprovar a ilegitimidade de um ato viciado e, 

portanto, ilegal. 

Na hipótese de não serem respeitados os limites ao exercício 

das competências discricionárias, o próprio Direito Administrativo nega 

validade ao ato.110 Para a comprovação dessa ilegalidade, faz-se 

mister encontrar provas, indícios ou elementos probatórios 

circunstanciais que confirmem a existência do desvio de finalidade. Na 

maior parte dos casos, a prova residirá em um conjunto de 

circunstâncias alheias ao âmbito externo do ato, mas que estão na 

realidade e nos antecedentes do caso.111

Não obstante essa dificuldade prática, cabe mencionar que 

sempre é único o interesse público nos casos em que remanesce à 

Administração Pública liberdade de escolha, uma vez que apenas uma 

das soluções possíveis atenderá com precisão capilar o objetivo da 

norma. Há, pois, desvio de poder sempre que o interesse coletivo, ainda 

que apenas implicitamente contido no ordenamento, não seja levado 

em consideração pela Administração. 

Desta feita, diversas espécies de vícios se relacionam ao 

exercício do poder discricionário. Dentre eles, pode-se enumerar: 

transgressão dos limites da discricionariedade; abuso ou desvio do 

                                                           
109 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 5. ed. T. 1. Buenos Aires: 
Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p. X-29. 
110 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 44. 
111 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 5. ed. T. 1. Buenos Aires: 
Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p. X-34. 
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poder discricionário; e ausência do exercício ou exercício deficiente do 

poder discricionário.  

A primeira hipótese verifica-se nos casos em que o agente 

público afronta as balizas legais fixadas como limites à 

discricionariedade. Isso freqüentemente ocorre quando atua visando a 

satisfazer interesses pessoais os mais diversos, e não o bem público. 

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, de há muito, já afirmava o seguinte: 

“sempre que entrarem em conflito o direito do indivíduo e o interesse da 

comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial 

da Administração é o bem comum.”112 Portanto, é manifestamente 

viciada a conduta de um administrador público que objetive atender a 

anseios pessoais em detrimento do interesse público primário. Exemplo 

dessa espécie de vício é a aplicação de sanções administrativas a 

servidores públicos por vingança, tendo em vista desavenças pessoais, 

na hipótese de não ser cabível a incidência da punição disciplinar. Por 

outro lado, pode o administrador acobertar determinados atos ilegais 

de outros indivíduos, em virtude de relações de amizade, ocorrendo 

favoritismo. Além disso, é também manifestação dessa tendência a não 

cominação de penas pecuniárias a empresas que afrontem normas 

ambientais, mediante condutas nocivas ao meio-ambiente, em virtude 

de relações de amizade com o agente da Administração.  

O segundo caso de vício ocorre quando o agente pratica ato 

visando a fim diverso daquele previsto na regra de competência ou 

para a qual o poder discricionário foi instituído. “Assim, a ilegalidade 

decorrente do desvio de poder, alocada na finalidade da norma 

jurídica, ocorre não somente quando o agente persegue um fim de 

interesse particular, mas também quando, ainda que perseguido um 

interesse público, for ele diverso do interesse público previsto em lei. 

                                                           
112 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 43. 
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Tanto numa como noutra hipótese, o ato será invalidado em razão de 

não guardar relação com a finalidade determinada na norma”.113

Nessa hipótese, o fim é administrativo, porém não é desejado 

pela norma que conferiu a faculdade de atuar discricionariamente. Se 

a lei, por exemplo, autoriza a cobrança de multa decorrente de certas 

infrações como medida tendente a evitar seu cometimento, ao 

administrador não é facultado cominar essa sanção com objetivo 

diverso, como o de auferir grande quantidade de recursos para 

determinadas obras. O controle de tal conduta reside na comparação 

entre o fim almejado pelo legislador ao conferir certo poder ao 

administrador público e a finalidade concreta a que visava o agente 

ao se utilizar dos poderes previamente conferidos. 

Finalmente, a terceira possibilidade se dá quando o agente 

público julga que sua liberdade de escolha é menor do que a lei 

efetivamente lhe concede ou que sua competência é vinculada ou, 

ainda, que não dispõe de competência alguma, quando, na verdade, 

está investido do poder discricionário. Nesse caso, indevidamente se 

omite em atuar, prejudicando o normal funcionamento da 

Administração Pública. Em geral, concede-se a faculdade discricionária 

para que o agente público possa eleger, segundo o caso concreto, a 

solução que atenda com precisão capilar a finalidade da norma. A 

omissão dele, não raro, inviabiliza a consecução do interesse público 

primário. 

Como será mais detidamente observado, a existência de 

qualquer dos vícios pode ser objeto de controle, notadamente pelo 

Poder Judiciário. E é exatamente nas duas primeiras hipóteses que pode 

se verificar a influência de fatores externos ao Direito na argumentação 

utilizada em relação à atuação discricionária da Administração Pública, 

objeto deste estudo. 
                                                           
113 LEITE, Luciano Ferreira. Discricionariedade Administrativa e Controle Judicial. São 
Paulo: RT, 1981, p. 33. 
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3.2. Termos jurídicos indeterminados versus discricionariedade. 

A teoria acerca dos termos jurídicos indeterminados, apesar 

de provocar até os nossos dias diversos debates, está sendo discutida 

há cerca de um século, como foi salientado anteriormente. No caso do 

exercício da competência discricionária por parte da Administração 

Pública, exatamente por serem vagos e imprecisos, podem alguns 

termos ser preenchidos por conteúdos diversos. Seus significados 

dependem do caso concreto, de acordo com a intenção do legislador 

e/ou do administrador público. São exemplos corriqueiros de tais 

espécies de termos, no Direito Administrativo, as noções de interesse 

público, comportamento moralmente reprovável, probidade do 

administrador público, dentre outros. 

Há doutrina no sentido de que existem diferenças entre poder 

discricionário e termo jurídico indeterminado, uma vez que o controle 

judicial, no primeiro, restringir-se-ia a aspectos formais ou a seus 

pressupostos de validade, não entrando na apreciação o juízo de 

conveniência ou oportunidade da medida. Relativamente aos termos 

jurídicos indeterminados, o controle judicial seria total, sendo apenas 

limitado pela impossibilidade cognitiva de declarar se a aplicação foi 

correta ou não.114

Há quem entenda que, quando a lei condiciona o exercício 

do poder administrativo por meio dessa espécie de termos, apenas 

admite uma única solução justa, o que excluiria a discricionariedade, a 

qual supõe a existência de várias soluções lícitas.115

Sainz Moreno advoga que existe discricionariedade quando a 

autoridade administrativa pode escolher entre várias decisões, de forma 

                                                           
114 SILVA, Almiro do Couto e. “Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro”. 
Revista de Direito Administrativo, v. 179. Rio de Janeiro: Renovar, jan./jun. 1990, pp. 59-
60. 
115 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria dos Conceitos Legais Indeterminados”. 
Cidadania e Justiça – Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, a. 4, n. 8. Rio 
de Janeiro: AMB, jan./jun. 2000, p. 125. 
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que, na vontade do legislador, qualquer delas é juridicamente 

admissível e tem o mesmo valor. Haveria termo jurídico indeterminado, 

por outro lado, quando apenas uma decisão é juridicamente 

admissível.116

No entanto, não se pode negar o fato de que a 

Administração pode levar a termo aplicações distintas de um mesmo 

termo, as quais seriam igualmente lícitas, tendo em vista uma solução 

juridicamente plausível, o que pressupõe a existência de 

discricionariedade. 

Por isso, há autores que, de forma mais lúcida, sustentam a 

existência da discricionariedade como decorrência do emprego, pela 

lei, de termos jurídicos indeterminados. Isto ocorreria nos casos em que a 

situação é descrita na norma geral “por palavras que recobrem 

conceitos vagos, dotados de certa imprecisão e por isso mesmo 

irredutíveis à objetividade total, refratários a uma significação unívoca 

inquestionável.”117

Quanto ao tema, atualmente, não se diferencia claramente o 

termo jurídico indeterminado da problemática da discricionariedade 

administrativa na Alemanha, o que é apresentado de forma diferente 

no sistema francês. 118

Na verdade, o juízo discricionário de que se vale o agente da 

Administração Pública para emanar um ato administrativo decorre da 

existência de certo grau de imprecisão na hipótese normativa. E isso 

                                                           
116 SAINZ MORENO, Fernando. Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discricionariedad 
Administrativa. Madrid: Editorial Civitas, 1976, p. 234. 
117 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 309. 
118 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria dos Conceitos Legais Indeterminados”. 
Cidadania e Justiça – Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, a. 4, n. 8. Rio 
de Janeiro: AMB, jan./jun. 2000, p. 126. 
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acontece, notadamente, quando nela estão presentes termos 

plurissignificativos ou termos que possuam cunho valorativo.119

Nesses casos, em um primeiro momento, seria desenvolvida 

pelo agente da Administração uma interpretação e, como a norma 

não poderia regular tudo de forma absoluta, não haveria que se falar 

em incerteza da vontade legal. Após a atividade interpretativa, 

remanesceria um campo circunscrito de liberdade quanto à 

determinação de sua competência e de seu conteúdo de agir. O 

poder discricionário corresponderia exatamente à faculdade de 

escolha entre uma das várias significações contidas abstratamente em 

um comando normativo prático relativo às condições de fato do agir 

administrativo, escolha esta feita dentro dos lindes legais.120

Apesar da existência, no âmbito dos termos fluidos, de dois 

aspectos em relação aos quais não há maior dificuldade para se 

chegar aos seus significados extremos aplicáveis ou não – zonas de 

certeza positiva e negativa, respectivamente –, é na denominada zona 

circundante em que há a maior dificuldade para a precisa 

determinação do conteúdo do termo, o que não pode ser solucionado 

objetivamente.121

Inegavelmente, muitas arbitrariedades podem ser cometidas 

mediante o mau emprego de vocábulos, em virtude de originária 

imprecisão lingüística ou de apropriação intencionalmente desviada de 

sua função precisa. E a isto se prestam os termos jurídicos 

indeterminados, sendo verdadeiras fontes de abusos por parte do Poder 

Público. 

                                                           
119 LEITE, Luciano Ferreira. Discricionariedade Administrativa e Controle Judicial. São 
Paulo: RT, 1981, pp. 25-26. 
120 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. “A Teoria do Desvio de Poder em Direito Administrativo”. 
Revista de Direito Administrativo, v. VI. Rio de Janeiro, pp. 77-78. 
121 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1999, pp. 310-311. 
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No entanto, o intérprete e aplicador do Direito jamais pode 

gozar de ampla liberdade para agir prescindindo dos princípios do 

sistema, seja qual for a situação. Apesar desse fato, nem sempre é fácil 

atacar as arbitrariedades existentes. 

Não se pode negar que a linguagem existe porque é 

ferramenta para a solução dos problemas relacionados a um 

determinado grupo, fazendo aumentar o número de crenças 

compartilhadas sobre quais são as melhores ações para o grupo. A 

notória utilidade dessa ferramenta não afasta, contudo, a possibilidade 

de ser a imprecisão lingüística utilizada exatamente como instrumento 

de abusos e arbitrariedades, razão pela qual devem ser estabelecidos 

limites, tal como a necessidade de exposição detalhada de todos os 

fundamentos da decisão. 

 

3.3. O dever de motivar os atos administrativos exarados com base em 

faculdades discricionárias. 

Consiste a motivação na exposição racional dos pressupostos 

de fato e jurídicos que ensejaram a adoção de uma determinada 

postura por parte do aplicador do Direito. Obviamente, não pressupõe 

a motivação uma exposição detalhada e exaustiva de todos os 

aspectos que ensejaram a prática do ato. É suficiente que estejam 

claramente estabelecidos os motivos determinantes e a demonstração 

da relação lógica existente entre eles e o conteúdo do ato. 

Não é a motivação algo apenas formal, tendo em vista que é 

indispensável, na medida em que apenas por meio dos motivos é que 

podem os interessados conhecer as razões que justificam o ato. Alguns 

autores afirmam que nem sempre é a motivação um elemento 

necessário do ato administrativo. Seria ela dispensável sempre que fosse 

possível aferir, com base nas próprias circunstâncias que envolvem o 

ato de decidir, as razões pelas quais o administrador elegeu a solução 
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adotada.122 Desse modo, até mesmo os órgãos de controle externo 

poderiam facilmente identificar o motivo. Seria suficiente, para tanto, 

que eles incorporassem o papel de administrador, mediante a 

realização da atividade de motivar, não realizada por este. 

No entanto, essa suposta facilidade de dedução dos motivos 

implícitos do ato pelo órgão de controle não pode autorizar a ausência 

de motivação de qualquer ato administrativo. Isso porque, caso seja 

indistintamente admitida, ocasionará interferências indevidas de um 

Poder em relação a outro.123

Como foi observado, a doutrina considera que existem dois 

momentos no processo jurídico-argumentativo: o de descoberta da 

decisão a ser adotada e o da justificação quanto à escolha daquela.124 

Assim, a gênese da decisão, ou o processo pelo qual ela é obtida, não 

equivale ao processo de validação dela. Nem sempre os verdadeiros 

fundamentos ou motivos que ensejaram a escolha por uma ou outra 

alternativa (justificação interna) correspondem àqueles formalmente 

externados (justificação externa). Desse modo, os fatos que 

determinaram a opção pela decisão, parte fundamental dela, 

permanecem obscuros. Em conseqüência, a justificação deve ser 

observada como a racionalização de algo não racionalizável. 

Não obstante, a fundamentação é indispensável, na medida 

em que é a única fonte que possibilita o fácil acesso aos motivos que 

ensejaram a decisão, ainda que nem sempre isso ocorra plenamente. 

