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 tema que se vai aqui desenvol- 
 ver é um tema ao mesmo tem-
po muito belo e muito técnico: é o tema 
da discricionariedade administrativa, 
também um tema extremamente difícil. 
Sobre a discricionariedade foram emitidos 
comentos os mais curiosos, tais como que 
é o �cavalo de Troia� do Estado de Direito; 
já se disse que a discricionariedade reina 
por toda parte, e já se disse que não há 
espaço para a discricionariedade no Estado 
de Direito. Por aí se vê quão contraditórios 
têm sido os pontos de vista sobre a cha-
mada discricionariedade administrativa. 

Um autor português, quando ainda 
muito jovem, mas já tendo produzido in-
teressante livro sobre o erro e a ilegalidade 
do ato administrativo, André Gonçalves 

Pereira,2 a respeito da discricionariedade 
fez a seguinte averbação: �Há, no Direito, 
alguns temas que se nos antolham como 
estradas ou como trilhas por que raramente 
penetravam os estudiosos, e há outras, pelo 
contrário, que se nos aÞ guram como ave-
nidas largas, intensamente transitadas. A 
discricionariedade é uma destas�. Ele tinha 
razão. Mas, ainda que muito transitada, 
diria eu que, depois de séculos de estudos, 
a matéria persiste a ensanchar dúvidas, as 
mais verazes, no espírito dos estudiosos. 

Vai-se adotar aqui, então, um método 
distinto daqueles anteriormente usados, 
método que não é usual, por adiantar, pre-
liminarmente, as teses � por assim dizer 
� a serem sustentadas. Esta exposição será 
um esforço no sentido de oferecer supedâ-
neo para a tese de antemão declinada. Em 
primeiro lugar, a de que não existe �ato 
discricionário�, e é um equívoco perigoso 
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o uso dessa expressão. O que há é discri-
cionariedade a propósito do exercício de 
certas competências. A discrição tem que 
ser procurada, em um primeiro momento, 
na competência, não no ato. Ela pode tra-
duzir-se em concreto no ato, mas ela não 
reside no ato. Não há ato discricionário. 
Esta seria a primeira tese. 

A segunda tese é a de que não existe 
o poder discricionário. O chamado poder 
discricionário é um mito, é um formidá-
vel equívoco. O que existe é um dever 
discricionário. 

A terceira tese a sustentar é que, 
quando há discrição, a norma jurídica 
não pretende liberar o administrador para 
livre escolha entre diferentes alternativas. 
A norma só quer a solução ótima, aquela 
que atenda com precisão capilar à Þ nali-
dade da lei. 

A quarta tese aqui defendida é a de 
que a discrição, ao nível da norma, é con-
dição necessária mas não suÞ ciente para o 
seu reconhecimento em concreto. É dizer: 
a discrição só existe no caso concreto. 

Ao Þ nal, concluindo, serão abordados 
alguns pontos sobre o controle do exercí-
cio de atos praticados a título de discrição 
administrativa. 

Para sustentar esses pontos de vista, 
que envolvem teses muito discutidas, é 
preciso ser um tanto esquemático sem, 
entretanto, nos corrermos de implantar 
as premissas iniciais para a abordagem 
desses vários tópicos. 

Sabe-se que o próprio do Estado de 
Direito é a submissão da Administração à 
lei; e não apenas à sua dicção formal, mas 
ao espírito da regra, à Þ nalidade da regra 
jurídica. E, na verdade, compreendida 
dentro do todo, dentro do sistema no qual 
se encontra. Sabe-se também que o Estado 
de Direito é a juridicização de um projeto 
político, é a conversão jurídica de um 
projeto que tem origem em duas linhas de 

pensamento: o pensamento de Rousseau 
� com a ideia da soberania popular � e 
o pensamento de Montesquieu � com a 
tripartição do exercício do poder �, como 
bem diz o eminente administrativista de 
Coimbra, Afonso Rodrigues Queiró.3 

Este foi e é o projeto do Estado de 
Direito: submeter os exercentes do poder 
ao controle da legalidade e ao contraste 
da Þ scalização de conduta por um órgão 
independente, imparcial, que é o Poder 
Judiciário. Por isso que o Estado de Direito 
não é apenas aquele Estado submetido às 
leis, mas também submetido ao controle 
de um órgão independente, para veriÞ ca-
ção dos lindes legais: o Poder Judiciário. 

Parte-se aqui, portanto, da ideia de 
Estado de Direito, examinando-se a discri-
cionariedade dentro do Estado de Direito, 
porque não pode haver discricionariedade 
onde não impere o princípio da legalidade. 
A própria noção de discricionariedade se 
opõe à arbitrariedade � habitualmente se 
diz �, porque esta constitui uma conduta 
extra legem, e a discricionariedade é exer-
citada no interior dos mandamentos legais. 
A discricionariedade, portanto, é produto 
de um Estado onde existe a submissão à 
legalidade. 

