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democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 
disponíveis, bem como os compromissos de efetivar o acesso da população 
à justiça, de intensificar a luta pela eficácia da cidadania plena atuando em 
parceria com a sociedade, de lutar pela promoção da dignidade da pessoa 
humana, de promover a aproximação entre a sociedade e o Poder Judiciário 
tendo em vista a concretização da justiça social; enfim, de atuar, 
prioritariamente, na proteção da democracia, dos direitos fundamentais da 
cidadania, dos direitos humanos e dos excluídos, da segurança das relações 
humanas, do meio ambiente, dos direitos do consumidor, da habitação e 
urbanismo, da educação e saúde, do patrimônio público, da proteção às 
crianças, idosos e deficientes”. Aí está, clara e enfaticamente enunciado o 
compromisso do novo Ministério Público com a defesa e promoção dos 
direitos da pessoa humana. 

Um dado positivo, que merece registro, é que já são muitas as 
demonstrações práticas, em situações concretas, de comprovação da 
fidelidade do Ministério Público a esses compromissos, desmentindo, entre 
outras coisas, a afirmação de que os direitos econômicos, sociais e culturais 
não são verdadeiros direitos porque não são justiçáveis. Graças à 
participação firme e objetiva de integrantes do Ministério Público tem sido 
comprovada a justiciabilidade daqueles direitos, o que significa um passo 
positivo e muito importante no sentido da garantia da eficácia jurídica e 
social das normas jurídicas referentes aos direitos humanos. Isso tem 
confirmado o Ministério Público como verdadeiro Advogado do Povo, 
garantia da eficácia das normas jurídicas relativas aos direitos fundamentais 
da pessoa humana e, em última análise, instrumento fundamental para a 
garantia e a promoção da dignidade da pessoa humana. 
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Desde o surgimento do Direito Administrativo, aquele que se 
dedicam a seu estudo têm procurado conciliar os valores filosóficos que lhe 
deram origem e a metodologia deles decorrente com as constantes 
transformações sociais, econômicas e políticas que lhes têm imposto 
mutações pontuais, sem que haja, contudo, uma preocupação com tal 
sistematização. Além de ditas transformações, as bases filosóficas do 
Direito Administrativo têm sofrido profundo abalo com a superação do 
positivismo jurídico e com o desenvolvimento da filosofia da linguagem, 
somados ao fortalecimento das correntes chamadas pós-positivistas, 
especialmente aquelas que substituem, na posição nuclear do objeto de 
estudo, a norma “em si” pela atividade de interpretação/aplicação e, 
consequentemente, pela argumentação jurídica. 

Nestes breves apontamentos, procuraremos analisar alguns dos 
princípios constitucionais da administração pública de acordo com padrões 
metodológicos contemporâneos. Especificamente, será abordado o dever de 
transparência e, por consequência, de publicidade e motivação dos atos da 
administração pública, dever este que, se observado, torna mais difícil a 
violação do dever de probidade administrativa, fortalecendo os mecanismos 
de controle. 

Segundo observou Canotilho, o Direito Administrativo até 
aproximadamente a metade do século passado era marcado pela 
consideração da ordem jurídica como um dado, ocupando o Estado o centro 
da ordem jurídica, havendo uma estrutura subjetiva bipolar: o público e o 
privado. A estrita legalidade garantiria planificabilidade, controlabilidade e 
previsibilidade. Atualmente, apresenta-se a função administrativa não só 
como coercitiva, mas também como redistributiva e reguladora, não mais 
podendo a relação jurídico-administrativa ser representada por esquemas 
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lineares, mas poligonais. Avulta ainda o caráter negociável de certos atos da 
Administração, bem como a influência do regime de Direito Privado.1 

Um dado a ser ressaltado é o adequado exercício das competências 
administrativas presente no caráter de instrumento para a satisfação de 
direitos fundamentais.2 Assim, os interesses que dão suporte às 
providências administrativas são sempre passíveis de colisão com outros 
direitos fundamentais e, consequentemente, de ponderação em todos os seus 
aspectos, especialmente no que se refere aos limites ao exercício legítimo 
da autoridade estatal. 