Possui a motivação importância em três diferentes âmbitos: para o 

próprio órgão responsável pela decisão, tendo em vista que a 

necessidade de fundamentá-la opera como um autocontrole ou 
                                                           
122 MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Madrid: 
Tecnos, 1994, pp. 151-153. 
123 CORNEJO, Valentin Thury. “Control de la Actividad Administrativa: discrecionalidad 
tecnica y motivación (apuntes a partir de la reciente jurisprudencia española)”. 
http://www.comadrid.es/pres_serv_juridicos/revista_juridica/numero3/comentario1.htm
, em 5 de março de 2004.
124 Cf. item 1.2. 
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necessário reexame; para os organismos competentes para efetuar o 

controle da decisão, na medida em que eles passam a encarar a 

justificação como elemento facilitador da sua função; e para a 

comunidade em geral, uma vez que a legitimação das decisões está 

intimamente relacionada à motivação delas em qualquer regime que 

se pretenda democrático.125 Quanto a este último aspecto, a doutrina 

salienta que a motivação corresponde a um princípio jurídico-político, 

tendo em vista que é em nome da coletividade que se exercem os 

poderes públicos.126

Parcela considerável da doutrina vislumbra a motivação dos 

atos administrativos como um dever do agente. É citado, inclusive, o 

princípio da motivação como um dos corolários básicos da 

Administração Pública. Assim, tanto os fundamentos fáticos, como os 

jurídicos, em que se estriba uma decisão, devem ser aduzidos, para que 

seja possível a análise de sua adequação ao caso concreto. Sendo 

obrigatória a motivação, é verdadeira forma de coibir providências 

administrativas injustificáveis, que não assegurem a consecução do 

interesse público.127

Para o controle das possíveis situações de abuso, mister ser 

exigida a motivação dos atos, notadamente daqueles cuja nota é a 

discricionariedade. A Constituição Federal de 1988 consagrou normas 

que asseguram a transparência da Administração, já que de nada 

adiantaria conferir aos administrados o direito de saber o que o agente 

administrativo faz (princípio da publicidade) se não lhes fossem 

explicitados os motivos da atuação (princípio da motivação). 

                                                           
125 CORNEJO, Valentin Thury. “Control de la Actividad Administrativa: discrecionalidad 
tecnica y motivación (apuntes a partir de la reciente jurisprudencia española)”. 
http://www.comadrid.es/pres_serv_juridicos/revista_juridica/numero3/comentario1.htm
, em 5 de março de 2004.
126 SALAVERRÍA, Juan Igartúa de. Discrecionalidad Técnica, Motivación y Control 
Jurisdiccional. Madrid: Civitas, 1998, pp. 85-86. 
127 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1999, pp. 362-363. 
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Assim, cabe estender o art. 93, IX e X, CF/88 também aos 

agentes administrativos individuais, não organizados em tribunais 

administrativos, até mesmo para facilitar o controle de seus atos. 

Atualmente, inclusive, a obrigatoriedade da motivação encontra-se 

consagrada no art. 2.º, VII, da lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito federal. 

Embora parte da doutrina128 apregoe a desnecessidade de 

motivação quando seja o ato praticado com base em faculdades 

discricionárias – por julgá-la necessária apenas nos chamados atos 

vinculados, sob pena de tolher a discricionariedade –, tal motivação é 

de suma importância. No entanto, é indiscutível a importância da 

motivação em qualquer ato administrativo, razão pela qual o legislador 

pátrio dedicou todo um capítulo ao tema no bojo da lei n.º 9.784/1999. 

Quanto à discricionariedade, é apenas o “expediente 

operacional, fruto da opção do legislador, destinado a otimizar a 

prática administrativa, impondo deveres até maiores de motivar as 

escolhas assumidas com probidade e correção técnica.”129 

Relativamente aos atos emanados no exercício das faculdades 

discricionárias, não pode deixar de prevalecer o dever de motivar, 

notadamente em hipóteses nas quais o ato possa implicar restrição ou 

limitação da esfera jurídica dos administrados. 

Tanto a ausência do motivo que ensejou a emanação do ato, 

como a inexistência de relação entre o motivo e o conteúdo do ato são 

razões suficientes para invalidá-lo. Para tanto, mister a motivação, para 

que possa o órgão de controle concluir pela validade do ato 

administrativo caso a motivação traduza adequadamente a realidade 

exterior. 

                                                           
128 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 14. ed. São Paulo: RT, 1989, 
pp. 174-175. 
129 FREITAS, Juarez. “Os Atos Administrativos de Discrionariedade Vinculada aos 
Princípios”. Boletim de Direito Administrativo, a. XI, n. 6. São Paulo: NDJ, jun. 1995, p. 336. 
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De acordo com a abalizada doutrina de Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello, é caso de invalidação do ato a falta de motivação, 

quando ela é determinada por lei e nas hipóteses que decorrem da 

própria natureza do ato. O mesmo autor enumera diversos atos 

praticados no exercício de poderes discricionários, cuja motivação 

deve ser compulsória. 

O primeiro caso é representado pelos atos que limitam a 

esfera jurídica dos administrados. Como exemplo, pode-se citar a 

determinação de ocupação de terreno particular em caso de 

necessidade da Administração Pública para construir indispensável 

obra pública. Além disso, considera igualmente obrigatória a motivação 

da declaração de utilidade pública para fins de expropriação de 

imóvel de terceiro. 

Como outra hipótese de compulsoriedade da motivação, 

Oswaldo Aranha cita os atos que recusam pretensões dos 

administrados. Exemplo dessa espécie de atos é a denegação de 

autorização de porte de arma, por serem consideradas improcedentes 

as razões invocadas no pedido. 

Além disso, esse autor aduz que é indispensável a motivação 

de atos que revoguem situações jurídicas dos administrados garantidas 

por atos anteriores. Isso também ocorre no que tange aos atos que 

alteram precedentes administrativos quanto a determinado problema 

relacionado à Administração Pública. 

Também seria compulsória a motivação de atos que 

reformem decisão anterior por considerar que a mais recente melhor 

atende ao interesse público. Deveriam ser motivados, ademais, os atos 

que resolvam de forma contrária aos pareceres técnicos ou aos 

elementos constantes de procedimento administrativo, por considerá-

los errôneos ou contrários ao interesse coletivo. 
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Na hipótese de incidência de sanções decorrentes de 

procedimento administrativo disciplinar, também seria compulsória a 

motivação. Isso igualmente ocorreria no que tange à emissão de 

opiniões a respeito de certo tema, como nos casos de pareceres de 

órgãos consultivos.130

Note-se que a necessidade de motivação de determinados 

atos administrativos, ainda que exarados no exercício de competências 

discricionárias, relaciona-se intimamente à indispensável preservação 

da segurança jurídica. Assim, não é admissível que, a pretexto de ser 

emanado um ato predominantemente discricionário, sejam olvidados 

princípios gerais do ordenamento jurídico. 

Portanto, em se tratando de discricionariedade administrativa 

– especialmente no tocante aos termos jurídicos indeterminados, os 

quais podem ensejar, segundo doutrina mais autorizada, o exercício de 

competências discricionárias por parte da Administração Pública –, 

deve ser particularmente exigida a motivação dos atos, até mesmo 

para facilitar o controle. 

A obrigatoriedade de motivar os atos administrativos 

embasados em faculdades discricionárias visa a assegurar o controle da 

causa do ato. Este pode inclusive ser declarado nulo por falta de causa, 

em virtude da ausência de motivação, caso as razões determinantes 

para sua emanação efetivamente inexistiram. Há quem afirme, 

inclusive, que, quanto maior a margem de liberdade conferida ao 

administrador público, deve ser mais evidente e exigível o dever de 

motivar a decisão. A motivação, portanto, seria um elemento 

indissociável do exercício de competências discricionárias.131

                                                           
130 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, p. 472. Vol. I. 
131 CORNEJO, Valentin Thury. “Control de la Actividad Administrativa: discrecionalidad 
tecnica y motivación (apuntes a partir de la reciente jurisprudencia española)”. 
http://www.comadrid.es/pres_serv_juridicos/revista_juridica/numero3/comentario1.htm
, em 5 de março de 2004.
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Dessa forma, a necessidade de fundamentar tais atos é um 

princípio geral do Direito Administrativo, para que, mediante a análise 

do conteúdo do ato, investigue-se acerca da congruência e exatidão 

das determinações nele contidas, para que sejam evitados eventuais 

desvios de finalidade. Caso não seja observado o dever de motivar – 

notadamente em se tratando de atos praticados no exercício de 

competências discricionárias – é o ato nulo, ainda que não tenha 

ocorrido um dano concreto. Tal conclusão decorre do fato de que a 

exposição dos motivos e da correlação destes com as conseqüências 

do ato é um requisito abstrato deste último. 

Os órgãos de controle – seja ele interno ou externo – devem 

sempre diligenciar no sentido da fiscalização quanto à observância 

desse dever pelos agentes administrativos. Isso porque o exercício das 

atribuições desses órgãos restará prejudicado caso o dever de a 

Administração motivar seja simplesmente ignorado. 
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Capítulo IV – Controle judicial e discricionariedade administrativa 
 

4.1. Submissão do Estado ao ordenamento jurídico por ele emanado: as 

vicissitudes da relação cidadão versus Estado. 

Antes de ser analisado o tema do controle judicial, mister 

tecer algumas considerações acerca da moderna noção de Estado de 

Direito. Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito, afirmava: 

“ (...) o Estado cumpre sua missão histórica (...) criando o Direito, o 

‘seu’ Direito, a ordem jurídica objetiva, para depois se submeter ele 

próprio a ela, quer dizer: para se obrigar e se atribuir direitos através 

do próprio Direito. Assim o Estado é, como entidade metajurídica, 

como uma espécie de poderoso macro-ánthropos ou organismo 

social, pressuposto do Direito e, ao mesmo tempo, sujeito jurídico 

que pressupõe o Direito porque lhe está submetido, é por ele 

obrigado e dele recebe direitos. É a teoria da bilateralidade e 

autovinculação do Estado que, apesar das patentes contradições 

que repetidamente lhe são imputadas, se afirma contra todas as 

objeções com uma tenacidade sem exemplo.”132

A lição desse autor diz respeito à idéia de Estado de Direito, 

em contraposição ao chamado Estado de Polícia. Em ordenamentos 

jurídicos não-modernos133, o Estado confere a si próprio o direito de não 

possuir deveres jurídicos. Assim, não se iguala aos demais sujeitos de 

direito, considerando-se uma pessoa jurídica superior aos demais entes 

dotados de personalidade jurídica. De acordo com essa orientação, é 

facultado ao Estado o direito de impor uma imensa gama de deveres 

aos administrados, ainda que estes não possam se opor às 

determinações abusivas e arbitrárias da Administração Pública. 
                                                           
132 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991, pp. 300-301. 
133 Para a caracterização do conceito de modernidade utilizado, ADEODATO, João 
Maurício. “Modernidade e Direito”. Revista da Escola Superior de Magistratura do 
Estado de Pernambuco – Esmape, v. 2, n.6. Recife: Esmape, out./dez. 1997, pp. 255-273 
e ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 205-214. 
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Por outro lado, no chamado Estado de Direito, há a proteção 

dos direitos individuais dos cidadãos, o que normalmente está previsto 

em normas constitucionais. Ademais, os próprios Poderes do Estado 

devem ser submissos ao ordenamento jurídico, de forma que 

igualmente são destinatários das normas por eles próprios emanadas, 

estando sujeitos a diversas obrigações. Caso exorbitem no exercício de 

seus direitos e prerrogativas, seus atos são passíveis de controle, 

notadamente judicial. Além disso, as normas proibitivas não apenas 

incidem em relação aos administrados. 

Em um Estado de Direito, portanto, o organismo estatal jamais 

pode ficar acima da ordem jurídica.134 A conhecida afirmação de 

Seabra Fagundes, para quem “Administrar é aplicar a lei de ofício”135, é 

aplicação direta da concepção de Estado de Direito no âmbito da 

Administração Pública. Assim, o agir administrativo deve sempre estar 

embasado em uma anterior norma jurídica, para que não sejam 

preteridos os direitos individuais dos administrados. 

No mesmo sentido, Hans Kelsen ressaltava a necessidade de 

preservação da segurança jurídica, ao afirmar que a conduta da 

Administração deve estar sempre vinculada ao Direito positivo pelo 

Estado emanado.136 Para que não afronte os direitos subjetivos dos 

administrados, a função administrativa deve ser necessariamente 

desenvolvida sob a égide da lei, ou seja, sem olvidar o princípio da 

legalidade. 

Ao passo que, no âmbito do Direito privado, às pessoas é 

facultado fazer tudo aquilo que não lhes é expressamente vedado, a 

Administração apenas pode atuar na medida em que o ordenamento 

                                                           
134 LEITE, Luciano Ferreira. Discricionariedade Administrativa e Controle Judicial. São 
Paulo: RT, 1981, p. 12. 
135 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio 
de Janeiro: Forense, 1979, p. 4. 
136 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 328. 
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jurídico assim o consinta.137 Desse modo, “a atividade da Administração 

é uma atividade de subsunção dos fatos da vida real às categorias 

legais.”138

Para que a atuação do administrador público não exorbite 

dos lindes legais, é imprescindível o eficaz e atuante controle, 

notadamente externo, que deve ser exercido de forma plena pelo 

Judiciário. A este compete a apreciação não só dos elementos formais 

concernentes aos atos administrativos emanados no exercício das 

faculdades discricionárias, como também de seu conteúdo, tendo em 

vista os princípios contidos no ordenamento jurídico pátrio. Deve-se dar 

especial relevo à legalidade dos atos, salientando-se desde logo que tal 

tema não se confunde com a noção de mérito administrativo. 

É inquestionável que, no âmbito da relação existente entre o 

Estado e os membros da coletividade, há um desequilíbrio, na medida 

em que quaisquer medidas adotadas pelo Legislativo, Judiciário ou 

Administração Pública repercutem diretamente sobre a esfera de 

direitos dos cidadãos, ainda que em seu prejuízo. 

Desde épocas remotas, em maior ou menor grau, o Poder 

Público age autoritariamente frente aos cidadãos. Inicialmente, essa 

atuação estatal era denominada genericamente de “polícia”, ainda 

que não estivesse relacionada ao fenômeno atualmente designado 

com essa expressão. Durante o Absolutismo, o Estado possuía um poder 

ilimitado de ingerência na vida dos administrados, mediante a utilização 

autoritária do Direito para controlar as condutas humanas, sem que o 

próprio Estado se sujeitasse ao ordenamento jurídico por ele 

estabelecido.139

                                                           
137 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. O Poder Discricionário da Administração. Coimbra, 1948, 
p. 191. 
138 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre a Teoria do Desvio de Poder. Coimbra, 
1940, p. 19. 
139 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 1997, 
pp. 9-10.  

