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RESUMO 

 

 

TENFEN, Augusto Cesar. Discricionariedade dos atos de governo - O "cavalo de tróia" da 

eficiência nacional. 2016. 64f. Trabalho de conclusão de curso da Pós-Graduação em Gestão 

Pública e Controle Externo – Escola de Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

Por se considerar inserida no âmbito do "dever da boa administração", a eficiência sempre foi 

exigida da Administração Pública. Com a reforma administrativa de 1995, todavia, tal 

conceito foi alçado ao nível de princípio constitucional, abarcando também aspectos como 

eficácia, efetividade, economicidade e produtividade. A sua exigência e comprovação, 

entretanto, reveste-se de complexidade, de acordo com o tipo de ato administrativo praticado. 

Enquanto nos atos vinculados, até por não haver possibilidade de praticá-los de outra forma, 

se pressupõe uma eficiência inerente aos mesmos, nos discricionários abre-se a possibilidade 

de escolha entre várias opções, permitindo desta forma a ocorrência (intencional ou por 

incapacidade técnica) de decisões ineficientes tomadas pelos agentes públicos. Nos atos 

políticos, os quais envolvem grandes decisões tomadas pela cúpula governamental, tal 

discricionariedade se mostra ainda mais crítica, uma vez que suas repercussões são mais 

graves e duradouras para a nação. O objetivo desta pesquisa será, inicialmente, verificar as 

consequências das decisões políticas tomadas nas últimas décadas, comparando as atuais 

condições sócio-econômicas brasileiras frente a outros países do mundo, para em seguida 

realizar uma análise crítica da ampla discricionariedade dos atos políticos, sob a ótica da 

exigência de eficiência para os mesmos. 

 

Palavras-chave: Eficiência. Discricionariedade. Tomada de decisão. 
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1. Introdução 

 

1.1. Tema da pesquisa 

A ampla discricionariedade das políticas públicas como um dos fatores contribuintes 

para a baixa eficiência das políticas públicas nacionais. 

 

1.2. Problema da pesquisa 

Há controle jurisdicional sobre o mérito administrativo das políticas públicas 

implementadas no Brasil, no que se refere ao atendimento do princípio constitucional da 

eficiência (em seu sentido lato sensu)? 

 

1.3. Objetivo geral 

Analisar o controle exercido sobre o mérito dos atos discricionários praticados pelos 

governantes brasileiros, principalmente no caso das políticas públicas. 

 

1.4. Objetivos específicos 

� Analisar a influência da discricionariedade no atingimento da eficiência administrativa; 

� Verificar o nível de efetividade das políticas públicas implementadas no Brasil, 

principalmente nas áreas sociais, considerando o cenário internacional. 

 

1.5. Justificativa 

Mesmo com a recessão que assola a economia nacional, o Brasil ainda figurou entre as 

10 maiores economias do mundo em 2015. Não obstante esta magnitude, associada com uma 

das mais altas cargas tributárias mundiais, observa-se uma enorme disparidade quanto à 

qualidade dos serviços prestados pelo Estado comparativamente aquela dos países chamados 

"desenvolvidos". Até mesmo países vizinhos do continente americano, com características 

geopolíticas assemelhadas, estão tendo sucessivamente, ao longo dos últimos anos, avanços 

em sua economia (PIB, inflação, distribuição de renda, saúde, educação, analfabetismo, renda 

média per capita, etc) superiores aos observados em nosso país 

A insatisfação da população brasileira com tal disparidade, com o retorno dos 

impostos pagos e com os próprios serviços públicos é notória e histórica, causando uma forte 

imagem de ineficiência perante a opinião pública e os formadores de opinião. Trata-se de um 
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problema de agency1, na medida em que parte da população não se sente representada pelo 

alto escalão do governo, diante de uma dissonância quanto às escolhas feitas pelos mesmos 

(que embora eleitos, não tem qualquer obrigatoriedade ou sanção decorrente do não 

cumprimento das promessas de campanha), e a administração estatal, por sua vez, tem uma 

dificuldade de "leitura" e de desdobramento em ações concretas, em relação aos desejos, 

anseios, necessidades, expectativas e impressões da população brasileira. No primeiro 

semestre de 2013, as principais cidades do país expressaram a magnitude deste sentimento 

nacional através das inúmeras manifestações populares ocorridas, cujas reivindicações 

iniciaram com um pedido de revogação do aumento das tarifas dos transportes coletivos2, mas 

rapidamente evoluíram para outras demandas, entre as quais a má qualidade dos serviços de 

saúde, educação, transporte e segurança, à oferta insuficiente de trabalho e moradia para os 

cidadãos e a corrupção na administração política da coisa pública. Todos estes reclames do 

povo estão relacionados com a capacidade de governança e governabilidade da administração 

pública e, mais diretamente, com a eficiência3 estatal. 

Em relação à eficiência da administração pública, verifica-se a intenção estatal de 

melhoria de tal indicador, o que se manifesta nas diversas iniciativas feitas pelo Governo 

(principalmente ao longo do século passado, culminando com a reforma administrativa de 

1995) visando tornar o setor público mais produtivo. Apesar de tais iniciativas, e até da 

observância de melhorias em tal indicador, constata-se que na prática estes incrementos vem 

ocorrendo em velocidade inferior à exigida pela população e à observada nos principais países 

do mundo. Estes resultados insatisfatórios podem ser parcialmente explicados por problemas 

no foco do princípio da eficiência, muito associado em nosso país às ações operacionais 

(prazos de atendimento, eliminação de burocracia, filas, etc) em detrimento das estratégicas 

(de maior impacto para a sociedade), e na responsabilização dos agentes políticos, que não é 

clara nem é efetivamente aplicada, quando as decisões tomadas se revelam ineficientes. 

Este trabalho irá analisar esta situação nacional, inicialmente pontuando os principais 

marcos teóricos relativos ao tema (eficiência administrativa, atos discricionários e atos de 

                                                           
1
  agency (representação) refere-se à outorga da direção das corporações a executivos contratados (“divórcio” 
entre propriedade e gestão) resultante do agigantamento das corporações e do processo histórico de 
dispersão (pulverização) do capital de controle. Os conflitos de agency decorrem de interesses não 
perfeitamente simétricos, e eventualmente até conflitantes, entre os proprietários (outorgantes, população) 
e os gestores (outorgados, gestores), principalmente quando estes últimos priorizam a busca de status, altas 
remunerações, benefícios autoconcedidos, ou seja, o interesse próprio em detrimento dos interesses de 
terceiros (ANDRADE;ROSSETTI, 2006). 

2
  Movimento Passe Livre (MPL). 

3
  em sentido lato (amplo), englobando aspectos como eficácia, efetividade, economicidade, etc, além da 

 própria eficiência em si. 
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governo), posteriormente apresentará resultados socioeconômicos (contemporâneos) do Brasil 

frente ao cenário mundial e, por fim, analisará a sistemática de controle das decisões da alta 

cúpula governamental, cujo teor ainda é encarado como impassível de questionamento (diante 

do mérito administrativo), mas cujo resultado é o mais determinante para a efetividade estatal. 