Com novas dimensões de direitos fundamentais e uma redefinição da 
soberania estatal, o Direito Administrativo atual – ou pós-moderno – 
preserva as premissas da modernidade, que lhe asseguraram autonomia, 
mas incorpora elementos que lhe traçam nova compostura.3 

Assim, é informado por um conjunto, ainda incipiente e dificilmente 
sistematizável, de ideias, valores e padrões insuscetíveis de localização no 
tempo e no espaço. Cabe a seus cultores estabelecer cortes metodológicos 
adaptados à realidade atual, sem apego excessivo a noções que, 
paulatinamente, se tornam anacrônicas, mas também sem o 
deslumbramento com o novo pelo simples fato de sê-lo. 

O surgimento do estado constitucional ocasionou profundas 
alterações na concepção tradicional do Estado de Direito, não sendo mais 
suficientes as contribuições positivistas a respeito dos princípios 
constitucionais da administração pública. 

Estas mudanças exercem profunda influência na adequada 
compreensão de tais princípios, especialmente no que diz respeito ao da 
legalidade. Apontando a superação da concepção tradicional do princípio da 
legalidade como liberdade, a princípio, do particular, e poder limitado, 
também a princípio, do Estado, como sustenta Zagrebelsky o esvaziamento 
da função “liberal” da lei, como “regra que disciplina a colisão entre 
autoridade e liberdade”, afirmando-se um “princípio de autonomia funcional 

                                                 
1 CANOTILHO, J. J. Gomes. Arena pública e espaço público ou a desconstrução da esfera 
pública in Lições de Direito Constitucional em Homenagem ao jurista Celso Bastos. São 
Paulo: Saraiva, 2.005, pp. 671-675. 
2 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo.10ª ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2004. p.30. 
3 Dromi, Roberto. op. cit. p. 30. 
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da administração”.4 O Direito impõe metas a serem atingidas, atribuindo 
implicitamente o meio para que a Administração atinja tais objetivos. 

É corrente dizer-se que o Direito Administrativo estabelece a linha 
divisória entre o poder da Administração e a liberdade dos administrados, 
mudando de feição conforme se trate de estado mais ou menos liberal. No 
entanto, com o surgimento das chamadas liberdades positivas, ou seja, das 
normas que impõem deveres que deve, cumpridos pelo Estado para que se 
caminhe em direção a uma igualdade material, a Administração passa a ter 
paulatinamente a incumbência de intermediar o conflito entre a liberdade 
formal e a liberdade material. 

Cresce a autonomia da Administração, devendo ser diretamente 
proporcional o crescimento do efetivo controle jurisdicional de sua 
submissão ao Direito. 

Esta autonomia funcional, ou instrumental, como também a 
denomina o autor em questão, tem limites imprecisos, na mesma medida em 
que imprecisos são os limites para a determinação do direito pelo Poder 
Judiciário. 

A divisão orgânica do poder do Estado tem sofrido profundas 
alterações. As noções tradicionais a respeito da teoria da “separação dos 
poderes” merecem revisão. A administração tem assumido funções diversas 
das tradicionais, ao mesmo passo em que abandona algumas destas. 

Passam a permear os estudos do Direito Administrativo, as noções de 
planejamento, políticas públicas, regulação, entre outras, ao mesmo tempo 
em que o ato administrativo vai deixando de ser o centro das atenções, 
dando lugar à ideia de procedimento ou processo. 