Ninguém como o professor gaúcho 
Ruy Cirne Lima conseguiu sintetizar a 
essência da atividade administrativa em 
frases lapidares: �Jaz a atividade adminis-
trativa debaixo da lei, que lhe assinala um 
Þ m a cumprir�; �O Þ m, e não a vontade, 
domina todas as formas de administra-
ção�; �Opõe-se a noção de administração 
à de propriedade, visto que o bem se não 
entende vinculado à vontade do adminis-
trador, mas à Þ nalidade impessoal a que 
deve servir�; �A relação de administra-

3. Afonso Rodrigues Queiró, Reflexões 
sobre a Teoria do Desvio de Poder, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1940, p. 8.
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ção somente se nos depara no plano das 
relações jurídicas quando a atividade se 
encontra defendida não apenas contra 
terceiros, mas também contra o próprio 
administrador�.4 

Essas várias frases, pinçadas dos 
Princípios de Direito Administrativo de 
Cirne Lima, oferecem aquela que é verda-
deiramente a essência do direito adminis-
trativo. O exame da legalidade não pode 
ser feito senão a partir dessa perspectiva, 
que se deve liminarmente colocar, por 
constituir o ponto de partida de todas as 
demais considerações. 

Veja-se, então, a primeira tese. 
Costuma-se dizer que, assim como há 
atos vinculados, há atos discricionários. 
De um modo geral, isto pode ser visto 
sem maiores problemas. Reconhece-se a 
existência de vinculação quando a regra 
de Direito traça antecipadamente, com 
rigor absoluto, a conduta única pré-tipi-
Þ cada; impõe ao administrador, em face 
de circunstâncias também de antemão 
expostas, mediante conceitos aferíveis 
com objetividade absoluta. E que, pelo 
contrário, existe discrição quando rema-
nesce para o administrador, em face da 
forma ou maneira com que se regulou 
determinada matéria, uma possibilidade 
de interferência com seu juízo subjetivo 
pessoal quanto à forma de dar satisfação 
adequada ao interesse público. 

Mas agora se aÞ rma que não há atos 
discricionários, e é efetivamente perigoso 
o uso dessa expressão, erro em que todos 
incidem. Como fazer para demonstrar 
isso? Vai-se tentar, neste momento pelo 
menos, a mais tangencial das vias, mas que 
se ampara em técnica jurídica particular-
mente clara. Costuma-se dizer que o ato 

administrativo possui elementos, e entre 
esses elementos incluem-se a competência 
e a Þ nalidade. Diz-se também que compe-
tência e Þ nalidade são sempre vinculadas. 
Admitindo-se que sejam verdadeiras essas 
aÞ rmações � pensamento não comparti-
lhado aqui, diga-se de passagem �, que 
compõem a posição mais corrente, não 
pode haver ato discricionário porque, se 
todo ato é vinculado pelo menos quanto à 
competência e quanto à Þ nalidade, como 
falar de um ato discricionário? Forçoso 
reconhecer, assim, que não há atos dis-
cricionários. 

Ressalte-se que muitas vezes se usam 
formas elípticas para afirmar alguma 
coisa em Direito, e que esta aqui poderia 
ser reputada uma forma elíptica de falar. 
Mas também é preciso admitir que tais 
elipses frequentemente são causa de con-
sequências nefastas à boa compreensão do 
Direito. Se se fala em ato discricionário, se 
alguém examina um ato e conclui que é um 
ato discricionário, terá que concluir que a 
apreciação jurisdicional já está, no míni-
mo, em grande parte prejudicada porque 
o agente praticou um ato discricionário, 
isto é, com a base de subjetivismo para a 
qual estava legitimado no que diz respeito 
aos aspectos seja de oportunidade, seja de 
conveniência. 

Assim, esta maneira elíptica de di-
zer é forma perigosa, embora os juristas 
sempre se sirvam de fórmulas elípticas. 
Diz-se, por exemplo, muitas vezes, que o 
ato jurídico é uma declaração produtora de 
efeitos jurídicos. Esta é uma forma elíptica 
de dizer, pois o ato jurídico não é uma 
declaração, ele consiste no sentido que a 
regra de Direito atribui a uma declaração, 
o que é diferente, examinando-se com ri-
gor técnico. A declaração é suporte de um 
conteúdo ao qual o Direito empresta um 
sentido relevante. Isso mostra o cuidado 
que é necessário ter a respeito de certas 
questões. No caso do ato discricionário � 

4. Ruy Cirne Lima, Princípios de Direito 
Administrativo, 5a ed., São Paulo, Ed. RT, 1962, 
p. 22.
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insista-se � o cuidado tem que ser imenso. 
O que, então, é discricionariedade? 

Sem dúvida, existe a discricionarie-
dade administrativa. Se fosse necessária 
uma prova de que existe discrição admi-
nistrativa � e o insucesso das tentativas da 
doutrina que pretendeu negar a existência 
da discrição é signiÞ cativo �, poder-se-ia 
responder como se respondeu ao argu-
mento dos soÞ stas, que aÞ rmavam ser o 
movimento uma ilusão, porque, se se tem 
que transpor a distância entre dois pontos, 
e como essa distância pode ser dividida 
ao meio, e as duas metades resultantes 
podem ser divididas também ao meio, 
e assim sucessivamente até o inÞ nito, é 
impossível transpor qualquer distância. O 
contra-argumento é simples: foi dado um 
passo, simplesmente, e assim atravessada 
uma distância. Vale dizer: em todos os 
sistemas, em todos os modelos, em todas 
as partes, em inúmeras oportunidades, a 
Administração atua desfrutando de certa 
liberdade para emitir um juízo seja de 
oportunidade, seja de conveniência, con-
forme o caso. 