 

1.6. Metodologia 

A pesquisa proposta neste pré-projeto terá as seguintes características metodológicas 

(ALVES, 2007): 

• quanto ao delineamento, será de revisão bibliográfica, uma vez que utilizará 

exclusivamente documentações indiretas (dissertações e teses, artigos científicos, livros, 

entre outros) como fonte das informações. A sistemática de coleta de dados envolverá a 

pesquisa destas documentações indiretas na internet, utilizando tanto os mecanismos de 

buscas mais usuais (google, entre outros) como sites mais específicos, que 

disponibilizam informações científicas relacionadas a teses e dissertações, artigos 

científicos, etc. A população da pesquisa, portanto, será tanto os artigos científicos, teses 

e dissertações existentes na web (em formato PDF) quanto os livros disponíveis em 

bibliotecas relacionados ao tema deste trabalho de conclusão de curso. A amostra será 

resultante de uma etapa de triagem do material inicialmente encontrado, durante a qual 

serão selecionados aqueles textos mais diretamente relacionados ao problema da 

pesquisa; 

• será qualitativa, uma vez que visará compreender o tema proposto utilizando-se de 

descrições, interpretações e comparações, de vários autores e correntes, embora também 

sejam utilizados alguns indicadores quantitativos; 

• quanto ao objetivo, será exploratória, pois objetivará aprofundar os conhecimentos 

sobre o assunto selecionado para a pesquisa. Este aprofundamento do tema, conforme 

ALVES (2007), envolverá investigar e encontrar (através do manuseio das fontes 

bibliográficas, e de forma metódica, sistemática e estruturada) as diferenças, 

semelhanças e relações entre os componentes do fenômeno, demonstrando suas causas, 

singularidades e estágio de evolução, para ao final concluir e generalizar, acrescentando 

algo novo à realidade investigada; 

• será não-empírica, já que as comparações, interpretações e descrições produzidas serão 

resultantes de um processo dedutivo, o qual se caracteriza por não permitir uma 

verificação experimental (empírica).
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2. Pressupostos teóricos 

 

A base conceitual necessária ao desenvolvimento deste trabalho envolve o conhecimento 

prévio não só do princípio constitucional da eficiência administrativa como também dos atos 

discricionários (mérito administrativo) e de governo.  

 

2.1. Eficiência 

 

Em relação à eficiência, verifica-se que tal termo não apresenta uma definição conceitual 

absoluta (SILVA, L. M.; FORMIGLI, 1994), havendo divergências de significado entre os 

âmbitos privado (ciência da administração) e estatal (administração pública) e entre os 

possíveis focos de análise do desempenho (eficiência, eficácia ou efetividade). Mesmo no 

âmbito estatal, as discussões sobre o tema podem se referir a questões jurídico-institucionais 

(modelos de funcionamento do setor, alterações na legislação, replanejamento dos órgãos, 

etc), federalistas (repartição equânime dos tributos entre os diversos entes da federação) ou 

econômico-sociais (atingimento dos objetivos constitucionais através das ações estatais) 

(BRUNET; BORGES; BERTÊ, 2012). Desta forma, relevante se torna aclarear o conceito de 

eficiência utilizado neste trabalho de conclusão de curso, o que é feito nos itens a seguir. 

 

2.1.1 Conceituação 

 

O conceito de eficiência na ciência da administração foi concebido na virada do século XIX 

para o século XX, simultaneamente ao surgimento da chamada “administração científica” 

(TAYLOR, 1978), e evoluiu para uma tríplice (e sutil) repartição conceitual no tocante aos 

resultados obtidos por uma organização: eficiência, eficácia e efetividade, visando sua 

diferenciação e complementariedade (GOMES, E. G. M., 2009;  SANDRONI, 1996). 

 

O recurso aos dicionários indica que a eficiência provém do latim efficientia e significa ação, 

força, virtude de produzir um efeito ou característica (que pode ser atribuída a uma pessoa, 

máquina, técnica ou empreendimento) de conseguir o melhor resultado com o mínimo de 

erros, dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios (HOLANDA, 1975;  HOUAISS, 2001). 

Tal definição demonstra a conotação econômica subjacente ao termo, por envolver o uso 

racional e correto dos recursos (meios) em um dado processo ou operação (aspectos internos), 
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focando a obtenção do melhor retorno em termos de custo e de benefícios (CHIAVENATO, 

1994;  TORRES, 2004). Esta relação entre input´s (insumos4) e output´s (produtos5), com 

vistas a sua minimização de custo ou maximização dos resultados, ressalta o aspecto 

matemático envolvido na conceituação da eficiência (DALF, 1999;  MEGGINSON; 

MOSLEY; JR., 1998). Quando o foco é a maximização do produto, dado um determinado 

conjunto de insumos e tecnologia, diz-se que a eficiência é output-oriented. Já a eficiência 

input-oriented está relacionada com a minimização dos insumos (TRIGO, 2010). 

 

Além do uso correto de recursos (insumos) na produção de bens e serviços (produtos), cuja 

medição ocorre através de uma comparação entre o que foi obtido e o seu padrão, critério ou 

objetivo previamente definido, a eficiência também se refere ao ritmo em que este processo 

ocorre (produtividade6). Disto se infere, portanto, que a eficiência é um conceito relativo e 

decorre da utilização dos recursos na quantidade e qualidade certas, ao menor custo e 

utilizando procedimentos de trabalho produtivos, resultando em bens e serviços aceitáveis, em 

termos de quantidade7, qualidade8 e nível de serviço9 (OAG, 1995). 

 

Quanto à importância da eficiência para a administração das organizações, verifica-se a 

existência de duas correntes teóricas. A primeira delas, cujos expoentes foram Max Weber, 

Frederick Taylor, Henry Fayol e Woodrow Wilson, considerava tal conceito como sendo o 

principal valor instrumental da gestão. Contudo, por não auxiliar a definir o que deve ser 

feito, mas apenas escolher como fazer, uma segunda corrente enxerga a eficiência como 

instrumento de média gerência, e não como um critério central para a tomada de decisões 

estratégicas e de políticas organizacionais (WHITE, 1999). 

 

Eficácia, por outro lado, vem do latim efficacia e relaciona-se à capacidade ou propriedade de 

desencadear e produzir os efeitos ou fins desejados, frente aos recursos disponíveis, com foco 

                                                           
4
  são os recursos (humanos, financeiros, tempo, materiais, máquinas, ferramentas, equipamentos, 

instalações, energia, etc) utilizados na produção de produtos. 
5
  resultado, desempenho e/ou produtividade alcançados, consistindo em bens ou serviços demandados pelos 

clientes, definidos sob a ótica da qualidade e quantidade e elaborados com base em parâmetros associados 
a um nível de serviço. 