 77 
 



  

Com o desenvolvimento do conceito de Estado de Direito, 

modificou-se o perfil da relação entre o Poder Público e a coletividade, 

na medida em que esta passou a ser vislumbrada como a principal 

destinatária da ordem jurídica, e não como um ente apenas submisso a 

ela. Com isso, são instituídos pelo próprio Poder Público direitos 

subjetivos públicos, normalmente consagrados constitucionalmente, os 

quais constituem um espaço de autonomia frente ao Estado. Por outro 

lado, o próprio Estado tornou-se não apenas um elaborador de normas 

jurídicas, mas também um de seus principais destinatários.140

Obviamente, o intuito estatal deve ser a consecução de um 

atuar racional, de modo a evitar qualquer ingerência excessiva ou 

indevida sobre a vida dos administrados. A atuação do Estado, nesse 

aspecto, deve ser jurídica e politicamente responsável. No entanto, isso 

é muito mais algo correspondente ao “mundo do dever-ser” do que à 

realidade, notadamente a brasileira. 

Em Estados que se propõem democráticos de Direito, a 

atuação estatal sobre aspectos como patrimônio e liberdade dos 

cidadãos deve ser proporcional às necessidades em decorrência das 

quais se opera o sacrifício, sob pena de retorno aos ultrapassados ideais 

presentes em um Estado de Polícia.141

Na verdade, a evolução da organização estatal e os anseios 

da própria sociedade demonstram que existe uma maior complexidade 

no que tange ao agir do Estado contemporâneo. Entende-se que não 

se pode deixar apenas o Legislativo incumbido de estabelecer 

detalhadamente os padrões de conduta a serem observados pelos 

cidadãos. Em conseqüência, é conferida ao Executivo parcela maior 

de poder para disciplinar as condutas humanas e há uma sobrecarga 

no âmbito do Judiciário, face à grande quantidade de lides que são 

levadas perante os membros deste Poder. 
                                                           
140 Cf. item 4.1. 
141 Cf. item 4.3. 
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Por isso, a Administração Pública passa a ser vista com nova 

aparência, tendo em vista que assume funções regulamentares 

anteriormente privativas do Legislativo. Apesar dessa nova face desse 

Poder, está ele inserido em um modelo intervencionista não dotado de 

eficiência. A realidade exige a concentração do poder no âmbito da 

Administração, mas igualmente demanda que as posturas adotadas 

não visem a atingir arbitrariamente a esfera de direitos dos cidadãos-

administrados. 

Essa concentração de poderes decorreria da qualidade de 

órgãos democráticos de que os agentes da Administração também 

desfrutam. Ademais, a necessidade de ação imediata e efetiva 

permaneceria sob a responsabilidade de um ente mais próximo da 

realidade e, em conseqüência, das necessidades dos destinatários da 

norma abstrata. No entanto, esse Poder não mais é observado como 

absoluto ou soberano, de modo que, caso não seja atendida a 

finalidade pública, seus atos são nulidade. 

Portanto, é o Executivo incumbido de dotar seus atos de 

eficácia, os quais devem ser não apenas um reflexo da legislação 

aplicada, mas também dos resultados almejados. Assim, qualquer 

conduta por parte desse Poder deve almejar a consecução dos 

interesses gerais, e não apenas à organização mecanicista e 

burocrática da realidade. 

Nesta oportunidade, cabe tecer algumas considerações 

sobre os modelos de gestão passíveis de aplicação à Administração 

Pública.142 Inicialmente, a chamada “Administração burocrática” possui 

como principais elementos a divisão do trabalho e regulamentação 

detalhada dele, assim como o formalismo. Baseia-se na forma de 

organização militar, sendo sobrelevado o aspecto normativo e 

                                                           
142 Sobre o tema, cf. PEREIRA, Kylce Anne. “O Princípio da Eficiência Administrativa e 
suas Implicações na Atual Ordem Constitucional Brasileira”. Revista Estudantes - 
Caderno Acadêmico, ano 4, n. 6. Recife: DADSF e NEA, jan./jun. 2000, pp. 155-165. 
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minorada a questão da eficiência. Os meios de prestação dos serviços 

são mais relevantes que os fins a serem atingidos. 

No entanto, essa tendência gerou uma Administração que 

não era instrumento de realização do interesse público, porém um fim 

em si mesmo. Não se observava o atendimento dos anseios sociais, mas 

apenas um exacerbado formalismo. Isto ocasionou a necessidade de 

alternativas para reorganização da Administração Pública, sendo 

enfatizados os elementos “flexibilidade” e “eficiência”.  

Dessas transformações decorreu o modelo gerencial-

administrativo, mais preocupado com a coletividade do que com 

tendências burocrático-formais. Entre suas principais características 

encontram-se a descentralização político-administrativa, o controle por 

resultados a posteriori e administração voltada para o atendimento do 

cidadão.143 Portanto, vislumbram-se os fins a serem atingidos, de acordo 

com planos de metas e segundo o interesse dos “consumidores”, ou 

seja, dos cidadãos. 

Esse novo modelo ainda está em evolução e encontra certos 

impedimentos a seu mais rápido desenvolvimento, tais como a natureza 

pública dos serviços prestados e a escassez de recursos públicos. 

Quanto ao Direito Administrativo brasileiro, não foi a emenda 

constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998, a primeira tentativa de 

implantação do modelo gerencial. Intentou-se superar a rigidez 

burocrática com a proclamação de certos princípios pelo decreto-lei 

n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967. Este é considerado “a primeira 

manifestação do método de administração gerencial no Brasil.”144 No 

entanto, por diversas razões sobre as quais não cabe aqui discorrer, não 

foi feliz tal tentativa de modificação do modelo burocrático. 

                                                           
143 MOREIRA, João Batista. Princípio Constitucional da Eficiência da Administração 
Pública. Emenda Constitucional 19/98. Repercussões na Teoria do Direito 
Administrativo. Brasília: TRF/1ª Região, 1999, pp. 11-14. 
144 MOREIRA, João Batista Gomes. Idem, p. 16. 
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A Carta Magna de 1988 – em sua redação original – 

apresentou, quanto a este tema, contradições. Em algumas de suas 

normas, tende ao modelo gerencial, adotando orientação mais 

moderna. Simultaneamente, em outras, volta à tendência burocrática. 

Desta feita, não propiciou a efetivação do novo modelo em nosso 

ordenamento. 

Na verdade, deve a Administração caminhar para a 

flexibilidade gerencial, sendo repudiada a rigidez burocrática. Deve-se 

buscar “a simplificação, a descentralização, o incentivo ao espírito de 

colaboração e de pacífica coexistência e participação, num novo 

ponto de vista que privilegia os consumidores do governo, os 

administrados, marcando o sentido de reforma da atuação 

administrativa e a mudança no método de pensamento dos juristas 

contemporâneos.”145

A noção de eficiência administrativa, como se pode observar, 

está intimamente relacionada à de racionalidade. No entanto, a 

necessidade de ser atingida a desejada eficiência dos atos 

administrativos jamais pode resultar em um esquecimento da 

juridicidade da decisão a ser adotada. 

Por outro lado, ainda no que tange às relações entre 

cidadãos e Estado, é de se ressaltar que a estrutura jurídica de que a 

Administração Pública brasileira dispõe para a defesa de suas decisões 

administrativas é muito mais eficiente do que a correspondente a um 

cidadão comum. Em conseqüência, nos casos de abusos, estes não são 

facilmente impugnáveis perante o Judiciário. Além disso, quando são 

objeto de questionamento, a morosidade apenas favorece o Estado, 

que não se furta em ensejar a falta de celeridade para a prolação da 

decisão final mediante a interposição de todos os recursos cabíveis, em 

todas as instâncias. 
                                                           
145 LAUBADÈRE, Andre de. Direito Público Econômico. Trad. de Maria Teresa Costa. 
Coimbra: Almedina, 1985, p. 215. 
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Esse deve ser outro aspecto a ser levado em consideração 

quando do estudo da abrangência do controle judicial. Devem ser 

apresentadas soluções rápidas para os litígios que envolvem o exercício 

abusivo de competências discricionárias, para evitar que a parte mais 

frágil da relação jurídica permaneça desprotegida durante todo o 

desenrolar do processo. A eficiência administrativa também deve se 

operar no que tange à administração da justiça, para que não resultem 

ineficazes os direitos e garantias consagrados constitucionalmente. 

 

4.2. Incidência do princípio da proporcionalidade. 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à necessidade de 

observância do princípio da proporcionalidade. Há algum tempo, 

considerava-se que os princípios apenas teriam a finalidade de orientar 

o legislador por ocasião da elaboração das normas escritas, razão pela 

qual eram tidos como meros valores orientadores ou norteadores do 

sistema jurídico, nem sempre vinculantes para os destinatários. Mais 

recentemente, tornou-se inquestionável a importância dos princípios 

também por ocasião da interpretação e conseqüente aplicação do 

Direito. 

Pode-se afirmar, inclusive, que todos princípios são normas 

jurídicas. Isso porque a norma que contém um princípio não se destina à 

mera contemplação, tal como se imaginava anteriormente. À 

semelhança do que ocorre com todas as demais normas jurídicas, 

devem os princípios ser observados, inclusive pelo Poder Público, sob 

pena de se transmudarem em verdadeiros protocolos de intenções. 

Diversos doutrinadores vislumbram a relevância dos princípios 

em geral. Dentre eles, pode-se citar García de Enterría, para quem os 

princípios não se constituem em um mero reclamo da moral ou da 

justiça, uma vez que são verdadeira “condensação dos grandes valores 
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jurídico-materiais que constituem o substrato do ordenamento e da 

experiência reiterada da vida jurídica”.146

Até mesmo no conceito de Direito proposto por Tobias Barreto 

observa-se a importância dos princípios no âmbito do ordenamento 

jurídico. Para ele, o Direito seria “o conjunto de condições, complexo de 

princípios reguladores da vida social, coativamente assegurados ou 

estabelecidos e manejados pelo Estado”.147 Apesar de não ser 

mencionado o vocábulo “norma”, tal conceito é bastante abrangente 

e ressalta a relevância dos princípios para todo o sistema jurídico. 

Há até mesmo quem considere que os princípios seriam 

normas jurídicas com maior grau de abstração, hierarquicamente 

superiores às regras jurídicas, as quais se fundamentam exatamente nas 

chamadas normas-princípios. Uma das principais características dos 

princípios seria exatamente a sua maior abstração em relação às 

normas jurídicas que são regras, pois aqueles não se reportam, nem 

mesmo hipoteticamente, a uma determinada situação fática.148

Assim, os princípios teriam como uma de suas funções a 

normogenética, na medida em que colaborariam de modo 

determinante para a formação das regras. Reconhecendo essa 

importância dos princípios jurídicos, Carlos Ari Sundfeld considera que 

princípios são “idéias centrais de um sistema, ao qual dão sentido 

lógico, harmonioso, racional, permitindo a compreensão de seu modo 

de organizar-se.”149

De fato, os princípios são normas jurídicas que impõem uma 

otimização, ao contrário do que ocorre com as regras jurídicas, as quais 
                                                           
146 ENTERRÍA, Eduardo García de. Curso de Derecho Administrativo. 4.ed. Madrid: 
Civitas, vol. I, 1983, p. 449. 
147 BARRETO, Tobias. “Páginas Destacadas de Tobias Barreto”. Revista Brasileira de 
Filosofia, v. II, f. 4, out./dez. de 1952, p. 743. 
148 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Princípio da Proporcionalidade e Teoria do Direito“. 
In: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). Direito Constitucional: 
estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 268. 
149 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 137. 
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prescrevem uma conduta. Além disso, os princípios coexistem 

conflitualmente num sistema jurídico, ou seja, num eventual conflito 

principiológico, deve-se usar a metódica da ponderação, da 

harmonização, pois eles são standards que devem ser realizados.150

Alguns princípios, inclusive, possuem uma característica 

especial, na medida em que gozam de uma objetividade que dispensa 

sua positivação. Assim, há princípios implícitos e explícitos, os quais 

possuem a mesma carga de validade e de eficácia. Na hipótese de 

serem implícitos, cabe ao intérprete encontrá-los, bem como os 

qualificar como tais. Com o passar do tempo, portanto, os princípios 

implícitos reconhecidos pela jurisprudência se consolidam no 

ordenamento jurídico e sua presença passa a ser inquestionável. 

Sobre tema, Eros Roberto Grau afirma que “a existência - ou, 

se me for permitido desde logo assim afirmá-lo, a ‘positividade’- no 

ordenamento jurídico, de determinados princípios que, embora não 

enunciados em texto de direito positivo algum, desempenham papel de 

importância definitiva no processo de aplicação do direito, é 

inquestionável”151. 

O princípio da proporcionalidade até bem pouco tempo se 

enquadrava nessa noção.152 Ainda assim, era e continua sendo 

exemplo bastante recorrente de princípio aplicável, embora não 

estivesse previsto expressamente no ordenamento jurídico. Como se 

observará adiante, tal princípio não apenas se presta a solucionar 

conflitos de interesses, uma vez que é indispensável sua análise sempre 

que houver embate entre mais de um princípio aplicável. 

                                                           
150 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 3.ed. Coimbra: Almedina, 
1989, p.190. 
151 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e 
crítica. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 75. 
152 O art. 2.º da lei .º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, inseriu no ordenamento jurídico 
pátrio a proporcionalidade como princípio explícito da Administração Pública. 
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É natural a tendência no sentido de se tentar localizar a 

origem do princípio da proporcionalidade na Grécia antiga, já que lá 

estava presente a idéia de utilidade do Direito, cuja ultima ratio deveria 

ser o bem-estar comum. Essa noção de utilidade igualmente se fazia 

presente em Roma.153

Na Grécia, a concepção básica acerca do tema foi proposta 

por Aristóteles e se relacionava às idéias de proporcionalidade e 

equilíbrio harmônico, o que se expressava pelas seguintes noções: 

métron (padrão do justo) e hybris (extravagância daquela medida, que 

ensejava padecimentos).154

Nesse aspecto, cabe salientar que a Escola Pitagórica 

influenciou sobremaneira a filosofia aristotélica da justiça. Tal corrente 

do pensamento filosófico considerava a justiça como igualdade entre o 

fato e a conduta correspondente. Posteriormente, essa noção de 

justiça como igualdade foi desenvolvida por Aristóteles. Os pitagóricos 

correlacionavam a figura geométrica do quadrado ao valor “justiça”, 

tendo em vista a absoluta igualdade entre os lados desse polígono. Há, 

portanto, influência da chamada teoria numérica pitagórica sobre o 

pensamento de Aristóteles, notadamente se for observada a relação 

tetrática por ele proposta. 