O que é discricionário, então? Discri-
cionária é a apreciação que a regra de 
competência, em certos casos, confere ao 
agente administrativo. O que é discricio-
nário, em rigor, é esse juízo, essa avaliação 
que a regra de competência irroga ao agen-
te. Tanto é verdade que, em muitas vezes, 
pode o agente agir ou não agir. Se não 
agiu, não praticou ato algum, não há ato 
administrativo � e mesmo assim houve o 
fenômeno da discrição. Comportamentos 
comissivos ou comportamentos omissivos 
podem ser demonstrações da discriciona-
riedade. Pode-se Þ car com isso e simples-
mente deixar o debate sobre os elementos, 
que, a meu ver, é uma posição errada. A 
primeira tese a sustentar nessa matéria, 
então, é banir a expressão �ato discricio-
nário� porque não há ato discricionário, 
porque a discrição é suscitada por algum 

aspecto da regra de competência. Logo, o 
juiz estará inibido � e adiante ver-se-á em 
que termos � apenas em relação àqueles 
aspectos, nunca em relação ao ato como 
um todo. 

A segunda tese, retome-se, é que não 
existe poder discricionário e não existe, 
portanto, a possibilidade de erigir-se tal 
categoria jurídica. O que existe é o dever 
discricionário. E por que dever discricio-
nário? Esta conclusão é quase que inevitá-
vel a partir do instante em que se assume 
que não há ato discricionário, mas sim 
discricionariedade resultante da regra de 
competência, porque a competência � ao 
contrário do que habitualmente se diz � 
não é um plexo de poderes, uma demar-
cação de poderes. É uma demarcação de 
deveres a serem obedecidos, atendidos 
mediante o exercício de poderes. É um 
tópico importantíssimo. Esse é um tópico 
extremamente importante, porque dá a 
tônica do Estado de Direito. 

Antes de fazer uma demonstração 
teórica, é de bom alvitre tentar, através de 
um exemplo prático, preparar o caminho 
para sustentação do ponto de vista de 
que competência são deveres-poderes. 
Quando se trata, em direito privado, da 
tutela ou da curatela, por exemplo, a nin-
guém acudiria, para resolução de algum 
problema jurídico, enfatizar os poderes 
de um curador ou os poderes de um tutor. 
Antes, viria a nosso espírito, de imediato, 
a compreensão de que os poderes do tutor 
e de que os poderes do curador estavam a 
serviço do tutelado e do curatelado, é para 
desincumbir-se do dever de bem servir que 
se irrogam ao tutor e ao curador os corres-
pondentes poderes. O que signiÞ ca isso? 
Que o poder é ancilar � etimologicamente 
vindo de ancila, �serva�, �escrava� �, e o 
que prevalece é o interesse a ser defendido, 
o dever de atender àquele interesse. 

Sabe-se também que em direito pú-
blico, a partir do iluminado Santi Romano, 
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se começou a falar, ao invés de em pode-
res, simplesmente, em poderes-deveres, o 
que de certo modo está contido em uma 
expressão corrente da doutrina italiana, 
que separa poder de potestad. A potestad 
é este poder serviente. Mas parece que este 
binômio está mais corretamente traduzido 
na expressão �dever-poder� do que na ex-
pressão �poder-dever�, porque o poder é 
instrumental. E, se o poder é instrumental 
para o cumprimento do dever, é o dever 
que tem que sobressair, porque isso sig-
niÞ ca o dimensionamento do poder. Na 
medida em que reconhecemos que o poder 
está a serviço do dever, ele não pode ter 
nenhuma intensidade, nenhuma extensão, 
que ultrapasse, que exceda, o estritamente 
demandado para o atendimento do dever, 
sob pena de haver apenas o pretenso exer-
cício da competência quando, na verdade, 
houve extralimitação da competência. 

O que há, pois, é um dever-poder dis-
cricionário, e não um poder discricionário 
� o que altera profundamente toda forma 
de apreciar a discricionariedade. Não se 
exalta o poder do agente, não se exalta o 
poder do Estado. Exalta-se o dever que lhe 
foi imposto de atender à Þ nalidade legal, 
porque o exercício de competência é exer-
cício de função, e, embora a palavra �fun-
ção� possua mais de um signiÞ cado, um 
deles, muito bem pontuado pelos autores 
italianos, é que se tem função em Direito 
quando alguém está preposto no dever de 
satisfazer o interesse alheio, e por isso é 
municiado com os indispensáveis poderes 
para que possa exonerar-se � digamos � 
dessa obrigação. Isto dimensiona o poder. 
Isto dá, em um Estado de Direito, sua real 
e verdadeira dimensão, seu signiÞ cado, 
sua repercussão em nossa vida. 