6
  percentual de bens e serviços aceitáveis produzidos (produto) em relação à quantidade de recursos 

(insumos) utilizados na produção. 
7
  refere-se ao montante, ao volume ou ao número de bens e serviços produzidos. 

8
  refere-se a vários atributos e características do bem ou serviço. 

9
  referem-se a padrões de qualidade e quantidade (p.e., facilidade de acesso, opções, frequência, prazo de 

resposta, etc) dos bens e serviços produzidos, frequentemente definidos por lei, regulamento ou política. 
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na qualidade do resultado e nos aspectos externos da organização (CHIAVENATO, 1994;  

DALF, 1999;  HOLANDA, 1975;  MODESTO, 2007). Como se trata de uma verificação de 

adequabilidade entre o resultado do trabalho realizado e o fim proposto para o mesmo, a 

eficácia significa fazer o que é preciso fazer para alcançar determinado objetivo (BUGARIN, 

B. J., 1995). A distinção entre eficiência e eficácia é análoga àquela encontrada na doutrina 

civilista em relação aos conceitos de obrigações de meio (ação concreta do devedor fazendo o 

possível para cumpri-la) e obrigações de resultado (cujo cumprimento envolve o atingimento 

de seu fim) (AMARAL, 2002), o que só ressalta a maior relevância desta (a eficácia), sob a 

ótica estratégica e institucional, uma vez que contempla em sua análise a aferição dos 

resultados e impactos das ações (OAG, 1995;  ROBALO, 1995). 

 

É importante ressaltar, todavia, que a eficiência pressupõe a eficácia no agir administrativo, 

pois não há qualquer sentido em se fazer eficientemente algo que, simplesmente, não precisa 

ser feito (MODESTO, 2007;  TORRES, 2004). Ser eficiente sem ser eficaz (alcançar os 

produtos objetivados) ou efetivo (resultados) é um ilogismo (CAIDEN; CAIDEN, 2001), pois 

mesmo que uma dada ação seja realizada com o mais alto nível de eficiência, tal excelência 

operacional será incapaz de compensar a escolha de objetivos errados (STONER; 

FREEMAN, 1995). A partir desta relação de dependência, verifica-se que, no que concerne ao 

direito administrativo brasileiro, o conceito de eficiência adquire um sentido lato, 

pluridimensional, similar aquele utilizado no setor privado para designar conjuntamente 

eficiência e eficácia (JÚNIOR, O. A. B., 2004). Além da dimensão da racionalidade e da 

otimização no uso dos meios (economicidade no uso e maximização dos recursos públicos), 

quando inserido no sistema de valores constitucionais, e em razão de estar orientado para o 

bem comum e fundamentado na dignidade da pessoa humana, tal termo contempla 

adicionalmente as dimensões da qualidade do agir final e da satisfatoriedade coletiva através 

dos resultados obtidos pela atividade administrativa pública (FREITAS, J. D., 2009;  

MODESTO, 2007;  NETO, 2009). Esta extrapolação conceitual exalta que a eficiência, 

aferida pelo resultado, é o que realmente importa, e ressalta que o foco é o atendimento do 

interesse público (NETO, D. D. F. M., 2008), logo, para ser considerado eficiente, exige-se do 

administrador público que as necessidades da comunidade sejam adequadamente atendidas 

(MEIRELLES, 2009). 
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Por fim, e considerado o mais abrangente dos três conceitos, a efetividade expressa o 

desempenho em função da relação entre os resultados alcançados e os objetivos propostos ao 

longo do tempo, focando nos benefícios ou melhorias obtidos pela população (setores e atores 

sociais beneficiados, ou não) frente à realização de uma ação estatal, e na avaliação da real 

necessidade e oportunidade da mesma (BUGARIN, B. J., 1995;  TORRES, 2004). Diante 

disto, trata-se do indicador mais apropriado para mensurar a qualidade dos resultados do 

governo, sob a ótica dos cidadãos, pois sua aferição é feita no mundo real (fora da 

organização), de forma muito mais qualitativa que quantitativa, e considerando o ponto de 

vista de quem recebe o “serviço” estatal (OLIVEIRA, R. V. D., 2008). A efetividade 

governamental é um pré-requisito para o funcionamento eficiente da Administração Pública 

(OSBOURNE; GAEBLER, 1998). 

 

Resumidamente, e considerando a ótica pública, a eficiência avalia se um determinado 

programa foi executado da maneira mais competente possível (como aconteceu), a eficácia 

verifica se os objetivos desejados foram atingidos, em termos de qualidade e quantidade (o 

que aconteceu) e a efetividade confirma se as demandas e necessidades da comunidade foram 

supridas em decorrência da decisão tomada pela Administração (que diferença fez) (MOTTA, 

1990). 
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2.1.2 Princípios jurídicos 

 

Os princípios e preceitos concernentes à gestão da coisa pública foram consagrados na Carta 

Magna de 1988, o que representou uma inovação para a Administração Pública e se 

configurou em importante instrumento de defesa da legitimidade da democracia brasileira, ao 

permitir o combate ao desvio de verbas públicas, à corrupção e à ineficiência do uso do erário 

público (MORAES, A. D., 2006). Isto porque a legislação administrativa passou a ser 

encarada sob a prisma dos princípios constitucionais, tendo a Carta Magna como parâmetro 

de legitimidade (DAVI, 2009). 

 

Os princípios jurídicos são proposições fundamentais, valores superiores suprajurídicos, 

normas supremas do ordenamento, transcendentais (superam a elaboração normativa 

constitucional formal), estruturantes e inspiradoras do regramento jurídico-estatal, 

determinando, através de um compromisso ideológico, a substância e a valoração dos atos que 

lhe são inferiores na escala normativa (BONAVIDES, 2008). São também considerados 

“mandados de otimização”, cuja aplicação em diversos graus e modos é definida em função 

das peculiaridades de cada caso concreto (FERREIRA, F. G., 2006), e "calibradores", por 

condicionarem, de forma impositiva, as escolhas públicas (VALENTE, 2005). Tais 

características relacionam-se ao fato de que a interpretação de uma Constituição deve ocorrer 

de forma ampla e liberal, visando o atingimento efetivo de seus princípios (FERREIRA, F. 

G., 2006). 