Neste contexto, faz-se de grande relevância a lição de Zagrebelsky: 

A lei, que já foi medida exclusiva de todas as coisas no campo do 
direito, cede assim o passo à Constituição e se converte ela mesma 
em objeto de medição. É destronada em favor de uma instância mais 
alta. E esta instância mais alta assume agora a importantíssima 
função de manter unidas e em paz sociedades inteiras divididas em 
seu interior e competitivas. Uma função inexistente em outro tempo, 
quando a sociedade política pressupunha que era, em si mesma, 

                                                 
4 El Derecho Dúctil. Madrid: Editorial Trotta S. A., 1.997. p. 35. 
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unida e pacífica. Na nova situação, o princípio de constitucionalidade 
é o que deve assegurar a consecução deste objetivo de unidade.5 

Adverte Zagrebelsky, contudo, que se trata de uma concepção de 
Estado em construção, devendo ser rejeitadas conclusões precipitadas que, 
ao invés de buscar compreender em que exatamente poderia consistir a 
mencionada unificação em torno da constituição, se limitem a simplesmente 
substituir a soberania concreta de um monarca ou de um parlamento por 
uma soberania abstrata da constituição e, portanto, da jurisdição 
constitucional. 

Este perigoso raciocínio pode levar a excessos, com a substituição da 
vontade de entes democraticamente legitimados para opções políticas 
primárias por aquele que, com ou sem legitimidade democrática, detém a 
função jurisdicional, pois é quem, em última análise, dará concreção aos 
comandos constitucionais. 

Uma outra razão apresentada por Zagrebelsky para as mutações 
sofridas pelo princípio da legalidade com as transformações do Estado 
contemporâneo é o fato de que cada vez mais a lei deixa de representar, 
necessariamente, a expressão pacífica e coerente dos interesses gerais da 
sociedade, mas  

É, pelo contrário, um ato personalizado (no sentido de que provém de 
grupos identificáveis de pessoas e está dirigido a outros grupos 
igualmente identificáveis) que persegue interesses particulares.6 

Linhas após, acrescenta o autor que a ampla “contratualização” da lei 
enseja uma situação em que, cada vez mais, a maioria legislativa com 
identidade político-partidária é substituída por variáveis “coalizões 
legislativas de interesses” com postulações pontuais.7 

Neste contexto, cresce a importância do estudo dos métodos ou técnicas 
a serem empregados na atividade judicial de controle da Administração 
Pública, ou seja, na atividade de “dizer” o Direito Administrativo.8 

                                                 
5 Op. cit., p. 40. 
6 Op. cit., p. 38. 
7 Op. et loc. cit. 
8 Incontáveis foram e ainda são as tentativas de se identificar a essência do Direito. As 
controvérsias a respeito do verdadeiro conceito de Direito são agravadas pela ideia de que a 
linguagem designa a realidade, reporta-se a conceitos adrede existentes (FERRAZ JR., 
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De antemão, deve-se ter em mente que a atividade de 
interpretação/aplicação do Direito é constitutiva e não declaratória.9 Deve 
despertar nosso interesse, portanto, não a busca de um método certo, 
perfeito, sem falhas, empreitada impossível, mas sim, a construção de 
teorias que permitam um controle racional da argumentação que leve à 
criação de normas gerais ou individuais, abstratas ou concretas, sem olvidar 
que a referida atividade de interpretação/aplicação do Direito é 
condicionada pelos fatos sobre os quais incide. Realmente, os fatos exercem 
profunda influência na construção do sentido da norma.10 

Observa Agostín Gordillo, parafraseando Marcelo Bolarlos, que “a 
Ciência Jurídica sempre foi, é e não pode deixar de ser, uma Ciência de 
problemas singulares e concretos”.11 Por esta razão, assevera Gordillo:  

Não há regras, há casos. Dito de outra maneira, a única regra é que 
não há nenhuma regra. Ou, senão, em uma terceira forma de 
desmistificar a ‘regra’, disse Cardozo, ‘Em última análise, há poucas 
regras: há especialmente padrões e graus.12 

Feita esta observação, percebe-se ser necessária uma mudança de 
enfoque, devendo ser ressaltado o aspecto procedimental do Direito. Assim, 