Se isso for aplicado à realidade jurí-
dica contemporânea brasileira, observar-
-se-á um contexto de extralimitação da 
competência, de desvio da Þ nalidade da 
competência, como em tempos históricos 

pretéritos, como no Estado de Polícia, no 
Estado em que há soberano e súditos, e 
não no Estado em que há cidadãos. O texto 
constitucional brasileiro aÞ rma com me-
ridiana clareza que �todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de seus 
representantes eleitos ou diretamente, nos 
casos previstos nesta Constituição� � o que 
está na abertura, praticamente, do texto 
constitucional brasileiro. A Constituição 
diz quais são os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil e diz sobre 
que princípios ela se assenta. O art. 170 
da CF enumera, desde logo, qual o sentido 
da ordem econômica do Brasil, que é a 
valorização do trabalho humano e da livre 
iniciativa, a Þ m de realizar os valores da 
justiça social com base em uma série de 
princípios, dentre os quais a função social 
da propriedade, a busca do pleno emprego, 
a redução das desigualdades regionais e 
sociais � mesma ideia que já se encontra-
va no art. 3o da CF, apenas com a dicção 
invertida (�redução das desigualdades 
sociais e regionais�).

É necessária uma compreensão da 
competência como exercício de função, 
a compreensão da função como cum-
primento de um dever, para o qual são 
necessários os irrecusáveis poderes em 
prol de terceiro. Na noção de administra-
ção da propriedade o bem não se entende 
vinculado à vontade do administrador, mas 
à Þ nalidade impessoal a que essa vontade 
deve servir, como já dito acima. Essa 
antítese entre propriedade e relação de 
administração, montada por Cirne Lima, 
encerra em sua concisão a essência do 
direito administrativo, um caminho aberto, 
uma dessas largas avenidas, não tanto per-
corridas no Brasil, para compreensão de 
todo o direito administrativo � e, portanto, 
também da discricionariedade. 

A discricionariedade é um dever-
-poder, e, em tese, o dever é que tem a 
primazia, é ele que sobreleva. É o dever 
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5. Renato Alessi, Diritto Amministrativo, 
Milão, Giuffrè, 1949.

de atender ao interesse de terceiro, não do 
administrador, não do aparelho jurídico 
estatal. Isso seria a busca de um interesse 
público, o falso interesse público � o inte-
resse secundário, como dizem os italianos, 
e não o interesse primário, que é aquele 
que está consagrado superiormente na 
regra de Direito. 

À guisa de exemplo pode-se trazer 
que, quando o texto constitucional � nas 
hipóteses de desapropriação � fala em 
�justa indenização�, esta constitui o 
interesse público primário. Quando o 
Estado lesa, causa danos a terceiros, e, na 
forma do art. 37, § 6o, da CF, tem que ser 
responsabilizado (�As pessoas jurídicas 
de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos respon-
derão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros�), esse é 
o interesse público primário. Não é recu-
sar-se teimosamente a atender ao direito 
de terceiro violado para que os cofres 
públicos possam estar mais defendidos. 

Os exemplos de Alessi5 a respeito 
de interesses primários e secundários são 
muito oportunos no Brasil de hoje. Alessi 
diz que o Estado não poderia ter o interesse 
de tributar desmesuradamente seus cida-
dãos, porque assim abarrotaria seus cofres, 
mas não é esse o interesse público pri-
mário ou interesse público propriamente 
dito, aquele que está assinalado na lógica 
do sistema constitucional. O Estado não é 
um capitalista a mais no sistema, o Estado 
não é apenas um arrecadador. 

E o segundo exemplo que nos traz 
Alessi é igualmente de oportunidade para 
efeito do Brasil de hoje. Diz ele que pode-
ria o Estado ter o interesse enquanto me-
ramente subjetivação, enquanto aparelho. 
Nesse sentido, tal como em qualquer outro 
sujeito de direito, nele poderia se encarnar 

esse interesse, o de pagar miseravelmente 
a seus servidores, o suÞ ciente para que não 
morressem de fome; assim, despenderia 
menos. Mas não é esse o interesse público 
propriamente dito, o interesse primário. 

No que se aÞ rma aqui não há nada de 
complexo, não há nada de difícil intelec-
ção, não há nada que não possa encontrar 
suporte sólido no texto constitucional bra-
sileiro, esse texto tão conspurcado. Essa 
gloriosa Constituição, que é um modelo 
de modernidade, de avanço, de progresso 
e de generosidade, mas que está sendo 
pisoteada diariamente, ultrapassados os 
limites explícitos e implícitos da emenda 
constitucional.6 

Há uma diferença visceral, de ín-
dole, que não é quantitativa, mas, sim, 
qualitativa, entre o poder constituinte e o 
poder de emenda. Não se deve aceitar a 
expressão �poder constituinte derivado�, 
pois este não existe. O poder ou é consti-
tuinte ou não o é, não existe meio-termo. 
O chamado poder constituinte derivado 
constituinte não é, porque, do ponto de 
vista jurídico � ainda que não seja do 
ponto de vista político, do ponto de vista 
social, econômico ou psicológico �, o 
poder constituinte é ilimitado. Ele não 
conhece fronteiras, ele não se funda em 
nenhuma outra norma jurídica que o an-
teceda. Ele inaugura uma ordem jurídica. 
Seu fundamento é ele mesmo. Logo, não 
pode ser comparado com outro poder que 
só existe porque a Constituição outorgou 
e que, por isso, é, por deÞ nição, limitado, 
modesto. E nem pode deixar de ser, porque 
os que o exercitam não receberam aquele 
mandato incondicionado que é o mandato 
constituinte. 