 

Enquanto as regras são circunscritas a pressupostos de fato, os princípios alcançam as mais 

variadas e amplas situações, como a dignidade humana, a justiça social, entre outras 

(NIEBHR, 1999), não havendo como imaginar, atualmente, a solução jurídica de uma 

situação sem a, primordial e propedêutica, intercessão dos mesmos (FERREIRA, F. G., 

2006). Este amplo alcance normativo dos princípios, por sua vez, se traduz em diretrizes 

basilares, cuja observância é obrigatória em qualquer situação, tanto para o legislador (na 

tarefa de criação das leis) quanto para o gestor público (ao interpretar e aplicar a legislação 

nos casos concretos) (SANTOS, H. A. D., 2011). Impende ressaltar que os princípios são 

limites relativos, elásticos, vagos e imprecisos, cuja transgressão se configura na análise do 

caso concreto, ao contrário das regras, onde a violação (concreta) pode ser constatada 

mediante uma simples confrontação do ato com a lei (FERREIRA, F. G., 2006). 
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Tais diretrizes, por sua vez, se relacionam com as duas funções preponderantes dos princípios: 

a positiva, ao exigir coerência e compatibilidade na criação, desenvolvimento, execução, 

interpretação e integração acerca das normas, regras e decisões judiciais, visando o 

atingimento dos bens jurídicos prometidos pelo ordenamento, e a negativa (ou limitativa), que 

se concretiza no repúdio, rejeição, censura ou recusa da validade daquelas legislações, normas 

e mandamentos que os contrariem ou contravenham aos valores por eles expressados (NETO, 

2009;  PEREIRA, C. V., 2009). 

 

A constitucionalização dos princípios administrativos, portanto, produziu uma revolução 

conceitual de ordem jurídica que os transformou, de elementos supletivos e subsidiários, 

utilizados somente para o preenchimento das lacunas legais, no ápice da hierarquia normativa 

(BONAVIDES, 2008). Atualmente, os princípios são considerados fontes formais do direito, 

de natureza primária (e não subsidiária), sendo a sua observância considerada obrigatória 

(condicionante) para as estruturas subsequentes (PIETRO, 2010). Até mesmo situações não 

previstas pelo legislador, como é o caso dos atos discricionários, devem ser compatíveis com 

as orientações axiológicas dos princípios constitucionais (GORDILHO, 2013), o que pode ser 

considerado uma vinculação ao sistema jurídico (FERREIRA, F. G., 2006), sob pena de 

anulação e declaração de inconstitucionalidade daqueles que não atentarem para tais 

requisitos (GORDILHO, 2013). Neste sentido, Bandeira de Mello (MELLO, 2009) assevera 

que a violação a um princípio é a mais grave forma de inconstitucionalidade, pois representa 

um vitupério a todo o sistema de comandos da nação. 

 

Importante ressaltar que vários princípios constitucionais podem incidir simultaneamente 

sobre um mesmo caso concreto, evidenciando a inexistência de princípios absolutos. Este 

conflito de princípios, chamado de “colisão”10, é solucionado através de um processo de 

“ponderação de bens”. De acordo com as características da cada caso, os pesos e dimensões 

dos princípios aplicáveis devem ser valorados mutuamente (através de um processo de 

relativização e/ou harmonização), tendo por resultado a prevalência de um deles e o 

                                                           
10

  nomenclatura empregada por Alexy, fazendo distinção entre as antinomias de princípios e de regras, o qual, 
este sim, é chamado de “conflito”. O conflito de regras é solucionado mediante o afastamento da norma 
inválida, através de um processo de hierarquização, uma vez que não há possibilidade de existência de 
regras contraditórias com validade simultânea (FERREIRA, F. G., 2006). 
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enfraquecimento da aplicação dos demais, sem resultar, todavia, em suas respectivas 

invalidações (FERREIRA, F. G., 2006). 

 

2.1.3 Princípio constitucional da eficiência 

 

O instrumento através do qual o interesse público ganha concretude e orientação é a lei. A 

relação entre a Administração Pública e a lei é de subsunção, a partir da qual decorre a função 

instrumental de concretização do mandamento legal. Porém, como a mera observância literal 

dos ditames legais é incapaz de proporcionar o melhor interesse público possível, também 

cabe ao Poder Executivo a concretização e realização da vontade do Estado e dos desígnios 

constitucionais, exercendo desta forma uma função política que vai além da mera execução 

dos ditames do Legislativo. Logo, embora a subsunção da Administração Pública à lei atenda 

às máximas do positivismo, sua utilidade para os anseios de um Estado Social é relativamente 

pequena, visto que este precisa ser eficiente em suas funções garantísticas e deveres 

prestacionais (JÚNIOR, O. A. B., 2004). 

 

Tal necessidade de eficiência produziu a primeira grande inovação da administração pública, 

a adoção da burocracia, cuja característica primordial é o controle detalhado das atividades-

meio, em contraponto ao modelo patrimonialista (até então vigente), que fazia uso da máquina 

administrativa com fins privados (rent-seeking) (CHIAVENATO, 2008). Contudo, o modelo 

burocrático também apresentava problemas, sendo o autoreferenciamento um dos principais, 

o que produzia distorções como o direcionamento de mais recursos do Estado para o 

atendimento da própria burocracia do que para as políticas públicas (PALUDO, 2010). Logo, 

apesar de trazer inegáveis avanços para a Administração Pública, as contestações ao modelo 

burocrático começam a ocorrer na década de 60 do século XX, resultando em rótulos nada 

desejáveis para os governos: ineficientes, ineficazes e excessivamente custosos (ABRUCIO, 

2007;  PALUDO, 2010).  

 

As duas últimas décadas do século passado foram marcantes na gestão pública pela 

quantidade de reformas administrativas implementadas mundo afora e pela convergência de 

seus respectivos diagnósticos, os quais indicavam o modelo burocrático weberiano como o 

grande “vilão” (ABRUCIO, 2006). Embora a burocracia estivesse baseada em um pressuposto 

de eficiência, na prática ela não proporcionava rapidez, qualidade ou custo baixo (PEREIRA, 
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LUIS CARLOS BRESSER; SPINK, 2006). Visando resolver estes problemas, as reformas 

implementadas possuíam objetivos econômicos, sociais, políticos e gerenciais, e entre suas 

diretrizes era marcante a incidência de aspectos relacionados com a eficiência, tais como o 

aumento da eficácia e efetividade estatal, a ampliação do controle finalístico de produtividade 

e economicidade, o fortalecimento da função de formulação de políticas públicas e o uso 

governamental do conceito de planejamento estratégico (MODESTO, 1997). 

 

Tendo como causas a derrocada do modelo nacional-desenvolvimentista, a crise do regime 

autoritário e o agravamento das disfunções burocráticas, o Brasil desencadeou um processo de 

reforma do Estado nos anos 80, o qual se tornou mais intenso após a Constituição de 1988 

(ABRUCIO, 2007). Tal reforma se tornou inevitável diante da gradual deterioração dos 

serviços públicos (nas décadas de 1970 e 1980) e da constatação de que o modelo burocrático 

de gestão não possuía condições plenas para atender, de forma satisfatória, as necessidades da 

sociedade (FERREIRA, F. G., 2006). Em virtude deste cenário, em meados da década de 

1990 iniciou-se a implantação de um modelo gerencial na gestão pública brasileira, o que 

ocorreu por meio de uma reforma administrativa (ABRUCIO, 2007). 