Esse filósofo, que encerrou a denominada Idade de Ouro, 

trouxe grandes contribuições à Filosofia do Direito. Ao contrário de 

Platão (que observava os temas filosóficos de forma abstrata), 

Aristóteles enfatizava os fatos empíricos, de forma que contemplava os 

fenômenos sociais. 

Comparando as obras de Aristóteles e Platão, João Maurício 

Adeodato salienta o seguinte: “A teoria do mundo das idéias possibilita 

a Platão uma concepção rígida e objetiva do direito como tentativa de 

                                                           
153 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição, São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 71. 
154 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. V, 1132a, 25-30; 1132b, 01-20. 
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realização da justiça [...]. O senso comum de Aristóteles o leva ao 

estabelecimento da eqüidade, ou justiça do caso concreto, um dos 

conceitos jurídicos até hoje essenciais como processo de integração do 

ordenamento positivo; a justiça é potência que quer se converter em 

ato sem jamais consegui-lo plenamente; daí a necessidade da 

eqüidade como justiça individualizada, efetivada no mundo real.”155

De fato, é aristotélica a noção de justiça como algo passível 

de observância em um determinado caso concreto, e não apenas no 

mundo ideal. Uma das principais contribuições de Aristóteles à 

atualidade relaciona-se com seu estudo sobre a justiça. Ainda que ele 

considerasse legítimo o regime de escravidão vigente à sua época, não 

se pode olvidar que tal concepção decorria do momento histórico em 

que aquele filósofo estava inserido. 

De qualquer sorte, até os dias atuais, esse filósofo é chamado 

de “o grande mestre da justiça”156, tendo em vista a inquestionável 

contribuição por ele trazida à teoria da justiça. A relevância de sua 

obra é manifesta, uma vez que diversos autores, ao discorrerem sobre o 

valor “justiça”, adotam como ponto de partida a doutrina aristotélica. 

Apesar de outros autores, anteriores a Aristóteles, haverem 

abordado o tema “justiça”, não se pode negar que se deve ao 

estagirita a abordagem do assunto de acordo com uma perspectiva 

jurídica, uma vez que aqueles autores relacionavam a justiça à 

generalidade das relações humanas. 

Em sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles versou sobre justiça 

e eqüidade, vislumbrando ambas sob o prisma da lei e do Direito. A 

excelente sistematização da doutrina aristotélica acerca da justiça é 

                                                           
155 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 19. 
156 BRUNNER, Emil. La Justicia. Doctrina de las Leyes Fundamentales del Orden Social. 
México: Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1961, p. 43 apud MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del Derecho. 10.ed. 
México: Porrúa, 1998, p. 439. 
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inquestionável, razão pela qual se pode afirmar que pouco se 

acrescentou a ela até a atualidade. 

Na mencionada obra, o filósofo estagirita inicia a análise do 

tema mediante a explanação do conceito de justiça de acordo com o 

senso comum. Nesse âmbito, a justiça corresponderia a uma disposição 

de caráter individual que ocasionaria uma tendência à prática de 

condutas justas e à busca daquilo considerado justo.157  

Justos seriam aqueles atos que visam à produção e à 

preservação da felicidade. Em conseqüência, a justiça é considerada 

como a maior ou a mais completa das virtudes, pois representaria o 

exercício constante e atual da virtude completa. Desse modo, a justiça 

seria a virtude inteira, e não apenas uma parte dela. 

Como se observou, as idéias iniciais sobre igualdade e 

proporcionalidade foram absorvidas por Aristóteles da doutrina 

pitagórica. Segundo o estagirita, a justiça envolveria uma relação 

tetrática: dois sujeitos que se comparam e dois objetos. A justiça não 

corresponderia apenas à igualdade como proporção aritmética, mas 

também à proporcionalidade (igualdade de razões). Portanto, da 

observação de quatro partes relacionadas (dois sujeitos e dois objetos), 

constatou-se a presença de uma relação matemática em que o 

primeiro termo está em direta relação de proporcionalidade com o 

terceiro e, simultaneamente, o segundo assim se encontra frente ao 

quarto termo (A:B=C:D, donde A+C=B+D). 

Além disso, Aristóteles subdivide a justiça em duas espécies. A 

primeira (justiça distributiva) estaria relacionada à distribuição dos bens, 

ao passo que a segunda (justiça corretiva ou retificadora) 

desempenharia uma função corretiva nas relações intersubjetivas. 

Assim, a justiça distributiva liga-se à idéia de proporcionalidade, já que 

pressupõe a concessão de recompensas ou ônus segundo o mérito 
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pessoal de cada indivíduo, de modo que a injustiça seria o desigual e 

corresponderia ao recebimento de quantia menor de benefícios ou de 

quantia maior de encargos do que seria realmente cabível para cada 

indivíduo. A justiça seria uma espécie de proporção, um meio-termo 

entre dois extremos (excesso e falta). A justiça corretiva ou retificadora e 

distributiva estaria relacionada às relações de troca, consubstanciando-

se na igualdade entre o quinhão dado e o recebido.  

Segundo Edgar Bodenheimer, essa concepção é importante 

contribuição de Aristóteles à Teoria Geral do Direito, ainda que o que 

está implícito em sua definição e suas ramificações não pudesse ser 

plenamente elaborado naquela época, razão pela qual a doutrina se 

desenvolveu posteriormente.158

Além disso, de acordo com E. García Máynez, na concepção 

aristotélica, a justiça distributiva pressuporia a existência de três 

elementos conjugados: um bem passível de divisão entre os membros 

da sociedade, uma instância incumbida de efetuar a distribuição e um 

critério a ser observado para que não seja injusta a distribuição.159

Ao teorizar acerca do conceito de justiça distributiva, o citado 

filósofo considera que a eqüidade seria o ponto intermediário entre 

duas iniqüidades ou injustiças existentes em um determinado caso 

concreto. O justo estaria relacionado com o meio-termo e deveria ser, 

simultaneamente, intermediário (situado entre dois extremos), igual 

(com o envolvimento de duas participações iguais) e relativo (justo de 

acordo com a concepção de determinados indivíduos). 

Assim, a noção de algo como justo envolveria, 

necessariamente, no mínimo quatro elementos: duas pessoas que 

analisam o fato e o reputam justo e duas coisas (objetos distribuídos) em 

que se manifesta o valor “justiça”. A relação existente, portanto, é 

                                                           
158 BODENHEIMER, Edgard. Teoría del Derecho. México: Fondo de Cultura Económica, 
1994, pp. 61-63. 
159 MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del Derecho. 10.ed. México: Porrúa, 1998, p. 441. 
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bastante abrangente, uma vez que os objetos se relacionam 

reciprocamente, assim como as pessoas estão vinculadas entre si. Para 

comprovar tal assertiva, considere-se o fato de que a desigualdade 

entre pessoas origina a não distribuição dos objetos em parcelas 

uniformes. 

Na Retórica, Aristóteles volta a abordar o mesmo tema e 

afirma que a justiça seria a “excelencia por la que cada uno tiene lo 

suyo y de acuerdo com la norma”.160 A injustiça, em conseqüência, 

manifestar-se-ia no fato de se possuir algo alheio e contra as prescrições 

normativas. 

Na verdade, o recebimento de algum benefício por um 

indivíduo decorreria do mérito pessoal, ainda que não houvesse um 

conceito facilmente identificável quanto ao vocábulo “mérito”. Para 

que não se verificasse a injustiça, seria imprescindível que não houvesse 

excesso nem deficiência (elementos contrários à proporção) na 

concessão desses benefícios. Ao contrário, a preservação da 

proporcionalidade ocorreria sempre que a relação entre o mérito 

pessoal correspondesse à existente entre o valor das coisas. 

Constata-se, portanto, que aqueles indivíduos reputados 

iguais, na doutrina de Aristóteles, deveriam ser objeto de um tratamento 

igualitário, ao passo que aos desiguais caberia um tratamento 

diferenciado, proporcionalmente à desigualdade.161 Para que isso seja 

possível, no entanto, é imprescindível que o aplicador possua critérios 

para mensurar as semelhanças e diferenças existentes entre os sujeitos 

ou as coisas, com a finalidade de se apurar acerca de mérito ou 

demérito. 

De acordo com a noção de justiça distributiva, o correto seria 

dar a cada um o que lhe corresponde, dentro de uma razão de 

proporcionalidade participativa, para que se evitem quaisquer dos dois 
                                                           
160 ARISTÓTELES. Retórica. I, IX, 1366b, 10-20. 
161 MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del Derecho. 10.ed. México: Porrúa, 1998, p. 441. 
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extremos citados. Dessa forma, a igualdade não seria absoluta, mas 

relativa, ou seja, proporcional. 

Pressupõe a justiça distributiva uma igualdade do tipo 

geométrica, tendo em vista a proporcionalidade da participação de 

cada um no critério eleito. A igualdade na distribuição almeja a 

manutenção do equilíbrio. É uma igualdade, portanto, proporcional, 

estabelecida de acordo com um critério de estimação dos sujeitos 

analisados, critério esse que é exatamente o mérito de cada um. A 

divisão dos encargos e recompensas, para Willis Santiago Guerra Filho, 

decorreria da posição ocupada pelo indivíduo na sociedade (status) e 

dos serviços por ele prestados.162

Na verdade, como afirma García Máynez, a necessidade de 

se recorrer ao conceito de justiça está intimamente relacionada a 

deficiências das normas escritas contidas no próprio ordenamento 

jurídico positivo. Ele esclarece nos seguintes termos: “El inevitable 

esquematismo de las normas legales hace que a veces no se adapten 

bien a las situaciones abstratamente descritas por los órganos de 

creación jurídica. La aplicación mecánica de aquéllas podría, pues, 

traducirse en la comisión de una injusticia.”163

Mais adiante, o mesmo autor aduz que os juízes teriam a 

função de corrigir os defeitos porventura existentes nas normas jurídicas 

positivas mediante o recurso a critérios de eqüidade. Dessa forma, 

reconhece que o legislador não poderia levar em conta todos os 

aspectos juridicamente relevantes, atividade que incumbiria ao 

julgador. E conclui no sentido de que o papel da eqüidade confirmaria 

a tese segundo a qual os órgãos estatais apenas podem desempenhar 

                                                           
162 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição, São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, pp. 72-73. 
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a contento suas funções caso considerem as exigências que dimanam 

dos valores jurídicos.164

Para evitar a prática de injustiças, desse modo, o intérprete e 

aplicador do direito deve recorrer aos princípios do próprio 

ordenamento, sejam eles explícitos ou não. Um desses princípios é 

exatamente o da proporcionalidade. 

Ao analisar o mesmo tema, Willis Santiago Guerra Filho 

considera que os princípios da isonomia e da proporcionalidade 

estariam estreitamente associados, sendo possível afirmar que a 

proporcionalidade está incrustada na isonomia. Esta, por sua vez, 

traduziria a idéia aristotélica de igualdade proporcional, intimamente 

relacionada ao conceito de justiça distributiva ou geométrica, a qual se 

acrescenta à justiça comutativa ou aritmética.165

Em conseqüência, a proporcionalidade, na concepção de 

Aristóteles, corresponde a uma igualdade de relações.166 O cerne do 

problema consiste em descobrir semelhanças e diferenças 

juridicamente relevantes entre os homens. Desse modo, as igualdades 

ou desigualdades humanas devem se basear efetivamente em 

diferenças de mérito (ou demérito), sob pena de ser desvirtuada a 

aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Algo justo, dessa forma, seria “uma espécie de termo 

proporcional”. A proporção, por sua vez, seria uma igualdade de razões 

e envolveria, no mínimo, quatro termos inter-relacionados. O justo, 

portanto, também envolveria pelo menos quatro elementos e a razão 

existente entre um dos pares corresponderia à existente entre os dois 

outros elementos. A manutenção dessa relação de proporcionalidade 

é que garantiria a prevalência do valor “justiça”. 

                                                           
164 MÁYNEZ, Eduardo García. Filosofía del Derecho. 10.ed. México: Porrúa, 1998, p. 416. 
165 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Princípio da Proporcionalidade e Teoria do Direito“. 
In: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). Direito Constitucional: 
estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 278-279. 
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A justiça distributiva, pois, corresponderia a duas relações: 

uma delas existente entre o primeiro termo da proporção e o terceiro e 

outra verificada entre o segundo e o quarto termo. Em conseqüência, o 

justo seria o meio-termo (algo proporcional) e o injusto corresponderia à 

quebra de uma proporção, o que ocorreria sempre que um dos termos 

se tornasse muito maior do que o outro. Isso está relacionado, segundo 

os matemáticos, a uma proporção geométrica, como afirma o próprio 

Aristóteles.167

A denominada justiça corretiva, por seu turno, corresponderia 

a uma proporção aritmética, manifestada nas relações humanas. Seria 

o “igual” um intermediário entre o menor e o maior, tanto no âmbito dos 

ganhos, quanto no das perdas. A justiça corretiva, em conseqüência, 

corresponderia ao meio-termo entre esses ganhos e perdas e sempre 

seria a almejada ao se recorrer a um juiz (dikastés), a quem incumbiria 

“dividir ao meio”(dikhastés) sempre que estivesse manifesta a injustiça 

para que se chegasse ao meio-termo. 

Ao analisar o conceito de “reciprocidade”, Aristóteles afirma 

que nem sempre a reciprocidade se coaduna com a justiça corretiva. 

Após, para corroborar essa assertiva, apresenta um exemplo de injustiça 

bastante condizente com aquele momento histórico: o fato de uma 

pessoa ferir uma autoridade não poderia acarretar a mera punição, já 

que seria indispensável para a preservação do valor “justiça” que fosse 

o infrator também ferido. A reciprocidade também estaria relacionada 

a uma relação de proporcionalidade, na medida em que a retribuição 

deveria ser proporcional. 