Assim, é óbvio que não podem ser 
feitas emendas constitucionais como as 
primeiras que foram feitas naqueles dias 

6. Ivo Dantas, Aspectos Jurídicos das Medi-
das Provisórias, Brasília, Consulex, 1991.
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de agosto do primeiro ano de governo, 
do primeiro mandato do Sr. Presidente da 
República, um perjúrio, posto que jurou 
defender a Constituição e a usou em seu 
benefício. Nem o primeiro Fernando, o 
defenestrado, ousou praticar um ato dessa 
espécie. Sem o chamado poder consti-
tuinte derivado jamais teria sido possível 
desconstituir alguns pontos que eram 
cardeais, pilastras de sustentação de todo 
o modelo constitucional brasileiro � como, 
por exemplo, tudo aquilo que se modiÞ cou 
com as quatro primeiras emendas. 

É dizer: a proteção à empresa brasi-
leira de capital nacional, já que a soberania 
nacional, o desenvolvimento nacional, 
está reiteradamente insculpido em outros 
dispositivos do texto constitucional, pois 
está dito na Constituição que o mercado 
brasileiro é patrimônio nacional, esse 
mercado que já está entregue, invadido e 
inÞ ltrado. Foi dito com muita oportuni-
dade que é mais difícil defender-nos de 
uma invasão insidiosa, que é mais difícil 
defender-nos de uma violação artiÞ cial 
dos nossos direitos, do que quando são 
pisoteados abertamente. Hoje, é daquela 
forma que atuam os invasores do Brasil. 

Já houve tempo em que esta terra 
gloriosa teve que escorraçar daqui inva-
sores holandeses através de guerrilhas, 
e hoje temos nós que nos comportar 
como guerrilheiros do Direito, porque o 
poder oÞ cial não aceita as posições que 
estão expressamente estribadas no texto 
constitucional. Essas quatro emendas co-
meçaram a derrocada da Constituição. O 
Þ m do tratamento outorgado às empresas 
brasileiras de capital nacional para aqui-
sições do Poder Público, com a extinção 
do próprio conceito de empresa brasileira 
de capital nacional em nível constitucional 
(isso porque no âmbito infraconstitucional 
continua a ser aplicável essa preferência 
com base em lei, tal como em matéria de 
Tecnologia, de Informática, por exemplo). 

Note-se que, contrariando uma tra-
dição constitucional, permitiu-se que a 
exploração do subsolo brasileiro não mais 
Þ casse reservada a nós, brasileiros, mas 
pudesse ser aberta a estrangeiros, sendo 
certo e sabido que nada mais perigoso que 
franquear o subsolo a interesses externos, 
que o Japão depende em 98% de minérios 
externos que ele não possui, que os Esta-
dos Unidos dependem em 80%, enquanto 
o Brasil é um dos maiores repositórios de 
minerais. 

Quando, através de outra emenda, 
extinguiu-se o monopólio estatal do petró-
leo e se permitiu que, ao contrário do que 
dispunha o texto constitucional anterior, 
a navegação de cabotagem, a navegação 
interior, não fosse exclusiva de navios de 
bandeira nacional, com armadores nacio-
nais, capitais nacionais, com dois terços 
da tripulação nacional, quando se admitiu 
que fosse retirada do texto constitucional 
essa restrição, para franquear tudo isso a 
estrangeiros e a interesses externos, aten-
tou-se contra a soberania nacional, contra 
o princípio do desenvolvimento nacional. 

Quando se extinguiu o dispositivo 
constitucional que estabelecia que as 
telecomunicações seriam prestadas direta-
mente pelo Estado ou por empresa pública 
cometeu-se outro crime contra o texto 
constitucional, violaram-se, aí, alguns 
pontos cardeais da Constituição, desde que 
se tenha do Direito, do Estado de Direito, 
uma concepção de Constituição como a 
base hermenêutica do sistema. 

A experiência cientíÞ ca não é apenas 
um problema ideológico, é um proble-
ma de coerência jurídica. E é com essa 
coerência jurídica que se deve encarar 
a discricionariedade como competência, 
como função e, portanto, como um dever, 
como um comportamento no interesse de 
terceiros, porque o texto constitucional diz 
que todo o poder emana do povo. 
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Firmado, pois, este outro ponto, vai-
-se, agora, a um aparentemente bem mais 
difícil. A discricionariedade não é apenas 
um dever. É um dever de eleger a melhor 
solução, a única que atenda com precisão 
capilar à Þ nalidade da lei, e não qualquer 
solução dentre as abstratamente contidas 
na norma. Por que essa assertiva? Ainda 
aqui o processo mais didático é o uso de 
comparações. 