 

A reforma administrativa de 1995 teve como principais marcos o documento “Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado” e a Emenda Constitucional no 19/1998, a qual procurou 

materializar o novo modelo de gestão em nosso ordenamento pátrio, de forma a substituir a 

administração burocrática, cuja ênfase é a legalidade, pela gerencial, com foco na eficiência 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2011). Conforme tal Plano Diretor, o aumento da governança 

estatal figurava entre as principais finalidades desejadas com a reforma brasileira, e 

representaria um resgate da capacidade do Estado de implementar, de forma eficiente, 

políticas públicas (FERREIRA, F. G., 2006). A expectativa, portanto, era de que a mudança 

do paradigma de gestão proporcionasse ao núcleo estratégico estatal um processo de tomada 

de decisão mais efetivo e uma operação mais eficiente dos serviços governamentais 

(MORAES, A. C. F. D., 2007). 

 

Foi neste contexto que a eficiência administrativa foi promovida a princípio constitucional, 

mediante as disposições contidas na EC no 19/1998, muito embora já constasse de nosso 

ordenamento desde o Decreto-Lei no 200/1967 (SANTOS, H. A. D., 2011). Entre os 

principais objetivos do princípio da eficiência constava a substituição dos controles 
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burocráticos (auditoria, regulamentação e supervisão) pelos sistemas de responsabilização 

gerencial (resultados, competição e controle social), a maximização dos escassos recursos da 

coletividade e a otimização do atendimento das necessidades da sociedade (JÚNIOR, O. A. 

B., 2004;  PEREIRA, J. M., 2004). 

 

Além disto, tal inovação principiológica acarretou em uma maior necessidade de motivação 

por parte do agente público, já que a eficiência tornou-se um elemento apriorístico do agir 

administrativo, ou seja, ao executar um ato ou tomar uma decisão qualquer, deve-se 

comprovar antecipadamente que tal opção é a que apresenta a maior eficiência quanto aos 

resultados, dentre os diversos cursos de ação possíveis (FERREIRA, F. G., 2006). A 

eficiência de um ato, ação ou conduta estatal deve ser detalhadamente justificada (motivada), 

principalmente quando se faz uso do poder discricionário, por meio de uma construção 

lógico-racional que exponha as razões da escolha, sendo inaceitável sua mera presunção 

(FERREIRA, F. G., 2006). 

 

Para efeito da reforma administrativa, todavia, cabe ressaltar que o conceito de eficiência 

utilizado não se limita ao seu entendimento restrito. Sob tal ótica (stricto sensu), a eficiência 

relaciona-se com a otimização da relação custo x benefício, com o fazer bem as coisas, sendo, 

pela sua inerente relevância a nível operacional, mais adequado ao modelo burocrático 

(ROBALO, 1995). Contudo, o modelo gerencial se preocupa mais com os fins que com os 

meios, com o cumprimento da missão governamental, com o atendimento, com qualidade, das 

demandas dos cidadãos, o que é compatível com o conceito amplo (lato sensu) da eficiência, 

que engloba também economicidade, eficácia, efetividade, produtividade e desempenho 

(PALUDO, 2010). A respeito deste conceito amplificado da eficiência, assim se posiciona 

Santos (2011, p. 23-24): 

 

é aquele que busca tornar a máquina pública cada vez mais eficiente, 
produtiva, ágil no desempenho de suas funções, uma vez que a sociedade 
não se contenta mais com qualquer realização da Administração, exige, 
nada menos, que o melhor possível, sempre. [...] de maneira alguma há 
escolha para a Administração, mas sim um dever de agir o mais 
eficientemente possível. Ensejando, inclusive, posterior controle de 
legalidade ou legitimidade quando o princípio da eficiência não for 
respeitado. 

 

Enquanto a burocracia focava seus esforços na subsunção aos requisitos formais, o 

gerencialismo privilegiou uma “leitura” material das regras-conteúdos, mais ampla e 
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conducente à razão e fim maior do Estado e à real satisfação dos interesses públicos visados 

pela lei, adotando-se todos os meios legais e morais possíveis para a satisfação otimizada 

(mais eficiente) do bem comum (ARAGÃO, 2012;  MORAES, A. D., 2006;  SANTOS, A. C. 

D., 2003).  

 

Esta satisfação otimizada, ou busca da melhor solução, foi imposta aos agentes públicos pelo 

princípio da eficiência. Contudo, valores como equidade ou justiça dificultam, sobremaneira, 

a mensuração da eficiência dos atos e decisões administrativas. A mensuração pelo 

administrador da solução mais eficiente envolve a avaliação das opções, quanto ao viés 

objetivo (conteúdo) e subjetivo (sujeitos afetados), e a identificação daquela maximizadora 

(benefícios versus custos) do atendimento das necessidades da sociedade e dos valores 

constantes do ordenamento jurídico (ABRUCIO, 2006;  JÚNIOR, O. A. B., 2004;  

MENEGUIN; SANTOS, 2013). Ao contrário dos princípios da moralidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, que admitem, em um caso concreto, a validade de diversas opções de ação, 

o princípio de eficiência vincula tendencialmente a conduta estatal, mesmo em situações 

envolvendo o mérito administrativo, aceitando não menos que a melhor alternativa possível, a 

qual é (teoricamente) única (JÚNIOR, O. A. B., 2004). 
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2.2. Discricionariedade 

 

A discricionariedade é uma competência-dever da Administração e pode ser entendida como 

um instituto jurídico que, baseado na legalidade e no Estado Democrático de Direito, produz a 

adequação das escolhas dos agentes e administradores públicos (FERREIRA, F. G., 2006;  

FILHO, M. J., 2014). 

 

O perfeito entendimento do sentido da palavra discricionariedade exige a análise do contexto 

em que a mesma está sendo utilizada. O primeiro sentido para o termo está associado à 

capacidade de raciocínio ou julgamento para interpretar, raciocinar e executar uma ação, de 

forma a impedir a realização puramente mecânica de uma atividade. Outro possível sentido 

refere-se à indicação da capacidade de um agente público tomar uma decisão, a qual não pode 

ser anulada ou controlada por outros. Por fim, o último sentido em que se usa o termo 

discricionariedade está relacionado com a demonstração de que o detentor de poder 

discricionário não pode ser obrigado a cumprir eventuais restrições impostas pelas demais 

autoridades públicas (GRAU, E. R., 2008). 

 

Sua origem vem da impossibilidade do prévio estabelecimento das bases legais onde estarão 

inseridos todos os atos administrativos, sendo até mesmo desaconselhável que as ações 

estejam completamente atreladas (engessadas) a um específico regramento. Existem muitas 

respostas possíveis e válidas para os problemas cotidianos da administração, as quais devem 

ser priorizadas em função dos critérios, pressupostos e suposições aplicáveis a cada caso 

concreto. Logo, como a administração não está obrigada por lei a executar algo previamente 

determinado, se utiliza de uma margem de flexibilidade para adaptar suas ações, utilizando 

critérios de oportunidade e conveniência, às diversas demandas existentes, escolhendo entre a 

ação e a abstenção (poder discricionário de resolução), e entre os vários cursos de conduta 

possíveis, admissíveis e legais (poder discricionário de seleção), caso decida agir, objetivando 

concretizar a utilidade pública postulada pela norma (DANIEL, 2011;  FERREIRA, F. G., 

2006;  MARRODÁN, 1999;  MORAES, A. C. F. D., 2007;  PIETRO, 2001). Mello (2001, 

p. 48) assim conceitua a discricionariedade: 
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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 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. 