                                                                                                                 
Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2.003. pp. 34/35). 
Segundo uma concepção mais atual, tem-se percebido que a relação da língua com a 
realidade é estabelecida arbitrariamente. Assim, o que deve ser levado em conta não é a 
correspondência entre as expressões, e a coisa em si, mas entre o signo e o uso verificado em 
dado contexto comunicacional, o que somente é possível com uma adequada justificação 
quando do emprego da linguagem normativa. 
9 Incontáveis foram e ainda são as tentativas de se identificar a essência do Direito. As 
controvérsias a respeito do verdadeiro conceito de Direito são agravadas pela ideia de que a 
linguagem designa a realidade, reporta- se a conceitos adrede existentes (Ferraz Jr., Tércio 
Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2.003. pp. 34/35). 
Segundo uma concepção mais atual, tem-se percebido que a linguagem é um conjunto de 
signos, cuja relação com a realidade é estabelecida arbitrariamente. Assim, o que deve ser 
levado em conta não é a correspondência entre o signo e a coisa em si, mas entre o signo e o 
uso verificado em dado contexto comunicacional, o que somente é possível com uma 
adequada justificação quando do emprego da linguagem normativa (Op. cit., p. 36). 
10 Esta constatação pode ser bem simbolizada pela afirmação categórica de Garcia de 
Enterría, lembrada por Agostín Gordillo: “Não há regras, há casos individuais e concretos” 
(Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. 8ª ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 2.003. p. 1-2). 
11 Op. et loc. cit. 
12 Op et loc. cit. 
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sem se desprezar a ideia do Direito Constitucional como conjunto de 
normas, nosso enfoque precípuo é o direito enquanto devido processo legal. 

Bem lembrada por Gordillo a afirmação do Juiz Jackson, da Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América, em plena Guerra Fria: “Se tivesse 
que escolher entre as leis do common law aplicadas por procedimentos 
soviéticos, ou leis soviéticas aplicadas pelo due process of law, não teria 
dúvidas, nem por um instante, em escolher o segundo”.13 

Dois fatores tornam irrecusável este giro metodológico: (a) a ampla 
constitucionalização do Direito Administrativo e o crescimento de seu 
caráter principiológico, com a necessidade de ponderação de valores;14 (b) a 
redução do prestígio da autoridade estatal por si própria e a exigência de 
que suas posturas sejam justificadas de modo claro e racional.15 

Impõe-se, portanto, que sejam previsíveis e racionalmente 
justificadas tanto as posturas da Administração Pública como as do Poder 
Judiciário ao delimitar seu limite de legítima atuação discricionária. Avulta 
a importância do tema quando constatamos que as hipóteses de 
discricionariedade administrativa apresentam-se sempre como hipóteses do 
que a doutrina atual denomina “hard cases” em contraposição aos “routine 
cases”. Trata-se de casos em que: (a) muitas normas aplicáveis (em tese) a 
um fato – problema na interpretação do fato; ou (b) o texto impreciso toma 
complexa a definição dos fatos a que se aplica a norma.16 

Costuma-se fazer, com certa parcimônia, a distinção entre questões 
de oportunidade (de apreciação da Administração) e de legalidade (de 
apreciação do Judiciário). Tal distinção repousa sobre a suposição de que 
a primeira resulta de uma escolha discricionária e a segunda da mera 

                                                 
13 Op. cit. p. 1-4. 
14 Assevera Zagrebelsky: “Nas constituições vigentes, os princípios de justiça operam de 
modo distinto porque são numerosos. Ao invés de serem como um vetor que faz irresistível a 
força que atua em seu nome, que, colocam em cena vetores que se movem em muitas 
direções e é preciso calcular em cada caso ‘a resultante’ da concorrência de forças. De novo, 
o resultado constitucional não vem dado, mas deve ser construído” (op. cit. p. 96). 
15 “O que é essencial é que lembremos o que substituiu a crença nas autoridades: a exigência 
de que as opiniões sejam justificadas. A exigência de justificativa plausível suplantou a 
crença no poder por si mesmo” (AARNIO, Aulis. The Rational as Reasonable – A Treatise 
on Legal Justification. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. p. XV). 
16 AARNIO, Aulis. The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification. 
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. pp. 01-03. 