A lei pode regular vinculadamente a 
conduta do administrador, de tal maneira 
que descreva a situação fática perante a 
qual Þ ca o agente obrigado a uma única 
conduta possível, e não a qualquer outra, 
para atender à Þ nalidade da regra. Em 
outros casos não é assim que a lei procede. 
E por que a lei não procede assim? Não é 
a causa única, mas uma importante razão 
é, certamente, a de que o administrador 
público é quem se encontra acercado da 
situação fática concreta, da realidade do 
mundo, com as variantes omnímodas que 
pode apresentar. Por isso mesmo, colocar 
o administrador em uma camisa de força 
representaria, em concreto, a abertura de 
inúmeras possibilidades para que ele rea-
lizasse até mesmo a antítese da Þ nalidade 
da norma. Dois ou três exemplos bem re-
velam como é a realidade, aquela que pode 
propiciar a averiguação da conduta idônea 
para atingir a Þ nalidade legal, tal como a 
lei, portanto, propõe que seja atendida. 

Figure-se a hipótese de que uma lei 
estabelecesse que é direito de qualquer 
cidadão o acesso a tratamento de saúde 
gratuito em hospitais públicos desde que 
ganhe menos de um salário-mínimo e 
meio e que seu estado de saúde justiÞ que 
o internamento. Suponha-se que dois in-
divíduos cheguem a um hospital público, 
passem pelo exame inicial e se veriÞ que 
que é caso de internamento. Pergunta o 
agente encarregado: �O senhor, quanto 
ganha?�. E ele olha o contracheque e 
diz: �Mas o senhor ganha mais de um 

salário-mínimo e meio. Lamento, mas o 
senhor está excluído. É a norma legal�. 
Apresenta-se o outro e pergunta quanto ele 
ganha, e ele responde: �Eu ganho menos 
de um salário-mínimo e meio. Está aqui o 
comprovante�. O agente, então, diz: �O se-
nhor tem todo o direito de ser internado�. 

Suponha-se que esse indivíduo que 
ganhava algo mais que um salário e meio 
tivesse mulher, 12 Þ lhos para sustentar e 
mais a sogra que vivia com ele. Suponha-
-se, de outra parte, que aquele outro que 
percebia menos de um salário-mínimo e 
meio, em rigor, trabalhasse na fábrica do 
pai, usando-se o verbo Þ guradamente, já 
que o pai o havia inscrito para que, desde 
cedo, pudesse Þ liar-se ao sistema de pre-
vidência. Por esta dicção da regra � um 
exemplo extremado, quase que grotesco, 
mas deliberado �, é claro que somente as 
circunstâncias concretas iriam determinar 
o verdadeiro cumprimento do sentido da 
norma, pois o sentido da norma era propi-
ciar defesa aos pobres, e não aos abonados. 
Por isso, se a lei dissesse terem direito a 
tratamento gratuito em hospitais públicos 
as pessoas comprovadamente doentes 
que sejam pobres, ela ensejaria o perfeito 
atendimento da regra de Direito.

Suponha-se uma norma que pres-
creva: �Deverão ser expulsas dos locais 
públicos as pessoas que estejam trajadas 
indecorosamente�. Suponha-se que se 
apresentasse uma jovem de aparência 
magnífica, vestindo um traje sumário, 
numa das vias centrais de Recife e, é 
claro, provocando, então, certa comoção 
ambiente e, eventualmente, até algum 
risco de uma perturbação da ordem, um 
comportamento mais audacioso de um 
transeunte. E chegaria o agente, a auto-
ridade policial, e diria: �Senhorita, por 
favor, cubra-se, chame um táxi, há muita 
coisa prejudicada por essa sua graciosa 
presença�. Suponha-se, agora, que fosse 
Carnaval, e que essa moça cheia de pre-
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dicados circulasse com o mesmo traje 
sumário. Era Carnaval. Assim, não cau-
saria nenhum perigo de comoção social, 
e nem as pessoas se sentiriam afrontadas. 
Só as circunstâncias concretas permitem 
cumprir o sentido da regra. 

Como todos sabem, há um dispositi-
vo constitucional que diz que se aposen-
tam compulsoriamente aos 70 anos os ser-
vidores públicos. Quantas pessoas há que, 
aos 70 anos, estão no mais pleno exercício 
de sua lucidez, até mais aguçada? Santi 
Romano escreveu um dicionário jurídico 
(que é, talvez, sua obra mais soÞ sticada) 
depois dos 80 anos. Quantos indivíduos 
aos 70 anos não possuirão aquela sabedo-
ria, uma experiência valiosíssima para o 
serviço público? Quantos não terão ainda 
uma garra muito maior do que inúmeros 
outros homens bastante mais jovens? 
Mas a regra regulou vinculadamente por 
acreditar que, quando menos em 90% ou 
95% dos casos ela teria acertado, errando 
apenas em 5%, estaria garantida a reali-
zação da Þ nalidade da norma. Quando a 
lei vincula, isto signiÞ ca que ela quer o 
cumprimento exato daquilo que deÞ niu 
como interesse público, mesmo sabendo 
que não seria certa em 100% dos casos.