 

Como envolve atos ou ações não previamente definidos pela lei, cabe ao agente público, 

utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar cada conduta discricionária 

quanto à conveniência, oportunidade, justiça, igualdade, equidade, razoabilidade e interesse 

público, sintetizados no que se convencionou chamar de mérito do ato administrativo 

(FERREIRA, F. G., 2006;  PIETRO, 2007). O mérito representa, efetivamente, o valor 

intrínseco de um ato discricionário e envolve juízos subjetivos de valor por parte dos agentes 

competentes, diante de uma situação fática, acerca da conveniência e oportunidade de uma 

conduta (DANIEL, 2011;  JÚNIOR, O. A. B., 2004). A valoração da conveniência está 

relacionada com sua utilidade para a satisfação do interesse público. Oportunidade, por outro 

lado, tem a ver com a adequação do momento de execução do ato (e de produção de seus 

resultados) aos interesses da sociedade (FERREIRA, F. G., 2006). Tal juízo acerca da 

conveniência e oportunidade de um ato discricionário, todavia, deve ser levado a cabo pelos 

agentes públicos em bases constitucionais, legais e morais, assim como afastado de suas 

próprias ideologias, ou seja, dentro de um critério de razoabilidade geral (FERREIRA, F. G., 

2006;  MORAES, A. D., 2006).  

 

Os precedentes que justificam a concessão da discricionariedade aos agentes públicos 

relacionam-se com a descrição imprecisa da situação fática regulada (hipótese da norma), com 

a existência de conceitos imprecisos ou vagos (finalidade da norma) ou com a apresentação de 

alternativas de conduta ao administrador, cabendo ao mesmo decidir quanto à realização ou 

não de um ato, à definição da medida a ser tomada, diante das circunstâncias, e ao momento 

de sua execução (comando da norma) (DANIEL, 2011).  

 

Quanto aos tipos, a discricionariedade pode ser de decisão (quando o administrador decide a 

realização ou não de algo), de escolha optativa (quando faz sua opção a partir de várias 

alternativas permitidas pela norma), de escolha criativa (quando define o conteúdo do ato na 

lacuna da lei) ou quanto aos pressupostos (quando efetua valoração e aditamento dos 

pressupostos de fato imprescindíveis para a edição do ato) (MORAES, G. D. O., 2004). 
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A discrição concedida ao agente público não significa uma liberdade total para o mesmo 

adotar qualquer opção, de acordo com sua avaliação subjetiva de cada caso, uma vez que tal 

instituto jurídico é passível de controle e está submetido a limites internos (bem comum, 

moralidade, razoabilidade, etc) e externos (ordenamento jurídico) (DANIEL, 2011;  

FERREIRA, F. G., 2006;  JÚNIOR, O. A. B., 2004). A necessidade de submissão da 

discricionariedade a estas estremaduras tem por objetivo impedir que o arbítrio decisório 

(legal) se transforme em arbitrariedade (ilegal) (DANIEL, 2011;  FERREIRA, F. G., 2006), 

caracterizando a ocorrência de vícios de conduta (FREITAS, J., 2013). O primeiro deles 

relaciona-se com uma arbitrariedade por ação e ocorre quando o agente público utiliza 

soluções desmedidas, desdestinadas ou sem amparo na legalidade. É o chamado vício da 

discricionariedade excessiva. No outro extremo, encontra-se o vício por discricionariedade 

insuficiente, no qual a arbitrariedade é caracterizada pela omissão. Neste caso, o agente 

público não exerce a escolha administrativa ou a exerce com omissão11 desproporcional 

(FREITAS, J., 2013). 

                                                           
11

  descumprimento, doloso ou culposo, de diligências cogentes. 
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2.2.1 Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão faz parte da essência da administração, sejam elas estratégicas (menos 

estruturadas e com consequências de longo prazo) ou táticas/operacionais (rotineiras, 

repetitivas, mais estruturadas e com resultados a curto prazo), (KRAJEWSKI; RITZMAN; 

MALHOTRA, 2009) e ocorre em reação a uma discrepância entre o estado existente e o 

desejável (problema), requerendo a consideração de cursos de ação alternativos e a escolha de 

um deles (ROBBINS, 2002). Este é o cerne das decisões discricionárias: uma prévia 

ponderação comparativa dos vários interesses envolvidos, visando adotar para o caso 

concreto, segundo o princípio da boa administração, a solução mais oportuna, eficiente e 

conveniente ao atendimento das necessidades sociais e à satisfação do bem comum (JÚNIOR, 

O. A. B., 2004).  

 

Segundo Coutinho (2001 apud Mafra, 2007), as decisões tomadas no atual modelo de gestão 

adotado pelo governo brasileiro devem ter como pré-requisito uma etapa anterior, sistemática 

e contínua, de monitoramento e avaliação do resultado dos programas, de forma a permitir o 

exercício, consciente e direcional, do poder de decisão (MAFRA, 2007): 

 
Quem não monitora os problemas que deve resolver e o resultado das ações 
com as quais pretende enfrentá-los não sabe o que acontece por conta do 
seu agir e nem que mudanças provocou com a sua ação. Não sabe por onde 
anda, não consegue avaliar a eficiência e a eficácia de suas intervenções. 
Para monitorar é necessário tornar preciso o problema, demarcá-lo e medi-
lo com rigor, conhecer suas principais determinações e desenhar ações 
específicas com o poder de eliminar ou minimizar as causas fundamentais 
que o geram. Ao se implementarem as ações, deverão ser produzidos 
indicadores pertinentes - porque são úteis para quem responde por sua 
execução - e, portanto, passíveis de serem trabalhados (analisados e 
avaliados) para poder informar a quem tem o dever de coordenar as ações e 
o poder de corrigi-las, caso necessário. 