Desse modo, não se pode concluir no sentido da existência de 

três espécies de justiça (distributiva, comutativa e retributiva) no âmbito 

da doutrina aristotélica. Isso porque se deve falar em três formas de 
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aplicação da noção “justiça”, a depender de uma determinada 

situação concreta.168

Quanto à filosofia em Roma, o estoicismo é tido como o elo 

entre as mencionadas idéias gregas e a mentalidade dos romanos. 

Ulpiano, em sua definição do Direito (jus suum cuique tribuere), já 

demonstrava tal influência. Ademais, há manifestações romanas do 

princípio da proporcionalidade nas regras empregadas pelo pretor, 

assim como na idéia de proporcionalidade da reação a uma agressão 

sofrida, noção que perdura até hoje. A idéia de proporção, como se 

pode observar, confunde-se com a própria idéia de Direito na doutrina 

ocidental. 

Posteriormente (1791), Friedrich Wilhelmm propôs, como 

princípio fundamental do Direito público a limitação da liberdade 

individual pelo Estado na exata medida da necessidade, para que se 

mantenha a liberdade e a segurança coletivas.169

De início, o princípio da proporcionalidade era observado 

apenas no que tange à regulação da atividade policial, visando a 

evitar excessos. A força policial, pois, não poderia ir além do necessário 

e exigível para a consecução de sua finalidade. No entanto, até o início 

do século XX, a idéia de polícia (Polizei) abrangia toda a atividade 

estatal. Assim, já se intentava, desde o início, empregar o princípio da 

proporcionalidade nos assuntos de Estado de forma abrangente, tal 

como hoje se preconiza. 

Atualmente, segundo José de Oliveira Baracho, é o princípio 

da proporcionalidade uma modalidade de controle, notadamente no 

que tange à utilização pela lei de termos indeterminados. Esse princípio 

é chamado de proibição de excesso, sendo considerado em sentido 
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169 GUERRA FILHO, Willis Santiago. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Princípio da 
Proporcionalidade e Teoria do Direito“. In: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis 
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amplo e estrito: equilíbrio global entre vantagens e desvantagens da 

conduta; princípio da necessidade absoluta, da indispensabilidade ou 

da exigibilidade da medida; e princípio da adequação dos meios aos 

fins.170 Willis Santiago Guerra Filho, por sua vez, considera que uma 

medida é adequada sempre que atinge o fim almejado ou exigível se 

causar o menor prejuízo possível e proporcional (stricto sensu) se as 

vantagens que trouxer superarem as desvantagens.171

Em sentido amplo, conforme propõe Germana Oliveira 

Moraes, o princípio da proporcionalidade também é chamado de 

proibição de excessos, de forma que a intervenção pública deve 

alcançar a finalidade perseguida, necessária ou imprescindível quando 

não haja outra medida menos restritiva da liberdade individual. Para a 

mesma autora, em sentido estrito, a proporcionalidade significa 

“ponderação”, “equilíbrio”, derivando da idéia de mais benefícios ou 

vantagens para o interesse geral do que prejuízos para os direitos e 

liberdades individuais.172

Além disso, o princípio em tela estaria consagrado na vigente 

Constituição, conforme afirma José de Oliveira Baracho. Isso porque 

coibiria atentados excessivos contra o Direito. Desse modo, pressuporia 

três elementos retores: princípio da pertinência, princípio da 

necessidade e princípio da proporcionalidade estrita. Sempre se 

manifestaria, ademais, com o fim de evitar decisões arbitrárias, 

administrativa ou judicialmente. Poderia ser considerado também como 

um topos argumentativo, sendo norma que se aplica ao conflito entre 

princípios. 

                                                           
170 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria dos Conceitos Legais Indeterminados”. 
Cidadania e Justiça – Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, a. 4, n. 8. Rio 
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171 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição, São Paulo: Instituto 
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172 MORAES, Germana Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São 
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Saliente-se que, mesmo que não estivesse positivado, o 

princípio da proporcionalidade deve ser observado, já que é 

suprapositivado, relativamente a qualquer ordenamento jurídico. Para 

Bonavides, seria princípio de interpretação tópica, uma vez que atua no 

caso concreto. Não se pode negar que é valioso instrumento de auxílio 

por ocasião da aplicação da norma, eliminando colisão de direitos. 

Por outro lado, Gilmar Ferreira Mendes afirma que “a doutrina 

constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição 

de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas 

sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente 

fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das 

restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.”173

Desse modo, a importância do princípio da proporcionalidade 

é manifesta. Desde seu nascedouro, é considerado como uma das 

manifestações da justiça, razão pela qual a doutrina sempre lhe 

conferiu especial atenção. Atualmente, deve ser particularmente 

observado, tendo em vista o reconhecimento de que tal princípio é 

relevante instrumento para o controle de diversas condutas. Deve esse 

princípio servir de fundamento para a provocação do controle, pelo 

Poder Judiciário, das mais diversas espécies de conflitos de interesses. 

Modernamente, deve-se sempre observar a noção de 

proporção, na medida que doutrina e jurisprudência reconhecem que 

tal princípio é relevante instrumento para o controle de diversas 

condutas, inclusive no que tange à possibilidade de aplicação de 

sanções por parte do Estado e ao prejuízo delas resultante. Isso porque 

a cominação de penas, em qualquer âmbito do ordenamento jurídico, 

deve observar o princípio da proporcionalidade. 
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Além disso, deve ser particularmente ressaltada a utilidade 

desse princípio para sanar eventuais conflitos existentes entre princípios 

de um mesmo ordenamento jurídico, o que, a princípio, seria algo 

insanável. Possuiria, desse modo, a função de hierarquizar os demais 

princípios jurídicos e manteria a unidade e a consistência do sistema. 

Por isso, é denominado por alguns de “princípio dos princípios”, na 

medida em que seria um principium ordenador do ordenamento 

jurídico como um todo.174

Portanto, a proporcionalidade sempre foi (ou, no mínimo, 

sempre deveria ter sido) um parâmetro a ser analisado pelo aplicador 

do Direito, notadamente o oficial. Não se presta, pois, apenas para 

evitar absurdos por ocasião da elaboração das regras jurídicas, na 

medida em que deve ser utilizado durante a aplicação/interpretação 

do Direito. Assim, entre as várias modalidades de controle, 

necessariamente, deve figurar a proporcionalidade e a desproporção, 

parâmetros que ensejam uma análise pormenorizada das noções de 

“mérito” e “demérito” para que não se verifique uma injustiça no caso 

concreto. 

Observa-se, desta feita, que é de suma importância a 

verificação da proporcionalidade, para que haja um cotejo entre a 

regra de Direito a ser aplicada e a situação fática, mediante a 

apreciação de relações lógicas, sempre com base nas noções mais 

remotas sobre o valor “justiça”, sistematizadas e confrontadas com 

aspectos da realidade por Aristóteles. 

 

4.3. O controle judicial do poder discricionário.  

O controle em geral da atuação do administrador público é 

absolutamente necessário. Na realidade, qualquer que seja a natureza 
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do ato administrativo, não pode ser ele imune ao controle, tanto interno 

quanto externo. Quanto a esta última espécie de controle, a Carta 

Magna, em seu art. 5.º, XXXV, veda qualquer espécie de restrição no 

que tange à extensão do controle. 

Relativamente ao exercício de competências discricionárias, 

na medida em que se dá certa liberdade ao administrador para a 

elaboração de determinados atos, deve-se restringir seu poder de 

atuação. Isso porque o agir do Poder Público deve se subsumir à lei e, 

portanto, realizar a vontade geral, e não qualquer intuito pessoal do 

agente responsável pelo ato. Corresponde mais a um dever do 

administrador do que a um poder a ele pertencente, tendo em vista a 

indisponibilidade do interesse público. 

Desse modo, para que o administrador público não faça uso 

das competências discricionárias que lhe são outorgadas por lei, é 

imprescindível a existência de um controle efetivo – notadamente 

exeterno – de seus atos.175 Caberá ao órgão sindicante, nesse caso, 

verificar se a decisão adotada atende aos fins para os quais foi 

concedida a margem de liberdade. O controle, portanto, atingirá até 

mesmo os aspectos do ato decorrentes do exercício da competência 

não regrada prévia e totalmente. 

Quanto à extensão da espécie de controle em debate, pode 

ele dizer respeito aos pressupostos de fato que ensejaram a prática do 

ato, isto é, os fatos determinantes. Obviamente, a constatação da 

existência ou não desses pressupostos e de suas conseqüências é 

matéria em relação à qual o ordenamento jurídico não concedeu 

praticamente margem de liberdade alguma ao administrador público. 

Desse modo, é um aspecto controlável, ainda que por um órgão 
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externo.176 Jamais pode a Administração afirmar existente um 

pressuposto de fato que sequer está configurado na realidade. É-lhe 

vedado igualmente conferir a um pressuposto fático características que 

a ele não correspondem. O conteúdo do ato, finalmente, deve possuir 

coerência lógica com os fatos que ensejaram sua prática. 

É claro que nem sempre é fácil a apuração acerca dos fatos 

determinantes, tendo em vista que o órgão julgador não é onisciente, 

ou seja, especialista no substrato técnico que não raro embasa os atos 

administrativos. Para solucionar esse problema, deve recorrer a expertos 

na matéria, em cujas conclusões poderá se basear a decisão pela 

declaração de nulidade ou manutenção do ato. 

Além disso, o recurso aos princípios gerais do Direito, vigentes 

em um determinado ordenamento jurídico, pode ser útil para que se 

chegue ou não à conclusão no sentido da validade do ato praticado. 

Obviamente, o rol de princípios é variável segundo o tempo e o local, 

na medida em que são constantemente incorporados à análise 

axiomas antes sequer considerados existentes, a exemplo do que 

ocorreu com os princípios da proporcionalidade e da finalidade. 

Algumas das restrições mais veementes ao agir administrativo 

decorrente do exercício de competências discricionárias correspondem 

exatamente os princípios constantes, implícita e explicitamente, de 

nossa Lei Magna. Ao exarar um ato administrativo predominantemente 

discricionário, não pode o administrador olvidar aspectos como 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e – após o 

advento da emenda constitucional n.º 19/98 – eficiência, todos 

referenciais de controle da atividade administrativa decorrente do 

                                                           
176 Nesse sentido, cf. ENTERRÍA, Eduardo García de. Curso de Derecho Administrativo. 
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exercício de faculdades discricionárias. Inclusive, “à luz da atual 

redação do art. 37 da Constituição, a atividade administrativa pode, 

para fins de controle jurisdicional, ser objeto de três ordens distintas de 

consideração, a saber, legalidade, moralidade e, agora, eficiência.”177

Esse entendimento, no entanto, é de certa forma limitado e 

equivocado. Não apenas devem ser observados os princípios 

constitucionais explícitos, como também aqueles implicitamente 

decorrentes da própria ordem jurídica como um todo e dos valores 

consagrados pela Constituição de 1988. Não se pode considerar 

numerus clausus o rol de limitações à atividade administrativa 

consagrado por nosso ordenamento jurídico, sob pena de ser ineficaz o 

controle no caso concreto. 

Além dos princípios constitucionais expressos, outros critérios 

para o controle da discricionariedade são a proporcionalidade, a 

lealdade e a boa fé, os quais são termos jurídicos indeterminados, que 

podem ser utilizados para fins escusos, ou seja, para o cometimento de 

arbitrariedades a partir da interpretação dos termos, como já foi 

observado. Tendo em vista esta situação, a discricionariedade, para 

que não resulte em abuso, “deve provir da valoração do intérprete 

dentro de critérios de razoabilidade e da principiologia do 

ordenamento,”178 conforme propõe a professora Lúcia Valle Figueiredo. 

No que tange ao exercício de competências discricionárias, o 

controle judicial, ademais, pode ser efetivado, tendo em vista os 

seguintes critérios nucleares: termos jurídicos indeterminados, processos 

de interpretação, discricionariedade e sua redução, interesse público 

como conceito jurídico, arbitrariedade e abuso de poder. Contraria os 

princípios essenciais do ordenamento jurídico a falta de controle dos 

modos de agir autoritários e arbitrários. Entretanto, ainda que possível tal 
                                                           
177 PESSOA, Robertônio Santos. Princípio da Eficiência e Controle dos Atos 
Discricionários. Http://www.jus.com.br/doutrina/preficie.html, 30 de outubro de 1999. 
178 FIGUEIREDO, Lúcia. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 
124. 
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espécie de controle, o juiz está de certa forma limitado, uma vez que a 

lei não lhe atribui função criadora de planificação, o que é conferido 

apenas à Administração. 

Quanto ao primeiro pressuposto, ou seja, no tocante à 

imposição do controle judicial pleno no Estado de Direito, deve ser 

particularmente analisada a possibilidade de aplicação de sanções 

pela Administração no exercício de seu poder disciplinar. Nessa 

hipótese, a cominação das penas deve observar o princípio da 

proporcionalidade, o qual é um dos mais importantes critérios de 

controle. 

Nessa hipótese, esse princípio pode ser chamado de 

proibição de excesso (Übermaverbot), podendo ser considerado em 

sentido amplo ou estrito, ou seja: equilíbrio global entre as vantagens e 

desvantagens da conduta; princípio da necessidade absoluta, da 

indispensabilidade (Notwendigkeit) ou da exigibilidade (Erforderlichkeit) 

da medida adotada; e princípio da adequação (Geeignetheit) dos 

meios aos fins. Há, basicamente, três elementos retores desse princípio, 

os quais permitem diferentes espécies de controle das atividades do 

Estado. São eles: princípio da pertinência, princípio da necessidade e 

princípio da proporcionalidade estrita.179

É, portanto, de suma importância o controle da 

proporcionalidade, já que permite a confrontação entre a regra de 

Direito e a situação fática, mediante a apreciação de relações lógicas, 

sempre com o fito de evitar decisões arbitrárias, razão pela qual se 

conclui pelo caráter constitucional do princípio da proporcionalidade, 

ora previsto no art. 2.º da lei n.º 9.784/99. 

Na realidade, os atos predominantemente discricionários são 

aqueles que mais rigorosamente devem ser controlados. Isto não é 

                                                           
179 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria dos Conceitos Legais Indeterminados”. 
Cidadania e Justiça – Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, a. 4, n. 8. Rio 
de Janeiro: AMB, jan./jun. 2000, pp. 133. 
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tolher o administrador ou lhe usurpar a função, mas, ao revés, serve 

para coibir a impunidade de manifestos desvios de poder. Quanto 

maior a liberdade, mais intenso deve ser o controle, segundo o sistema 

de recíprocos contrapesos entre os Poderes. 