102 
 

aplicação à situação de uma norma preexistente. Contudo, mesmo nesta 
segunda hipótese, há a necessidade de determinar qual a norma aplicável 
e, ainda, interpretá-la, ou, ao menos, interpretar os fatos, atividades estas 
que importam escolhas discricionárias por parte do intérprete/ aplicador 
da norma.17 

Com efeito, nossa Constituição tem acentuado caráter principiológico 
e impõe a inafastabilidade da jurisdição (5º, XXXV). Deve-se, portanto, 
buscar critérios válidos de razoabilidade para o controle da 
discricionariedade administrativa. 

Neste contexto, apresenta-se com grande relevância o dever de 
motivação de todas as decisões judiciais (CR, art. 93, IX), além do dever de 
coerência, sendo também de muita importância a função limitadora da 
jurisprudência, que ao menos impõe um ônus argumentativo maior para 
decisões a ela contrárias, evitando-se decisões aleatórias e arbitrárias.18 

Se é legítima a aplicação, pelo Poder Judiciário, dos princípios 
constitucionais, não se deve olvidar que há um âmbito intangível de 
competência discricionária da Administração Pública que tem por escopo 
preservar sua autonomia. 

Em todas as situações em que a Administração se depara com 
diversas possibilidades de ação é possível identificar algumas que 
certamente encontram-se dentro do âmbito normativo e algumas outras que 
certamente dele estão fora. Este juízo, referente ao “minimal due process 
Standard”,19 pode e deve ser feito pelo Poder Judiciário.20 Entre a zona de 
certeza positiva e a zona de certeza negativa há, contudo, uma zona 
intermediária, na qual somente cabe ao administrador fazer opções de 
acordo com critérios políticos de oportunidade e conveniência. 
                                                 
17 TROPER, Michel. La Théorie du Droit, Le Droit, L’État. Paris: Léviathan – Presses 
Universitaires de France, 2001. p. 244. 
18 TROPER, Michel. Op. cit. pp. 245-246. 
19 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. Mineola, New York: The Foundation 
Press, Inc, 1978. p. 733. 
20 Diz André de Laubardère: “na hipótese de poder discricionário, o juiz pode – ao menos em 
certas matérias – censurar o erro de apreciação (isto quer dizer a inadequação da medida aos 
motivos) desde que este erro seja exacerbadamente flagrante (“manifesto”) observa o autor 
que o Conselho de Estado Francês acrescentou o “erro manifesto” aos demais elementos do 
controle mínimo do exercício da competência discricionária” Traité de Droit Administratif. 
15ª ed. Paris: L.G.D.J., 1999. pp. 696/697). 
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Deve o administrador aproximar-se ao máximo da essência e do 
sentido da norma, evitando-se ao máximo a arbitrariedade e adotando-se à 
medida que se mostre adequada diante do caso concreto. É ilícita a opção 
deliberada pela plena inadequação à norma, ainda que aparentemente 
abrangida pela discricionariedade.21 

Para que se mantenha a coesão social, evitando-se que a sociedade se 
dissolva em anarquia, é necessário que a atuação estatal seja previsível. 
Evitar a arbitrariedade é apenas um lado da moeda, havendo a necessidade 
de que a providência administrativa seja substancialmente adequada. 
Assim, para que haja correção jurídica, o ato do Poder Público deve ser 
comportado pelo ordenamento, além de estar de acordo com a moral e 
outras normas sociais.22 

A expectativa de correção jurídica é um fenômeno cultural e não um 
conceito empírico sendo delineada pelo contexto ideológico, razão pela 
qual erige-se sobre os mesmos fundamentos dos conceitos de racionalidade 
e discurso racional.23 