 

Em teoria, o processo racional de tomada de decisão envolve as seguintes etapas: 

(1a) definição do problema (obtenção de todas as informações possíveis, de forma a 

possibilitar um claro entendimento do mesmo, sem ambiguidades); (2a) definição dos critérios 

de avaliação (identificar e ponderar os aspectos a serem valorados na situação específica); 

(3a) identificação e avaliação dos cursos de ação (verificar as opções viáveis, estimando suas 

respectivas consequências); (4a) escolha e implementação de uma alternativa (aquela da qual 

resulte o máximo valor percebido) (KRAJEWSKI et al., 2009;  ROBBINS, 2002). 
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Na prática, entretanto, tal processo "racional" é substancialmente influenciado por aspectos 

subjetivos. A percepção individual12 do decisor com relação às informações de cada situação 

influencia não só a interpretação e avaliação dos dados (elaboração de alternativas, descarte 

de aspectos irrelevantes, identificação de aspectos positivos e negativos de cada situação, 

habilidade de gerar novas idéias, capacidade de enxergar possibilidades, etc) como também, e 

principalmente, a qualidade da escolha final. Um problema, por exemplo, pode não ser 

identificado pelo decisor, ou o ser falsamente, ou até mesmo haver critérios indevidos de 

priorização dos problemas a tratar (seleção de problemas mais visíveis na organização em 

detrimento de outros mais importantes) (ROBBINS, 2002). Conforme Calmon e Gusso (2002 

apud Mafra, 2007), as avaliações dos resultados dos programas governamentais apresentam 

um alto grau de subjetividade, em razão de serem realizadas pelos próprios gerentes que os 

implementam, se utilizando de procedimentos etéreos e informações incompletas. 

 

Esta subjetividade decisória é mais marcante nas decisões não rotineiras e significativas, 

características estas presentes nos atos discricionários. Nestes casos, em geral, o decisor faz 

uso de um processo denominado "limitação da racionalidade", mediante o qual problemas 

mais complexos são reduzidos a modelos simplificados e mais compreensíveis, contendo os 

dados essenciais a serem considerados na situação. Ao utilizar tal modelo simplificado, 

todavia, verifica-se que as escolhas acabam focando nos sintomas (e não no cerne dos 

problemas) e nas opções usualmente utilizadas (próximas ao status quo, representando mais 

incremento13 do que de abrangência14). A escolha não será a da melhor opção (solução ideal 

ou ótima), mas sim a daquela alternativa que aparentar, sob a ótica do decisor, ser razoável, 

aceitável ou satisfatória para o problema (ANGELO; LUPPE; FOUTO, 2010;  ROBBINS, 

2002). 

 

A subjetividade também está presente nos chamados "atalhos de julgamento" (ou vieses). A 

heurística de disponibilidade é um destes atalhos e representa uma tendência de julgamento 

baseada nas informações mais disponíveis. Na heurística da representatividade, por sua vez, a 
                                                           
12

  a qual é influenciada, entre outros, por suas preferências pessoais e relativas, interesses, criatividade e 
valores. 

13
  comparações limitadas a alternativas similares à situação existente, cuja decisão representa um pequeno 

avanço em relação à situação anterior. 
14

  formulação de definições inovadoras dos problemas, a partir da consideração de todos os fatores 
importantes, ponderando e relativizando suas vantagens e desvantagens, e calculando o benefício de cada 
alternativa. 



28 
 

probabilidade de ocorrência futura de um acontecimento é feita a partir de analogias indevidas 

entre situações não idênticas (sucesso de produto anterior não garante o mesmo resultado para 

o novo produto). A "escalada de comprometimento" é o último viés e indica um 

comprometimento (apego, coerência) das decisões atuais com aquelas previamente tomadas, 

mesmo que tenham sido mal sucedidas (LEAL, 2014;  PEREIRA, C. D. S., 2014;  ROBBINS, 

2002). 

 

Ainda no campo da subjetividade, e partindo da experiência do decisor e de uma sistemática 

inconsciente de análise e seleção, verifica-se a utilização da intuição como fator determinante 

em alguns tipos de processos decisórios, notadamente aqueles onde (a) há um nível de 

incerteza relevante, (b) não existem balisadores anteriores; (c) as informações são menos 

previsíveis, limitadas e de utilidade baixa ou nula; (d) as possíveis alternativas de ação ou não 

são aceitáveis ou são todas igualmente válidas e plausíveis, e (e) há pressão por uma rápida 

tomada de decisão. De forma a torná-la mais aceitável para a sociedade, boa parte das 

decisões intuitivas são, a posteriori, "travestidas" de racionalidade (ANDRIOTTI, 2012;  

ROBBINS, 2002;  SÁ, 2013). 

 

Finalmente, os critérios ou padrões éticos de cada pessoa influenciam o processo de tomada 

de decisão. Quando o objetivo é propiciar o melhor resultado para a maior quantidade 

possível de indivíduos, está se usando o critério utilitarista. Pela sua compatibilidade com 

aspectos como eficiência, produtividade e lucratividade, e apesar de eventualmente acarretar 

desrespeito aos direito individuais, o utilitarismo é preponderante no setor privado. Já os 

critérios legal (coerência com a legislação vigente) e da justiça (normas imparciais e 

distribuição equânime de custos e benefícios) são característicos do setor público, todavia 

podem gerar acomodação e/ou reduzir a produtividade, a eficiência, a propensão aos riscos e a 

inovação (ROBBINS, 2002). 
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2.3. Atos de governo 

 

Como tem por objetivo atender as finalidades estabelecidas no âmbito político, a 

discricionariedade administrativa pode ser encarada como um instrumental para a 

discricionariedade política. Esta última permite uma ampla liberdade aos agentes políticos no 

estabelecimento das finalidades e diretrizes estatais, ao mesmo tempo em que proporciona 

uma maior imunidade aos atos executados, comparativamente aqueles puramente 

administrativos (NAGATA, 2012). 

 

No uso da discricionariedade política, os atos podem ser políticos ou de governo. O ato 

político possui discricionariedade absoluta15 e é praticado por agente político, a partir de 

competência estabelecida constitucionalmente, na gestão pública, visando o bem-comum. Os 

atos políticos são intra-estatais, se dirigirem aos demais poderes (e não aos administrados), e 

se caracterizam por serem indelegáveis, irrenunciáveis, irretratáveis (OLIVEIRA, M., 1988). 

 

Os atos de governo, por sua vez, possuem discricionariedade relativa e são praticados no 

exercício das atribuições legais dos agentes políticos, visando a execução das tarefas do cargo 

e o atingimento da finalidade pública. Tais atos são emanados do mais alto escalão do Poder 

Executivo e seus efeitos tem por foco os administrados em geral (atos extra-estatais) 

(MEDAUAR, 1993;  OLIVEIRA, M., 1988). Tratam-se dos mais relevantes atos praticados 

pela Administração, uma vez que sinalizam as políticas públicas aplicadas aos vários setores 

da sociedade (econômico, político, social, etc), cujo sucesso está diretamente relacionado com 

o desenvolvimento de uma nação (DAVI, 2009). 

 

Existem três categorias de agentes públicos praticantes de atos de governo. A primeira, e mais 

relevante, é a dos agentes políticos, autoridades públicas dos primeiros escalões do Governo e 

da Administração, investidos em cargos, funções, mandatos e comissões, por nomeação, 

eleição, designação ou delegação, para o desempenho de atribuições estabelecidas na 

Constituição e em leis especiais, com prerrogativas e responsabilidades próprias 

(MEIRELLES, 2009). 