Apesar do reconhecimento no sentido de que é necessária, 

no plano da realidade, a margem de liberdade em decorrência da 

qual serão praticadas essas espécies de atos administrativos, isso não 

exclui o dever jurídico correspondente ao controle desses atos. A 

Administração Pública jamais será eficiente caso se resuma à aplicação 

estrita da dicção legal, sem cotejá-la com a realidade. No entanto, o 

ideal de eficiência administrativa não será atingido mediante o 

cometimento de arbitrariedades. 

Quanto ao controle judicial relativo aos atos administrativos 

decorrentes do exercício de faculdades discricionárias, há doutrina no 

sentido de que seria apreciada pelo Judiciário apenas a legalidade de 

tais atos. Seria, portanto, vedado o exame do mérito de tais atos. Caso 

contrário, a interferência do Judiciário no que tange às decisões da 

Administração Pública seria conduta inconstitucional, por ferir o 

princípio da separação dos Poderes da República.180 Essa opinião é 

retratada inclusive em textos de autores estrangeiros.181

Essa concepção considerava equivalentes a 

discricionariedade administrativa e o mérito administrativo. Como não 

era facultado ao Judiciário examinar o mérito, sob pena de estar 

desempenhando funções privativas da Administração Pública, 

igualmente não seria admissível o exame dos motivos do ato, para 

verificar se efetivamente existiram e se foram qualificados corretamente. 

                                                           
180 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio 
de Janeiro: Forense, 1979, p. 167. 
181 MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Madrid: 
Tecnos, 1994, pp. 92-93. 
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A antiga jurisprudência, baseada nessa doutrina, limitava a análise 

judicial às questões de competência e aos aspectos formais.182

Em relação a esse tema, a história, no Brasil, evidencia uma 

constante ampliação da revisão judicial. As diretrizes gerais do assunto 

foram determinadas, no início da República, pela Lei 221, de 1894. 

Nesta, os limites do controle judicial começavam onde se iniciava o 

mérito ou o merecimento do ato administrativo, não se permitindo que 

o exame se estendesse a aspectos como conveniência e oportunidade.  

Após a edição da referida lei, contrapuseram-se duas 

correntes, uma inspirada no Direito americano e outra com base no 

Direito francês. Para a primeira, o controle dos tribunais comuns deveria 

ser estendido sobre os atos administrativos. A segunda tendência 

adotava o princípio da dupla jurisdição, impedindo o exame dos atos 

do Executivo pelos tribunais comuns. Como se pode observar, a primeira 

orientação até hoje é a prevalente. 

O Supremo Tribunal Federal, desde os primórdios, entendia 

que o limite da investigação do Judiciário nesse campo seria o mérito 

dos atos administrativos. O problema residiria exatamente na definição 

do que seria o mérito. 

Atualmente, a orientação que prevalece na jurisprudência 

pátria confere maior amplitude ao conceito de legalidade, de modo 

que o exame da legalidade não mais se restringe à competência do 

agente da Administração e aos requisitos formais. Estende-se esse 

conceito de forma mais abrangente, para que nele estejam 

compreendidos também os pressupostos que ensejaram a emanação 

do ato. 

Dessa forma, é possível ao Judiciário examinar acerca da 

ocorrência de pressupostos de fato que embasem a emanação do ato 

e a valoração desses pressupostos, tema que se refere à legalidade, e 
                                                           
182 FAGUNDES, Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio 
de Janeiro: Forense, 1979, p. 175. 
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não ao mérito administrativo. Cada vez mais há uma revisão dos 

conceitos acerca do princípio da separação dos Poderes, idealizado 

por Montesquieu no século XVIII. Não mais é vislumbrada tal separação 

de forma rígida, visando ao repúdio do arbítrio e da omissão estatais, 

bem como à preservação de valores constitucionalmente tutelados, 

que devem sempre ser encarados como uma “premissa material”183. 

Pacifica-se, portanto, a orientação jurisprudencial no sentido de que é 

pertinente o exame das razões determinantes para a emanação dos 

atos administrativos predominantemente discricionários. 

Há tendência no sentido de que, quando a norma concede 

poder discricionário, tal poder deveria ser exercido de forma que a 

decisão melhor atendesse ao interesse público. No entanto, esta idéia 

tem contra si as várias situações em que a própria proposição 

normativa claramente equipara as alternativas possíveis. A definição 

dos limites da discricionariedade é tarefa árdua, dada a multiplicidade 

de elementos que devem ser considerados.184

Na realidade, o controle judicial diz respeito à forma do ato, à 

competência da autoridade que o exarou e à existência ou não de 

desvio de finalidade. É justamente neste último elemento que pode ser 

vislumbrada a influência da alopoiese em tais tipos de atos, a qual deve 

ser repudiada. O Judiciário apenas deve declarar nulo um ato 

administrativo exarado em decorrência do exercício de competências 

discricionárias no que concerne ao objeto quando haja violação aos 

limites relativos ao exercício das faculdades discricionárias: 

razoabilidade, causa, proporcionalidade, boa fé, dentre outros. 

Caso uma norma exclua a possibilidade de controle judicial 

de certos atos, por considerá-los “discricionários”, tal norma 

                                                           
183 BERCOVICI, Gilberto. “A Problemática da Constituição Dirigente: algumas 
considerações sobre o caso brasileiro”. Revista de Informação Legislativa, a. 36, n. 142. 
Brasília: Senado Federal, abr./jun. 1999, p. 40.  
184 SILVA, Almiro do Couto e. “Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro”. 
Revista de Direito Administrativo, v. 179. Rio de Janeiro: Renovar, jan./jun. 1990, p. 66. 
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indubitavelmente padecerá do vício de inconstitucionalidade. No 

entanto, não cabe ao Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da 

separação dos Poderes, declarar nulo ou anular um ato por considerá-

lo inoportuno ou inconveniente, mas poderá anulá-lo quando este seja 

ilegítimo. Deve, portanto, tal controle verificar os limites da 

discricionariedade, e não estabelecê-los. 

Quando estão envolvidos valores supremos, o que não raro 

ocorre nos conflitos sobre que versa este trabalho, jamais pode o 

Judiciário se eximir de controlar os atos da Administração, ainda que 

sejam exarados no exercício de competências discricionárias. Deve 

esse Poder observar se a Administração pautou sua conduta nos 

princípios norteadores do sistema. A título de exemplo, pode-se 

provocar o controle jurisdicional para impugnar ato administrativo de 

autorização para o exercício de determinada atividade 

potencialmente lesiva ao meio-ambiente sempre que haja má 

interpretação de termos jurídicos indeterminados ou exercício incorreto 

da discricionariedade.185

Na seara ambiental, o Judiciário ainda teria a faculdade de 

se imiscuir nas decisões políticas do Legislativo sempre que estivesse 

manifestamente presente qualquer desrespeito, pelo legislador, aos 

valores consagrados na Constituição, tendo em vista inclusive o 

princípio da proporcionalidade.  

A decisão judicial desempenha importante função protetiva 

do meio-ambiente, mediante a otimização dos princípios ambientais. 

Além disso, nesse âmbito, a sentença judicial teria caráter educativo, 

por conscientizar a sociedade no sentido da necessidade de 

preservação ambiental. 

                                                           
185 KRELL, Andreas Joachim. “Concretização do Dano Ambiental: algumas objeções à 
teoria do ‘risco integral’”. Revista de Informação Legislativa, a. 35, n. 139. Brasília: 
Senado Federal, jul./set. 1998, pp. 32-33. 
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Desse modo, o controle jurisdicional, caso esteja envolvida a 

proteção a valores supremos do ordenamento jurídico, deve ser 

realizado do modo mais amplo possível. Os integrantes do Judiciário 

devem assumir uma postura ativa, mediante a imposição de soluções 

que atendam aos anseios da sociedade, tornando-se verdadeiros 

agentes de mudanças sociais. É imprescindível uma modificação de 

paradigmas quanto à posição desse Poder no moderno Estado 

Democrático de Direito. 

Na realidade, tanto a argumentação entimemática utilizada 

pelo administrador público em se tratando de atos administrativos 

predominantemente discricionários, quanto aquela exarada pelo 

Judiciário quando do controle da atuação discricionária daquele, não 

podem estar permeadas de critérios alopoiéticos, sob pena de não 

serem qualificadas como ontologicamente jurídicas. 

 

4.4. Controle do exercício de competências discricionárias em 

ordenamentos jurídicos alienígenas. 

Para que se possa compreender as vicissitudes do controle do 

exercício de competências discricionárias no Direito pátrio, é mister 

recorrer ao estudo do mesmo tema no âmbito de ordenamentos 

jurídicos de outros Estados na modernidade. Na realidade, a 

abordagem que será realizada adiante é imperiosa em qualquer 

estudo sobre o tema. 

Obviamente, não se pretende, com este tópico exaurir a 

análise desse assunto, que será abordado de forma genérica e terá a 

importante e indispensável função de embasar a construção de uma 

opinião mais sólida a respeito do controle – notadamente jurisdicional – 

do exercício de faculdades discricionárias no ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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Na verdade, far-se-á uma breve análise comparativa acerca 

de algumas ordens jurídicas vigentes na atualidade para que se possa 

compreender a realidade brasileira. É relevante tal tarefa, na medida 

em que proporciona a compreensão da evolução do Direito brasileiro 

contemporâneo, mediante a comparação dos institutos jurídicos de 

civilizações estrangeiras, analisando sua evolução e a repercussão no 

Direito vigente. Além disso, esse estudo pode ensejar o 

aperfeiçoamento do ordenamento jurídico pátrio e da interpretação 

que é realizada acerca dele. 

Entretanto, jamais pode haver uma mera “importação” – ou 

transporte para a ordem jurídica nacional – dos institutos jurídicos 

alienígenas e das soluções interpretativas a eles correspondentes, sob 

pena de não adaptação à realidade subjacente ou mesmo de frontal 

conflito com esta. Em conseqüência, as normas jurídicas de outros 

Estados e a interpretação que se confira a elas não podem ser utilizadas 

como um mero argumento de autoridade, ainda que, sem dúvida, 

auxiliem o estudioso do Direito em qualquer âmbito. 

Por outro lado, é igualmente equivocada a tendência radical 

no sentido do fechamento arbitrário das fronteiras de um Estado à 

influência de ordenamentos jurídicos de outras localidades, tendo em 

vista que não raro estes podem contribuir para o desenvolvimento da 

ordem jurídica daquele. 

Quanto ao controle da atividade administrativa por parte do 

Judiciário, deve-se salientar que, dentro de um mesmo ordenamento, 

há diferenças quanto à extensão do controle, a depender da matéria 

sobre que verse o ato administrativo. Com maior razão, jamais se pode 

almejar que seja por demais semelhante o tratamento conferido ao 

tema em ordenamentos jurídicos distintos, até mesmo pelas próprias 

características culturais locais. Na verdade, é o Direito uma das 
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principais ciências que são um produto tipicamente nacional, 

profundamente vinculado à história e à cultura da sociedade. 

Em qualquer Estado que se pretenda democrático, há a 

concepção segundo a qual o direito à tutela judicial efetiva, em 

qualquer âmbito do ordenamento jurídico e à disposição de todos os 

cidadãos, constitui um referencial indispensável. 

Desse modo, qualquer indivíduo que estivesse sujeito às 

conseqüências de um ato – ainda que seja este decorrente do 

exercício de competências discricionárias – teria o direito ao reexame 

da decisão administrativa por um juiz ou tribunal. Nesse âmbito, seriam 

objeto do controle tanto os fatos que supostamente ensejaram a 

incidência da norma jurídica, assim como a interpretação e a 

aplicação dela. 

Isso está intimamente relacionado às modernas concepções 

sobre o acesso à justiça, que é atualmente entendido em sua plenitude. 

Na verdade, ao atribuir a qualquer cidadão o exercício desse direito, o 

Estado apenas está a reconhecer explicitamente o fato de que todos 

os direitos abstratamente protegidos pelo sistema normativo são reais e 

efetivos, na medida em que podem ter grande importância como 

fundamento para a defesa dos interesses do indivíduo que se imaginou 

atingido em sua esfera de direitos. 

Passa-se a considerar que não apenas o cidadão é 

destinatário das normas jurídicas, as quais também seriam aplicáveis ao 

próprio Estado. Este, portanto, ao mesmo tempo em que aplicaria tais 

normas para restringir o comportamento dos cidadãos, teria sua própria 

atuação limitada e esta seria objeto de fiscalização por parte de outro 

setor do próprio Estado. 

Por outro lado, cabe ressaltar que, em qualquer localidade, 

por ocasião do exercício de competências discricionárias, deveria a 

Administração Pública ser detentora da última palavra, tendo em vista 
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que foi a própria sociedade – por meio dos legisladores por ela eleitos – 

quem conferiu a margem de liberdade para decidir. Obviamente, essa 

concepção apenas pode prevalecer caso sejam respeitados os 

princípios contidos no ordenamento jurídico e atendidos os fins em vista 

dos quais foi concedida essa faculdade ao administrador. 

Além disso, é enfatizada, em vários ordenamentos jurídicos, a 

necessidade de prevenção dos abusos eventualmente cometidos pela 

Administração Pública. Reconhece-se que não é adequado e 

desejável o constante direcionamento ao Judiciário das lides que 

envolvem matéria administrativa, já que nesse âmbito seria mais 

coerente a decisão por parte de um agente da própria Administração. 

Além da inegável sobrecarga de trabalho a que estariam submetidos os 

órgãos do Judiciário, em caso de controle do exercício da atividade 

administrativa, estar-se-ia desvirtuando a função específica desse 

Poder. 

Sobre o tema, alguns autores fazem uma analogia com a 

Medicina. Segundo essa concepção, que enfatiza o caráter preventivo, 

procedimentos que evitem o recurso ao Poder Judiciário – tais como o 

exaurimento do controle interno por parte da própria Administração 

Pública – deveriam ter sua importância destacada. 