Assim, tanto para justificar a opção discricionária da administração 
pública como para justificar a decisão jurisdicional que invalide o ato ou 
deixe de invalidá-lo com fundamento na referida discricionariedade, não 
basta o argumento de autoridade consistente em invocar a jurisprudência ou 
doutrinadores consagrados. Impõe-se uma justificação racional da postura 
adotada. Isto porque, nas democracias ocidentais contemporâneas, os atos do 
Estado não mais se justificam pelo próprio prestígio deste e de seus agentes.24 

Neste contexto, o princípio da motivação dos atos da Administração 
Pública apresenta-se como verdadeiro mandamento de otimização do 
controle público dos atos do Estado, permitindo um efetivo controle 
jurisdicional e mesmo uma legitimação harmonizadora, pela racionalidade, da 
atividade administrativa. A previsibilidade somada à racionalidade traz como 
consequência segurança jurídica e pacificação social.25 

                                                 
21 AARNIO, Aulis. Op. cit. p. 03. 
22 AARNIO, Aulis. Op. cit. p. 04-05. 
23 AARNIO, Aulis. Op. cit. p. 05. 
24 AARNIO, Aulis. Op. cit. p. 06. 
25 Deve ser consignado, contudo, que a segurança não é um valor absoluto nem o único a ser 
buscado pal aplicação do Direito, que é formada por regras precisas, mas também por 
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A estas observações, deve ser somado que somente é possível que se 
saiba se estavam presentes, quando da expedição de um ato administrativo, 
os seus fundamentos de fato e de direito, com a análise da motivação em 
que se tenha estabelecido a correlação lógica entre estes e os eventos ou 
situações dados por existentes.26 

Com efeito, não é possível contestar a validade de um ato se os seus 
motivos permanecerem ignorados. Segundo a abalizada lição de Celso 
Antônio Bandeira de Mello, 

Se isto fosse possível, o ato administrativo apresentar-se-ia como 
definitivo, com força de verdade legal, tão irreversível quanto uma 
decisão judicial transitada em julgado. Ganharia os atributos que só 
assistem aos pronunciamentos judiciários finais.27 

Como se sabe, a relação de administração, como argutamente 
pontificou Ruy Cirne Lima, “se estrutura ao influxo de uma finalidade 
cogente”.28 Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Em rigor, o principio da finalidade não é uma decorrência do 
princípio da legalidade. É mais que isso: é uma inerência dele; está 
nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, 
na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi 
editada.29 

Assim, a prática de ato com suposto fundamento em determinada lei, 
sem, no entanto, se visar ao atendimento à finalidade legal, caracteriza 
desvio de poder. Acrescente-se que, como é cediço, além da finalidade 
específica, cada norma de Direito Administrativo que veicula competência 
traz consigo a obrigatoriedade de atendimento da finalidade inerente a 
qualquer ato administrativo: a de satisfação ao interesse público. Trata-se da 

                                                                                                                 
princípios. Assim, no centro da tensão entre estabilidade e flexibilidade, a aplicação do 
Direito deve ser marcada por um compromisso entre previsibilidade e justiça, como proposto 
por Alecksander Peczenik, lembrado por Aulis Aarnio na obra acima mencionada, p. 07. 
26 Neste sentido: Roberto Dromi, Derecho Administrativo. Buenos Aires – Madrid: Ciudad 
Argentina, 2004. p. 229. 
27 Discricionariedade e controle jurisdicional. 2ª ed., 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 99. 
28 Princípios de Direito Administrativo. 3ª ed., 1954. p. 63. 
29 Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: 2.000. p. 77. 
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“finalidade própria de todas as leis”, segundo as preciosas lições de Celso 
Antônio Bandeira de Mello.30 