Será que quando a lei regula discri-
cionariamente ela realmente objetiva uma 
solução 100% certa? Ao contrário, parece 
que ao regular discricionariamente a lei só 
visa à solução ótima, aquela que atenda 
precisamente à sua vontade. É isso que ela 
quer, e é por isso que ela franqueia ao ad-
ministrador a interferência de um critério 
subjetivo próprio para que a circunstância 
de cada caso, devidamente sopesada, pos-
sa proporcionar o atendimento perfeito 
da Þ nalidade legal. Seria ilógico, seria 
absurdo, que ela quisesse uma solução tida 
como perfeita, sabendo de antemão que 
toda decisão é relativa ao caso concreto e 
que quando se outorga discrição se aceita 
que a solução só é perfeita de acordo com 
as circunstâncias. 

Isso signiÞ ca que não mais se pode 
sustentar que se trata de uma escolha indi-
ferente dentre as soluções que a lei possi-
bilita, que o administrador tem a liberdade 
de decidir apenas dentro daqueles campos. 
Isto não entra em contradição com o que 
foi dito acima em defesa da existência efe-
tiva da discricionariedade administrativa, 
a qual é pura e exclusivamente fruto da 
Þ nitude do conhecimento humano. E só. A 
lei poderia querer a solução perfeita, mas o 
conhecimento humano é incapaz de dizer 
em todos os casos qual é a solução perfeita. 
E só por isso é que há a discrição. E por isso 
mesmo em alguns casos em que pode ser 
objetivamente demonstrado qual a solução 
perfeita, ou que aquela que foi adotada 
manifestamente não era a perfeita (nada 
importa o que estivesse estabelecido � se há 
ou não há discrição), poder-se-ia fulminar o 
ato que não perseguiu aquela solução mani-
festamente perfeita diante do caso concreto 
e invalidar o ato que manifestamente não 
fosse comportado perante a situação, ainda 
que a regra em abstrato houvesse conferido 
competência para tanto. 

É claro que há casos em que não 
se pode saber qual é a solução perfeita. 
Há uma frase de um autor austríaco, 
Bernatzik, citado por Afonso Rodrigues 
Queiró,7 que me parece muito feliz nessa 
matéria: �Há casos em que alguém pode 
estar convencido de que a solução certa é 
tal ou qual, mas não pode pretender, com 
força de evidência lógica, que aqueles 
que pensam de modo diferente estão ne-
cessariamente errados�. Isso demonstra 
que existem hipóteses do gênero, e que 
por existirem hipóteses do gênero é que 
existe discrição administrativa. 

Foi aÞ rmado aqui que a discrição no 
âmbito da norma é uma condição neces-

7. Afonso Rodrigues Queiró, Reflexões 
sobre a Teoria do Desvio de Poder, cit., p. 31.
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sária mas não suÞ ciente para que exista 
discrição no caso concreto. Por que isso? 
Se a lei confere discrição não é porque 
qualquer das soluções comportadas pelo 
sistema normativo seja, em qualquer caso, 
satisfatória, mas porque algumas soluções 
são satisfatórias perante certos casos e 
outras são satisfatórias perante outros. Por 
isso o sistema abre um leque de possibili-
dades para o administrador. E, se é isso, só 
se pode saber se haverá, ou não, discrição 
quando se está perante o caso concreto, 
pois só o caso concreto pode afunilar o 
campo de liberdade do administrador, de 
maneira a tomar evidente que a Þ nalidade 
da regra não estará sendo atendida com 
a solução �a�, �b� ou �c�, ainda que não 
se possa eventualmente dizer qual seria a 
solução ideal e, portanto, reclamada pela 
norma. Afonso Rodrigues Queiró disse 
que muitas vezes não se pode dizer o que 
uma coisa é, mas se pode dizer aquilo que 
ela não é. Em todos os casos em que o juiz 
se depare com uma situação que ele pode 
dizer que não é � certamente � aquilo que 
bem atende à Þ nalidade da lei, mesmo que 
a norma outorgue discrição, ele terá que 
dizer que não houve em concreto o aten-
dimento da Þ nalidade legal. Aí está esta 
última � digamos � tese aqui sustentada. 

Um exemplo sobre isso, talvez exa-
gerado, justamente para facultar melhor 
compreensão. Suponha-se a emissão de 
porte de arma, um ato que normalmente 
comporta discrição, solicitado por deter-
minada pessoa. Esse alguém é um paciÞ sta 
notório, um indivíduo que já demonstrou 
seu apego ao paciÞ smo não apenas por 
palavras, por discursos, por manifesta-
ções públicas, mas por comportamentos 
concretos perante situações em que foi 
provada essa sua vocação. Este alguém 
pede um porte de arma, pois tem três belas 
Þ lhas e no bairro em que vivem têm havido 
índices de criminalidade altíssimos pre-
cisamente em razão de atos de violência 

sexual praticados contra mulheres jovens. 
Como pai de três Þ lhas com características 
semelhantes às das moças precedentemen-
te atacadas em um período relativamente 
curto, e não existindo segurança policial 
suÞ ciente, pede esse porte de arma. Não se 
deve dizer que este ato continua sendo dis-
cricionário porque a autoridade pode negar 
o pedido, pelo contrário: as circunstâncias 
concretas afunilam a ponto de extinguir o 
campo de apreciação subjetiva do agente. 