Assim, a submissão do conflito de interesses perante o 

Judiciário seria a última alternativa, mediante o esgotamento de outras 

mais simples, céleres e igualmente eficazes. Esse entendimento se 

assemelharia à idéia, predominante na Medicina, de que o recurso a 

um procedimento cirúrgico apenas teria lugar caso estivessem 

esgotadas as possibilidades de cura mediante alternativas menos 

traumáticas e arriscadas.186

                                                           
186 VAZQUEZ, Javier Barnes. “Una Nota sobre el Analisis Comparado a Propósito del 
Control Judicial de la Discrecionalidad Administrativa”. Discrecionalidad Administrativa 
y Control Judicial: I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucia. Madrid: Civitas, 1996, pp. 229-230.  
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Essa característica de evitar a interferência do Judiciário em 

matéria administrativa é ainda mais perceptível em Estados que 

adotam o modelo do common law. Nessas localidades, a tutela jurídica 

do cidadão frente ao Poder Público seria realizada quase que 

inteiramente por meio de procedimentos administrativos. Isso influencia 

o entendimento do Judiciário, que, nas raras ocasiões em que é instado 

a se manifestar, tende a conferir a si mesmo um menor grau de 

interferência sobre as decisões administrativas, notadamente quando 

decorrentes do exercício de faculdades discricionárias. 

No Direito norte-americano, confere-se à Administração 

Pública uma peculiar legitimidade democrática, em razão da qual lhe é 

concedida maior margem de liberdade. O sistema constitucional – 

apesar de se autodenominar “democrático” – não reconhece 

expressamente a tutela judicial plena como direito fundamental, ainda 

que, na prática, seja ela assegurada. 

Inexistem órgãos específicos do Judiciário destinados à 

solução das lides em matéria administrativa. Por outro lado, há entes 

que pertencem à própria Administração Pública – agências reguladoras 

– cuja principal função é dirimir essa espécie de conflitos. Ao mesmo 

tempo em que decidem acerca de questões específicas – função 

nitidamente jurisdicional –, as agências reguladoras igualmente podem 

estabelecer normas gerais, o que lhes confere, de certo modo, uma 

função que normalmente apenas é exercida pelo Legislativo. 

Acentua-se, desse modo, um controle interno da atividade 

administrativa, já que permanece em segundo plano o controle judicial. 

Este último apenas seria aplicável quanto aos pressupostos fáticos que 

determinaram a prática do ato, permanecendo praticamente 
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intocável o conteúdo dele e, em conseqüência, a margem de 

liberdade de que a Administração dispõe para decidir.187

Relativamente ao sistema jurídico inglês, ocupa-se do controle 

da legalidade, da razoabilidade e do procedimento. No entanto, 

quanto aos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, o 

controle é limitado, tendo em vista que se cinge aos fatos claros e 

incontestes. 

A interpretação conferida aos termos jurídicos indeterminados 

igualmente não está sujeita a um controle pleno. Sendo assim, o 

Judiciário não poderia substituir a conclusão do intérprete na seara 

administrativa. O controle judicial praticamente se resume à legalidade 

objetiva, de modo que apenas se admite a modificação da situação 

jurídica por questões procedimentais ou, no máximo e mais raramente, 

de razoabilidade. 

No Direito alemão, que influenciou a formação de nosso 

sistema normativo em diversos aspectos, é ressaltada uma nítida divisão 

de poderes sempre que se abordam os limites do controle da atividade 

administrativa.  

Desse modo, caso uma norma jurídica não determine prévia e 

especificamente a decisão administrativa e confira certa margem de 

liberdade à Administração Pública para deliberar diante de um caso 

concreto, o Judiciário não poderia revisar o chamado “núcleo” da 

decisão.188 Isso porque esse Poder apenas estaria autorizado a apreciar 

a legalidade do ato. Percebe-se, portanto, que permanece isento de 

controle o chamado “mérito” do ato. 

                                                           
187 VAZQUEZ, Javier Barnes. “Una Nota sobre el Analisis Comparado a Propósito del 
Control Judicial de la Discrecionalidad Administrativa”. Discrecionalidad Administrativa 
y Control Judicial: I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucia. Madrid: Civitas, 1996, pp. 238-239. 
188 VAZQUEZ, Javier Barnes. “Una Nota sobre el Analisis Comparado a Propósito del 
Control Judicial de la Discrecionalidad Administrativa”. Discrecionalidad Administrativa 
y Control Judicial: I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucia. Madrid: Civitas, 1996, pp. 235-236. 
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Em todo caso, na Alemanha, o exercício de competências 

discricionárias sempre deve estar vinculado ao sistema jurídico, tendo 

em vista que o Poder Público deve considerar os fins para os quais foi 

outorgada a margem de liberdade. Assim, deve prevalecer o interesse 

público, sob pena de se verificarem omissões ou excessos injustificados, 

os quais seriam passíveis de impugnação perante o Judiciário. 

Relativamente aos chamados “termos legais indeterminados”, 

foi na Alemanha onde a doutrina sobre eles se desenvolveu. 

Reconhece-se, assim como ocorre na doutrina e na jurisprudência 

brasileiras, que a aplicação dessa espécie de termos requer um 

processo subjetivo, de difícil racionalização. Apesar disso, obviamente, 

não é admissível qualquer solução interpretativa, razão pela qual a 

aplicação de uma norma que contenha tais termos, caso não esteja 

dentro de parâmetros razoáveis, pode ser objeto de controle judicial. 

Por outro lado, não apenas a dimensão jurídica das questões 

de fato que ensejaram a prática do ato estaria sujeita ao controle pelo 

Judiciário. Isso enseja conseqüências práticas, pois, caso não se 

verifique ou seja diferente o pressuposto de fato que ensejou a 

concessão da margem de liberdade ao administrador-intérprete, a 

decisão administrativa adotada pode ser impugnada. Constata-se, 

com isso, que é eficaz o controle sobre os pressupostos fáticos do ato. 

Na França, o desenho clássico do controle da 

discricionariedade durante o século XIX, constante das decisões 

proferidas pelo Conselho de Estado, baseava-se em um esquema 

utópico de divisão de Poderes. De acordo com essa concepção, o 

Legislativo expressaria adequada e completamente a vontade 

soberana da comunidade, que apenas deveria ser concretizada pelo 

Executivo, sempre estritamente de acordo com as previsões legais. A 

Administração Pública, desse modo, apenas atualizaria a vontade 

legislativa mediante a aplicação mecânica da lei aos casos concretos. 

 111 
 



  

O Judiciário, por seu turno, teria a tarefa de impedir possíveis desvios 

entre a vontade originária contida na legislação e sua aplicação 

concreta. 

Apesar desse esquema não funcionar na prática, é utilizado 

até os dias atuais como um substrato ideológico-mítico que influencia a 

visão doutrinária acerca da discricionariedade administrativa.189 

Atualmente, no sistema jurídico francês, é relevante o controle a 

respeito dos pressupostos de fato que ensejaram o exercício da 

competência discricionária. A ingerência do Judiciário, na verdade, 

pode ser mínima (em caso de manifesto erro de apreciação por parte 

da autoridade administrativa), média (sempre que não seja adequada 

a qualificação jurídica conferida aos fatos determinantes da prática do 

ato) ou máxima (na hipótese de se perquirir acerca da 

proporcionalidade). 

Apesar de não se verificar, no sistema francês, um controle 

judicial amplo quanto à atividade administrativa – tendo em vista que 

este se resume à legalidade objetiva –, há ênfase ao controle interno ou 

preventivo da oportunidade. Para tanto, existe previsão de uma esfera 

consultiva (Conselho de Estado), na qual são solucionadas as lides sobre 

matéria administrativa, sem a necessidade de se recorrer ao Judiciário. 

O sistema jurídico italiano se caracteriza pela importância do 

sistema recursal perante a própria Administração Pública. Há uma nítida 

divisão entre a jurisdição ordinária e a administrativa, as quais se 

diferenciam em virtude da causa de pedir e dos princípios que regem 

cada espécie de controle. 

Foi desenvolvido, na doutrina e na jurisprudência italianas, o 

conceito de discricionariedade técnica, também denominada de 

valoração técnica. Corresponderia ao âmbito do ato administrativo em 
                                                           
189 CORNEJO, Valentin Thury. “Control de la Actividad Administrativa: discrecionalidad 
tecnica y motivación (apuntes a partir de la reciente jurisprudencia española)”. 
http://www.comadrid.es/pres_serv_juridicos/revista_juridica/numero3/comentario1.htm
, em 5 de março de 2004.
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relação ao qual não caberia o controle judicial, tendo em vista que um 

órgão externo à Administração Pública não poderia questionar ou 

substituir as decisões por ela adotadas. 

A grande dificuldade encontrada, no entanto, diz respeito à 

ausência de limites bem definidos quanto à exata dimensão dessa 

praticamente imune esfera do ato. Como se demonstrará adiante,190 a 

mesma problemática é constatada no ordenamento jurídico brasileiro. 

Administrativamente, o controle do exercício de uma competência 

discricionária na Itália pode versar sobre eventual vício de 

competência, afronta à legislação ou excesso de poder. Quanto a este 

último aspecto, entretanto, possui contornos não muito claros, 

abrangendo tanto o desvio de poder quanto a incorreta valoração dos 

fatos ou a inexistência dos pressupostos de fato que ensejaram a 

prática do ato ou até mesmo a contradição entre a medida adotada e 

a fundamentação dela. Desse modo, a demonstração efetiva da 

configuração do excesso é tarefa penosa.191

 

4.5. Concepções do Judiciário brasileiro sobre o tema. 

As decisões administrativas em geral possuem uma certa 

perenidade, o que pode ensejar a insatisfação de seus destinatários. 

Essa característica que possuem decorre do fato de que alguns abusos, 

ainda que manifestos para especialistas sobre o assunto, não são 

facilmente reconhecíveis por órgãos de controle externo. 

Apesar disso, não se podem reputar existentes direitos e 

interesses da coletividade em relação aos quais não haja uma real 

possibilidade de controle por parte do Judiciário. A própria noção de 

                                                           
190 Cf. item 4.6. 
191 VAZQUES, Javier. “Una Nota sobre el Analisis Comparado a Propósito del Control 
Judicial de la Discrecionalidad Administrativa”. Discrecionalidad Administrativa y 
Control Judicial: I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucia. 
Madrid: Civitas, 1996, pp. 229-230. 
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Estado de Direito pressupõe o direito à tutela judicial efetiva ainda que 

esta diga respeito à atividade administrativa do Estado. 

A jurisprudência pátria não possui entendimento uníssono 

quanto à viabilidade ou não do controle externo pelo Judiciário quanto 

aos atos decorrentes do exercício de competências discricionárias por 

parte da Administração Pública. Não se pode afirmar, inclusive, que há 

um determinado entendimento prevalente a depender do momento 

histórico em que a decisão judicial é prolatada. Isso porque, desde as 

decisões mais antigas até as mais recentes, freqüentemente convivem 

opiniões conflitantes a respeito da extensão do controle. 

Desde logo, há que se ressaltar que a abordagem que será 

realizada adiante se cinge ao estudo de casos decididos no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Objetiva-se, com isso, restringir o rol de 

decisões a serem avaliadas, o que ensejará uma mais completa e 

crítica análise. 

As mais remotas decisões sobre o tema no âmbito do STF 

foram prolatadas na década de cinqüenta. Desde aquela época, 

havia entendimento no sentido de que o Judiciário teria o dever de 

apreciar “a realidade e a legitimidade dos motivos em que se inspira o 

ato discricionário da Administração”192. Observa-se, pois, que era 

considerada por esse órgão a real existência dos motivos determinantes 

da prática do chamado “ato discricionário” e, ademais, da eventual 

relação verificada entre estes e o resultado da conduta do 

administrador, que não poderia olvidar a finalidade pública do ato. 

Por outro lado, no mesmo período, esse tribunal decidiu pela 

intangibilidade do ato administrativo pelo simples fato de ser ele 

praticado no exercício de competências discricionárias. Caso o ato não 

fosse contrário à “letra da lei”, seria ele válido e seu conteúdo não seria 

                                                           
192 STF. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n.º 17.126/MG. Relator: Ministro 
Hahnemann Guimarães. Data do julgamento: 31.08.1951. Decisão unânime. DJ de 
12.04.1952. 
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suscetível de reforma por meio do controle judicial.193 Há deliberação, 

ainda, no sentido da inviabilidade dessa espécie de controle, salvo nos 

casos de “evidente abuso de poder”.194

Durante as décadas de sessenta e setenta, o STF restringiu 

ainda mais as possibilidades de controle dos atos praticados no 

exercício de competências discricionárias. Tal fato, muito 

provavelmente, decorreu dos acontecimentos históricos do período, 

fortemente marcado pela supremacia do Executivo frente aos demais 

Poderes do Estado. 

Além de o controle judicial dessa espécie de atos haver se 

tornado mais restrito, a motivação passou a ser vislumbrada como algo 

acessório e totalmente dispensável sempre que a autoridade estivesse 

exercendo faculdades discricionárias. O Judiciário apenas poderia 

intervir nas hipóteses em que os atos fossem motivados, o que nem 

sempre ocorreria tendo em vista que a comprovação quanto à real 

existência dos motivos não poderia ser exigida pelo órgão de controle 

em alguns casos.195

Ademais, foi utilizada para fundamentar algumas decisões a 

chamada “teoria dos motivos determinantes”, segundo a qual o 

controle judicial apenas pode incidir nos casos em que o administrador 

optar pela exposição dos fundamentos ou pressupostos que ensejaram 

a prática do ato.196 A apreciação judicial, no entanto, seria limitada, 

uma vez que a motivação não era considerada um requisito necessário 

de todos os atos administrativos. Apesar disso, tal entendimento já pode 
                                                           
193 STF. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n.º 16.158/SP. Relator: Ministro Orozimbo 
Nonato. Data do julgamento: 14.09.1951. Decisão unânime. DJ de 08.11.1951, p. 
10.865. 
194 STF. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n.º 33.471/DF. Relator: Ministro Antonio 
Villas Boas. Data do julgamento: 28.05.1957. Decisão unânime. DJ de 18.07.1957, p. 
8.616. 
195 STF. Segunda Turma. Recurso em Mandado de Segurança n.º 16.807/PE. Relator: 
Ministro Themístocles Cavalcanti. Data do julgamento: 06.03.1968. Decisão unânime. 
DJ de 28.06.1968, p. 2.440. 
196 STF. Primeira Turma. Recurso Extraordinário n.º 88.121/PR. Relator: Ministro Rafael 
Mayer. Data do julgamento: 19.06.1979. Decisão unânime. DJ de 10.08.1979. 
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ser considerado como um avanço frente aos demais, o que se justifica 

pelo fato de haver sido adotado no final da década de setenta. 