Para que seja possível aferir o atendimento ou não do interesse 
público, imprescindível a prévia motivação dos atos administrativos. O 
fundamento constitucional da obrigação de motivar encontra-se “implícito 
tanto no art. 1, II, que indica a cidadania como um dos fundamentos da 
República, quanto no parágrafo único deste preceptivo, segundo o qual todo 
o poder emana do povo, como ainda no art. 5º, XXXV, que assegura o 
direito à apreciação judicial nos casos de lesão ou ameaça a direito”, ainda 
na esteira das sempre pertinentes lições de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, que acrescenta: 

É que o princípio da motivação é reclamado quer como afirmação do 
direito político dos cidadãos ao esclarecimento do ‘por que’ das 
ações de quem gere negócios que lhes dizem respeito por serem 
titulares últimos do poder, quer como direito individual a não se 
sujeitarem a decisões arbitrárias, pois só têm que se conformar às que 
forem ajustadas à lei. 

De outra parte, não haveria como assegurar confiavelmente o 
contraste judicial eficaz das condutas administrativas com os 
princípios da legalidade, da finalidade, da razoabilidade e da 
proporcionalidade se não fossem contemporaneamente a elas 
conhecidos, e explicados os motivos que permitiram reconhecer o 
afinamento ou desafinamento com aqueles princípios. (...) o 
Judiciário não poderia conferir-lhes a real justeza se a Administração 
se omitisse em enunciá-las quando da prática do ato. É que se fosse 
dado ao Poder Público aduzi-los serodiamente, depois de impugnada 
a conduta em juízo, poderia fabricar razões ad hoc.31 

Percebe-se, então, com clareza, que os princípios da legalidade, da 
finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade têm como corolário o 
princípio da motivação, que também é decorrência do princípio republicano, 
do devido processo legal e da opção por um Estado Democrático de Direito. 

Ensina Roberto Dromi: 

                                                 
30 Ob. cit. p. 78. 
31 Ob. cit. p. 83. 
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A publicidade dos atos de governo é um elemento essencial na 
democracia, porque os governantes administram coisa alheia e os 
administrados devem ser informados sobre a gestão.32 

Evidentemente a publicidade ampla a que deve se submeter à 
atividade de administração pública inclui a exposição de forma precisa e 
clara das razões que levam à expedição dos atos administrativos, para que 
seja possível contrastá-las com aquelas exigidas pela lei para a sua prática. 

Como assevera o mestre argentino, 

A transparência e sua consequência, a publicidade dos atos públicos, 
são valores predicados pela ética pública que devem imperar em 
todas as facetas e dimensões da gestão administrativa, estatal ou não. 

Acrescenta o grande administrativista que a transparência 
administrativa exige a “concorrência de certos elementos-parte, que configuram 
uma união de conhecimento, consciência, comunicação e controle”. Entre 
estes elementos, aponta o grande mestre argentino a motivação de todos os 
atos da administração.33 

Augustín Gordillo, após apontar entre os limites à discricionariedade 
administrativa a razoabilidade, afirma que o ato discricionário será ilegítimo, 
mesmo se não transgredir nenhuma norma expressa e concreta, se não for 
razoável, o que pode ocorrer, fundamentalmente, quando não dê os 
fundamentos de fato e de direito que o sustentem; não considere fatos 
conhecidos ou considere fatos inexistentes, não guarde proporção adequada 
entre os meios empregados e os fins legais.34 

Entender-se que, para certos atos praticados por certos agentes, não é 
necessária a motivação é, ao arrepio da ordem constitucional vigente, 
atribuir poder absoluto ao agente em questão. 