Então, pode haver discrição ao nível 
da norma e não no caso concreto, assim 
como pode haver vinculação ao nível da 
norma e não no caso concreto. Eu me 
sirvo, aqui, de um exemplo do grande 
jusÞ lósofo Recaséns Siches. Siches alude 
ao caso, citado por Radbruch, no qual 
um indivíduo chega à estação de trem 
trazendo um urso preso a uma coleira e 
pretende embarcar, sendo imediatamente 
barrado pelo funcionário da estação. O 
indivíduo argumenta estar no exercício 
de seu direito, pois a placa proíbe circular 
no ambiente com cachorros, e ele traz um 
urso, não um cachorro. Por esse mesmo 
motivo ele entraria com um rinoceronte, 
um hipopótamo, uma girafa, com qualquer 
animal que ele quisesse, desde que não 
fosse um cachorro. Mas procede a conduta 
do agente público, pois o espírito da nor-
ma era outro: se um cachorro incomoda, 
digamos, pelo perigo que poderia repre-
sentar para terceiros ou pela sujeira que 
eventualmente poderia fazer, mais ainda 
um urso, girafa ou elefante. É o tema do 
exame em concreto da situação. 

Com também diz Recaséns Siches, 
agora um pouco modiÞ cado, suponha-
-se o fechamento do perímetro central 
da cidade para trânsito exclusivo de 
pedestres, vedado o trânsito de veículos 
automotores. Chega um indivíduo com 
seu automóvel, é naturalmente impedido 
pelo agente de trânsito, mas argumenta 
ser médico a caminho de atender a uma 
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emergência de vida ou morte, para a qual 
necessita do equipamento que traz no 
veículo, indispensável ao transporte. O 
agente policial deve, obviamente, permitir 
a entrada do médico com seu automóvel. 
É simplesmente a �lógica do razoável� de 
Recaséns Siches. Essa lógica do razoável 
aplica-se igualmente à discricionariedade 
administrativa. 

Com isso concluem-se as teses que se 
queria, aqui, sustentar. Restou um ponto, 
em relação ao qual, agora, nem haveria 
necessidade de grande desenvolvimento 
de imediato. É o controle jurisdicional da 
discrição administrativa, seus limites, até 
onde pode ir esse controle. Firmado que 
a competência não é dada para regalo do 
agente, que a competência não é um poder, 
mas é um dever, o exercício da competên-
cia discricionária só é legítimo quando 
orientado para a satisfação da Þ nalidade da 
regra. Firmado que a discrição só se con-
cebe no caso concreto, e que a discrição 
ao nível da norma é necessária mas não 
suÞ ciente para se reconhecer a liberdade 
administrativa no caso concreto, Þ rma-
dos todos esses pontos, é relativamente 
simples perceber até onde pode ir o juiz.

O juiz não pode se intimidar pensan-
do que está diante de um ato discricioná-
rio, pois o ato discricionário não existe. Ele 
não pode se intimidar diante da norma, ele 
terá que avaliar em concreto se alguém que 
tinha o dever de satisfazer a Þ nalidade da 
lei se afastou visivelmente dela. Nós sabe-
mos que a Administração Pública dispõe 
de uma palavra mágica, que é a discrição. 
É um poder que enseja os maiores despau-
térios, os maiores absurdos, as maiores 
violências contra a liberdade individual, 
a mais vergonhosa utilização de recursos 
públicos, como voar em aviões do gover-
no, da Aeronáutica, para levar a família a 

se regalar em Fernando de Noronha. Todos 
sabem disto. Quer dizer: embora neste 
País a Administração faça o que quer, uma 
devida compreensão da discricionarieda-
de abre para o juiz uma possibilidade de 
correção muito mais ampla que aquela 
que, de regra, é reconhecida. Os �poderes 
do administrador� não estão no reino da 
autonomia da vontade, mas no reino do 
dever. Isso muda tudo. 

Esse Þ lão aqui explorado acerca do 
tema da discricionariedade administrativa 
poderia ser abordado por vários outros 
aspectos muito interessantes, como, por 
exemplo, o serviço público, que agora se 
converteu em mercadoria. Nós não somos 
mais administrados, usuários. Nós somos 
clientes. Observe-se a palavra, observe-se 
a perspectiva de comércio, de dinheiro, por 
trás disso. Basta olhar a inconstituciona-
lidade ß agrante, por exemplo, da �Lei da 
ANATEL�, que transformou o celular no 
ilogismo dos ilogismos: �serviço público 
sob regime privado�. São duas expressões 
que uivam de estar juntas, incompatíveis. 

Mas essa análise Þ cará para outra 
oportunidade.
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