Anteriormente, no início dessa mesma década, até mesmo a 

suposta predominância de um “interesse exclusivo da Administração” 

foi utilizada como fundamento para a exclusão do controle de 

determinados atos administrativos por órgãos do Judiciário.197 Nesses 

casos, além de ser despicienda a motivação, ainda que ela existisse, 

não seria passível de controle pelo Judiciário. O princípio constitucional 

da separação entre os Poderes do Estado era constantemente utilizado 

para fundamentar a impossibilidade de interferência dos órgãos de 

controle judicial quanto às opções adotadas pelos administradores 

públicos, ainda que elas não expressassem fielmente a vontade da 

coletividade. 

Obviamente, hoje é praticamente indiscutível que, em 

qualquer hipótese, deve prevalecer o interesse dos administrados, 

destinatários de toda atuação estatal. Esse julgado, dessa forma, sequer 

considera a diferença existente entre as noções de interesse público 

primário e secundário.198  

A maioria das recentes decisões do STF apresenta conteúdo 

mais consentâneo com a moderna doutrina a respeito do tema. 

Diversos julgados versam acerca de direitos dos servidores públicos, 

alguns dos quais reconhecem expressamente que a Carta Magna de 

1988 consagrou o direito à completa “justiciabilidade da atividade 

estatal”199, ainda que ela decorra do exercício de competências 

discricionárias.200

                                                           
197 STF. Segunda Turma. Mandado de Segurança n.º 19.855/DF. Relator: Ministro 
Adaucto Cardoso. Data do julgamento: 12.08.1960. Decisão unânime. DJ de 
19.02.1971, p. 544. 
198 Cf. nota 97. 
199 STF. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n.º 20.999/DF. Relator: Ministro Celso de 
Mello. Data do julgamento: 21.03.1990. Decisão unânime. DJ de 25.05.1999, p. 4.605. 
200 STF. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n.º 131.661/ES. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Data do julgamento: 26.09.1995. Decisão unânime. DJ de 17.11.1995, p. 39.209. 
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Essa conclusão decorreria da incidência do art. 5.º, XXXV, 

CF/88, que consagrou a inafastabilidade de toda e qualquer 

fiscalização judicial, ainda que ela se destine a apreciar os atos 

emanandos pelo próprio Estado. Justificar-se-iam a redução e a 

eliminação de quaisquer zonas de imunidade, tendo em vista que 

ensejariam a intedição do exercício abusivo das faculdades, 

discricionárias ou não.  

Entretanto, a primeira decisão termina por reconhecer como 

intocável o chamado “mérito” do ato administrativo exercido com base 

em faculdades discricionárias. Isso porque afirma não ser possível ao 

Judiciário, em face do princípio constitucional da separação dos 

Poderes, tecer considerações a respeito de certos elementos, tais 

como: conveniência, utilidade, oportunidade e necessidade do 

chamado “ato discrionário”. Desse modo, o controle judicial apenas 

poderia se concretizar a respeito dos motivos que determinaram a 

prática do ato. 

É claro que essa opinião não deve prosperar, tendo em vista 

que a apreciação judicial deve ser compreendida da forma mais 

ampla possível, para que não se escondam sob o manto do “mérito” 

fundamentos não consentâneos com o interesse público primário. Nesse 

aspecto, surgem parâmetros como proporcionalidade e razoabilidade 

da decisão administrativa, os quais devem ser detidamente apreciados 

pelo Judiciário. 

Embora ainda mais recente, há decisão no sentido de que 

incumbiria ao chefe do Executivo, tendo em vista a competência 

discricionária que lhe teria sido concedida pela legislação, avaliar e 

decidir, “segundo seus próprios critérios de conveniência e 

oportunidade”, quanto à nomeação e à admissão de oficial militar 
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para cargo ou emprego público.201 Novamente, não é enfatizada a 

necessidade de prevalência do interesse público primário, cuja 

consecução no caso concreto deve ser necessária e livremente 

apreciada pelo Judiciário. 

Constata-se, portanto, a ausência de uniformização quanto 

ao conteúdo das decisões judiciais que versam sobre a justiciabilidade 

dos atos administrativos exercidos com base em faculdades 

discricionárias. Ainda que se observem as decisões de um mesmo órgão 

do Judiciário em um determinado período, não há uniformidade 

quanto ao limite desse controle. Obviamente, a realidade subjacente à 

decisão finda por influenciar o conteúdo dela. No entanto, não raro a 

discricionariedade é utilizada como fundamento limitador ou mesmo 

impeditivo do controle. 

Verifica-se que, em alguns casos, o Judiciário se exime de 

apreciar o conteúdo do ato por apenas considerar que ele seria 

“discricionário”. Assim, essa concepção termina por afastar o controle 

externo, o que pode ser o real fundamento da decisão, a qual seria, 

portanto, construída com base em um silogismo retórico. 

Como se demonstrou, no entanto, a orientação jurisprudencial 

mais moderna tende a considerar como mais tangíveis praticamente 

todos os elementos do ato, o que é um indiscutível avanço. Deve-se 

conferir ao controle judicial de qualquer ato administrativo uma máxima 

amplitude. 

Na medida em que mais de um órgão do Estado aprecia os 

pressupostos de fato e de direito que ensejaram a prática do ato, bem 

como as relações existentes entre esses pressupostos, torna-se menor a 

quantidade de desvios de finalidade e abusos cometidos. 

                                                           
201 STF. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n.º 22.431/MA. Relator: Ministro Maurício 
Corrêa. Data do julgamento: 02.10.1996. Decisão unânime. DJ de 22.11.1996, p. 45.690. 
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Conclusões: necessidade de controle do emprego de entimemas 

no exercício de competências discricionárias 
Como se pode observar de toda a exposição, na obra de 

Aristóteles, está contida uma das mais elaboradas fontes da Filosofia 

grega antiga, razão pela qual esse doutrinador foi e continua sendo 

seguido e admirado. A principal característica de sua atitude filosófica 

é o esforço constante para aliar aos esquemas conceituais os dados da 

experiência. 

A fundamental tarefa realizada por Aristóteles em sua obra foi 

enquadrar em categorias gerais os conhecimentos que seus 

destinatários possuem como resultado da experiência cotidiana. 

Distancia-se, pois, o estagirita da doutrina exposta por Platão, 

especialmente voltada para o estudo de um mundo ideal, por demais 

distanciado da realidade. 

Em conseqüência, na visão aristotélica, de certa forma 

pragmática, a retórica não era meramente uma ciência literária, mas 

uma técnica posta a serviço de interesses práticos, centrada em 

grande medida nos recursos lingüísticos. A argumentação, portanto, 

termina por ser um dos cernes da doutrina desse autor, que 

desenvolveu o conceito de entimema ou silogismo retórico. 

Sua percepção sobre esse tema pode ser aplicada até os dias 

atuais, em diversos âmbitos do conhecimento, notadamente o Direito. 

Como se constatou no decorrer desta exposição, as decisões exaradas 

por integrantes da Administração Pública e do Poder Judiciário não se 

baseiam apenas na capacidade de extrair, logicamente, conclusões 

válidas de fatos e normas gerais. 

Não raro, até mesmo as circunstâncias que permeiam o caso 

concreto levam a essa conduta. Pode ocorrer que a matéria não 

possua expressão alguma ou apenas expressão imperfeita em textos de 

lei. Desse modo, deve ser solucionado o caso por um ato de cognição 
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inevitavelmente discricionário, mas não arbitrário, mediante a utilização 

de uma argumentação racional. 

Qualquer processo argumentativo, no âmbito do Direito, 

engloba duas fases, o que se aplica também ao exercício de 

competências discricionárias por parte da Administração Pública. A 

primeira dessas etapas corresponde à verdadeira tomada da decisão, 

com base em fundamentos que nem sempre estão inseridos no 

ordenamento jurídico. Finda essa primeira fase, a segunda corresponde 

à explicitação dos supostos fundamentos da conclusão a ser adotada.  

Não raro, esses fundamentos não correspondem àqueles 

verdadeiros elementos sopesados na primeira fase. No entanto, esses 

reais pressupostos de fato, ainda que ocultos, devem se adequar à 

finalidade para a qual foi conferida a margem de liberdade ao 

intérprete e aplicador da norma. Caso contrário, deve a decisão ser 

declarada nula. 

Isso porque a retórica não deve ser encarada como um 

instrumento apto a enganar os ouvintes ou destinatários. Ao contrário, 

sua correta utilização pode contribuir para uma maior correção das 

decisões proferidas, obtidas mediante uma mais acurada análise da 

melhor das possibilidades. 

Observa-se, portanto, que é ingênua a crença de que a 

argumentação jurídica, notadamente a judicial, baseia-se em um 

silogismo tradicional, em que as normas gerais são os verdadeiros 

pontos de partida para se chegar à decisão. 

Apenas o fato de reconhecer o caráter silogístico-retórico 

dessa argumentação já é considerável avanço, que enseja o saudável 

desenvolvimento de uma teoria mais pormenorizada acerca dos 

verdadeiros fundamentos das decisões. Essa conscientização sobre o 

tema inegavelmente pode ensejar a diminuição do número de 
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arbitrariedades, uma vez que os próprios interessados terão ciência do 

caráter entimemático da decisão. 

Talvez seja essa a principal razão pela qual, atualmente, muito 

se discute acerca da possibilidade ou não de ser a atividade 

discricionária da Administração controlada pelo Poder Judiciário. 

Ademais, há divergências quanto à extensão de tal controle, quando 

admitida sua existência. 

Na verdade, considerar como intocáveis determinados atos, 

por terem como nota característica a discricionariedade, significa 

conferir poderes demasiadamente amplos ao administrador público. 

Este, em todos os atos, em maior ou menor grau, deve ser controlado, 

visto que nem sempre a finalidade última de sua prática é o interesse 

público primário. 

Apesar disso, em diversas ocasiões, a Administração se utiliza 

de argumentação entimemática, obtendo por via transversa soluções 

que mais atendem ao interesse particular egoísta do administrador do 

que aos anseios da sociedade. É exatamente neste passo que cabe o 

controle de seus atos, ainda que predominantemente discricionários, 

mediante a intervenção tanto das autoridades hierarquicamente 

superiores como do Judiciário. Nesse caso, não há que se falar em 

interferência ou intromissão indevidas de um Poder em relação ao 

outro. 

O órgão de controle externo deve exigir a motivação dos atos 

ou a justificação externa deles. Ademais, incumbe a esse órgão, caso 

verifique – pela análise das circunstâncias que permeiam o ato – que a 

justificação interna não corresponde à finalidade para a qual foi 

concedida a parcela de liberdade, declarar nulo o ato. Nessa hipótese, 

o juízo realizado pela Administração não estará sendo substituído por 

outro próprio do órgão de controle, mas por aquele que deveria ter sido 

adotado caso não houvesse se verificado o desvio de finalidade. 
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Há limites ao exercício das competências discricionárias, cuja 

observância deve ser verificada por ocasião do controle, tendo em 

vista que a liberdade concedida ao administrador público – intérprete e 

aplicador do Direito – não deve ser utilizada em proveito próprio ou de 

forma desviada da finalidade legal. 

Esta parcela de liberdade apenas representa o 

reconhecimento de que a Administração está em melhor condição 

para adotar o comportamento mais adequado à satisfação do 

interesse público, considerado ideal no caso concreto.202 Caso isso não 

se verifique, incumbe aos órgãos de controle – inclusive o Judiciário – 

observar detidamente se foi correta a prática dos atos, ainda que sejam 

eles praticados no exercício de competências discricionárias. 

O controle, dessa forma, igualmente pode incidir sobre certas 

condutas do administrador que são discricionárias exatamente pelo 

fato de serem norteadas por termos jurídicos indeterminados. Embora 

parcela da doutrina diferencie ambos os temas, não se pode olvidar 

que, em muitos casos, são exatamente aquelas espécies de termos que 

ensejam o surgimento de faculdades discricionárias. Também nesta 

hipótese, pode a Administração, com base em interpretação 

equivocada de algum termo exposto em lei, atuar arbitrariamente. 

Caso isto aconteça, deve ser efetivado o controle de sua atuação, do 

qual pode resultar a declaração de nulidade do ato, tendo em vista a 

ocorrência de desvio de finalidade. 

Constata-se, portanto, que o estudo da fenomenologia 

conceitual e da ação comunicativa evita ou, no mínimo, restringe o 

manejo do denominado abismo gnosiológico como forma de 

dominação e opressão, razão pela qual se deve conferir especial 

atenção ao tema, notadamente no âmbito do Direito. 

                                                           
202 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 311. 
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Para evitar essas conseqüências perniciosas, há necessidade 

de os atos exarados em decorrência da concessão ao administrador 

público, pela lei, de competências discricionárias estarem sujeitos a 

uma permanente vigilância pelos órgãos de controle, notadamente o 

Judiciário. Jamais se pode olvidar que certas situações envolvem 

direitos fundamentais de terceira geração, incluídos entre os chamados 

“direitos de solidariedade”, “direitos de fraternidade” ou “direitos dos 

povos”. Nesses casos, os destinatários são não apenas um indivíduo ou 

um determinado conjunto de pessoas, mas toda a coletividade. 

Além disso, na medida em que a sociedade civil de Estados 

denominados periféricos não é organizada e atuante, é ainda maior a 

responsabilidade dos integrantes do Judiciário na concretização e no 

cumprimento das normas constitucionais, notadamente em relação 

àquelas cuja carga valorativa e ideológica seja maior.203

Nessas hipóteses, devem os órgãos de controle interno e 

externo observar detidamente se foram respeitados os limites à atuação 

discricionária e a finalidade para a qual esta liberdade foi conferida, 

bem como se foi correta a exegese dos termos jurídicos indeterminados. 

A omissão quanto ao controle de atos exarados com base em 

faculdades discricionárias, especialmente por se tratar de uma seara 

em que está mais evidente a utilização de uma argumentação 

entimemática, é conduta reprovável e inconstitucional. 

                                                           
203 KRELL, Andreas Joachim. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: 
os (des) caminhos de um direito constitucional ‘comparado’”. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 70. 
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