Como bem observa Celso Antônio Bandeira de Mello, 

Não haveria necessidade alguma de leis, nem de garantias 
individuais, nem de contraste jurisdicional de atos administrativos, se 
se considerasse que a condução da vida social pode ser entregue 

                                                 
32 Op. cit. p. 227. 
33 Op. cit. p. 227 
34 Tratado de Derecho Administrativo. 8ª ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 2003. Cap. X, item 21. 
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exclusivamente ao juízo sensato de homens bons. As leis reguladoras 
da ação do Poder Público existem precisamente para conformar a 
ação de quaisquer sujeitos encarregados da coisa pública – inclusive 
os viri boni – a pautas e controles que pretendem assegurar, em 
termos objetivos, obediência a esquemas de conduta controláveis 
pelo cidadão e pelos órgãos fiscalizadores.35 

Pontifica o mesmo mestre: 

Averbe-se finalmente que se até as decisões jurisdicionais são nulas 
se carecem de enunciação de seus fundamentos (Constituição 
Federal, art. 93, IX, e Código de Processo Civil, art. 458, II), 
requisito insuprimível delas, e suscetíveis de desconstituição por ação 
rescisória, quando incursas em erro de fato (art. 485, IX, do CPC), 
não há como imaginar-se que meros atos administrativos possam 
ficar à margem de tal exigência e ensejarem erros de fato encobertos 
para sempre, ainda que sob o manto do ‘segredo’ dos motivos. Aliás, 
a Constituição no que concerne às decisões administrativas dos 
Tribunais é expressa quanto a exigir-lhes motivação.36 

Não se pode permitir que a ausência de motivação – ou de motivação 
inadequada37 – dos atos da Administração Pública se banalize como instrumento 
bastante hábil para encobertar posturas adotadas com desvio de poder. 

Imprescindível, portanto, a motivação de todos os atos da 
Administração Pública para que possa haver controle e, conforme pontifica 
Roberto Dromi, o controle do Poder Público em todas as suas instancias 
apresenta-se para aqueles que têm tal incumbência como dever irreversível, 
irrenunciável e intransferível para assegurar a legalidade da atividade 
estatal. Aduz o grande mestre:  

Sem controle não há responsabilidade. Não pode haver 
responsabilidade pública sem fiscalização eficaz de todos os atos 
públicos.38 

                                                 
35 Discricionariedade... cit. p. 101/102. 
36 Discricionariedade... cit. p. 103. 
37 Mesmo quando há motivação, é necessário analisar se são plausíveis as razões invocadas, 
pois, como bem observou Celso Antônio Bandeira de Mello: “quem age mal intencionado 
procura cintar-se de cautelas, precatando-se contra os riscos de exibir ou entremostrar sua 
incorreção. Daí que procura disfarçar o vício, cercando-se de pretensas justificativas para o 
ato, a fim de encobrir-lhe a mácula” (Ob. cit. p. 78). 
38 Derecho Administrativo. 10ª ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2.004. p. 1049. 
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Introdução 

A educação é um direito humano. Sendo os direitos humanos 
universais, indivisíveis e interdependentes, ao assegurarmos o direito de 
todas as pessoas à educação estaremos implementando todo o conjunto de 
direitos humanos. 

Esta afirmação é problematizada no texto, a partir da consideração de 
que a educação praticada na escola, em todos os níveis, desde o Ensino 
Fundamental ao Superior, discrimina e exclui pessoas e grupos sociais. 

Esse texto busca refletir sobre as possibilidades de respeitar, no 
âmbito do ensino regular, a igualdade e, ao mesmo tempo, a diversidade 
existente entre os seres e os grupos humanos, na perspectiva da inclusão. 
Parte-se da hipótese de que a igualdade não equivale à uniformidade e de 
que a igualdade só fica assegurada se a diversidade não for aniquilada. No 
dizer de Aguiar (2000, p.290)  

os projetos de liberdade humana, de felicidade social e existencial 
têm de se lastrear nas diferenças culturais, históricas, produtivas e 
gnosiológicas das sociedades. Terá sucesso o que amalgamar 
pacificamente essas tendências aparentemente díspares dos seres 
humanos, mas que são a expressão maior de sua riqueza e de seu 
potencial para sua tarefa cocriadora do mundo. 

O direito humano à educação 

O direito à educação tem o status de direito humano e de direito 
fundamental. É reconhecido como tal na Declaração Universal de Direitos 
Humanos (1948, art. 26) e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC, 1966), entre outros. 