 

                                                           
15

  a discricionariedade absoluta distingue-se da relativa pois aquela não se vincula nem à própria motivação. 
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A segunda categoria refere-se ao principal executor ou implementador das políticas públicas: 

o burocrata. Originalmente, Weber o definiu como aquele que ascende ao poder em razão de 

mérito, executa sua função cumprindo fielmente as regras e presta contas do resultado de seu 

trabalho aos políticos eleitos. Burocratas e agentes políticos, em função de suas características 

simultaneamente diferenciais e complementares, são imprescindíveis aos Estados 

Democráticos de Direito (FRANÇA, A. M. B., 2012). 

 

A última categoria de praticantes de atos de governo é a do dirigente público. Trata-se de 

integrante de cargo do alto escalão governamental, proveniente ou não do funcionalismo, cuja 

responsabilidade pelas políticas públicas é significativa (FRANÇA, A. M. B., 2012). 

 

As políticas públicas representam aqueles atos de governo constitucionalizados pelo Estado, 

com foco no desenvolvimento sustentável e bem-estar intergeracional, cuja implementação 

governamental ocorre através de programas eficientes, eficazes e justificados 

intertemporalmente (FREITAS, J., 2013). A implementação de políticas públicas se utiliza, 

historicamente, do poder discricionário, uma vez que a fundamentação constitucional das 

mesmas possui um caráter programático, cujo conteúdo envolve a efetivação dos direitos 

sociais fundamentais pelo Estado provedor (DANIEL, 2011). 

 

2.3.1 Crise da democracia representativa 

 

O regime político de democracia representativa está passando por uma crise de legitimação e 

de credibilidade. Esta última decorre dos recorrentes descumprimentos de "promessas" de 

campanha e pelo estabelecimento de alianças políticas "casuísticas". A falta de legitimidade 

refere-se à uma percepção da sociedade de que os políticos e governantes pautam suas 

atuações de forma divergente da constante nos programas político-partidários utilizados ao 

longo do processo eleitoral (VALENTE, 2005). Na prática, se verifica a concessão legal de 

um amplo grau de liberdade (poder discricionário) ao agente político para, de acordo com 

suas orientações políticas (partido e base aliada), se decidir por atuar (ou não) em dada 

situação, bem como os termos através dos quais tal ação irá ocorrer (FRANÇA, A. M. B., 

2012). 
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A interpretação dos interesses da sociedade, e a tradução dos mesmos em decisões 

satisfatórias, cabe à política (JÚNIOR, O. A. B., 2004). Para a efetivação deste processo, os 

governantes (agentes outorgados) são eleitos pela população (parte principal, outorgantes) 

para cuidar dos interesses destes, consistindo tal sistemática em uma relação de agency 

(ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000). A atuação dos agentes de acordo com os 

interesses do principal depende do alinhamento dos objetivos de ambos e da existência de 

penalizações (substituições) para agentes que atuem em discordância à expectativa da parte 

proprietária (sociedade) (ROSS et al., 2000), no entanto, no caso do agency governamental, 

observa-se um baixo nível de participação do cidadão e de fiscalização do processo de tomada 

de decisão estatal (VALENTE, 2005). 

 

Uma relação de agency, invariavelmente, apresenta conflitos de interesses entre a parte 

principal (a sociedade) e seus representantes (os políticos e governantes eleitos), pois nem 

sempre estes atuarão em concordância com as necessidades da população, podendo até 

prejudicá-la para atender a seus benefícios, se manter no poder ou maximizar sua riqueza e 

recursos (ROSS et al., 2000). As ocorrências mais prejudiciais aos outorgantes (sociedade), e 

usualmente encontradas numa relação de agency, são a concessão exagerada de 

autobenefícios, a existência de resultados forjados por meio de manipulações contábeis, o 

estabelecimento não consensual de diretrizes altamente impactantes e o uso de estratégias não 

sustentáveis, efêmeras, defensivas e/ou menos arriscadas, mas que produzam resultados no 

curto prazo (ANDRADE, A.; ROSSETTI, 2006). Tais ocorrências são frequentes na 

formulação das políticas públicas, cuja institucionalização ocorre através de instrumentos 

legislativos de exceção (leis delegadas, decretos-lei, medidas provisórias, etc) por 

idealizadores, integrantes de núcleos de poder sem a participação da sociedade civil, que se 

utilizam de um enfoque privatístico16 em detrimento das prioridades da sociedade 

(VALENTE, 2005). 

 

Os conflitos de agency ocorrem pela inexistência de contrato completo (chamado "axioma de 

Klein") e/ou de agente perfeito17 (chamado "axioma de Jensen e Meckling"). O axioma de 

Klein significa a impossibilidade dos contratos preverem todas as suas condições, limites de 

                                                           
16

  o enfoque privatístico, no enfoque dado por Raymundo Faoro no livro "Os donos do poder: formação do 
patronato político brasileiro" (2001), refere-se ao fenômeno de "privatização do Estado", ou seja, a 
satisfação da vontade dos que, transitoriamente, representam, por delegação, o poder popular.  

17
  agente perfeito é aquele para o qual seria indiferente maximizar seus próprios objetivos ou os de terceiros 

(representando uma cooperação desinteressada). 
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juízo e práticas gerenciais, diante não só da quantidade e variedade de situações possíveis 

como da ocorrência de contingências e descontinuidades. Para minimizar tal lacuna 

contratual, permite-se aos seus executores utilizar um juízo gerencial (livre arbítrio para 

decidir acerca de casos, situações ou eventos não previstos contratualmente), assemelhado ao 

poder discricionário concedido aos agentes públicos, o qual contudo pode gerar conflitos entre 

as partes, no caso de decisões enviesadas. Já o axioma de Jensen e Meckling refere-se aos 

chamados "propósitos imperfeitamente simétricos", cuja ocorrência se dá quando um 

determinado agente valoriza mais o seu interesse (diante da natureza utilitarista e racional das 

pessoas, que as fazem agir em benefício de seus propósitos, preferências e objetivos) que o de 

terceiros (ANDRADE, A.; ROSSETTI, 2006). 

 

As possibilidades de conflitos entre as partes são ampliadas, também, pela necessidade de 

atendimento aos múltiplos interesses presentes numa relação de agency (outorgantes, 

outorgados e stakeholders), o que compromete a maximização do valor dos resultados da 

instituição e dificulta a conciliação dos propósitos, em função da impossibilidade de utilização 

de um indicador único de desempenho (necessidade de critérios complexos de definição e 

valoração das contribuições e retribuições das partes) (ANDRADE, A.; ROSSETTI, 2006). 

 

Diante deste cenário, a eclosão da crise da democracia representativa pode ser, 

resumidamente, explicada como uma decorrência da corrupção da classe política, dos 

descumprimentos recorrentes dos programas eleitorais, da percepção pela sociedade quanto à 

responsabilidade dos políticos pelo aumento da pobreza e pelo declínio de diversos setores 

sociais, da influência da mídia e dos meios de comunicação, da falta de credibilidade dos 

discursos legitimadores das formas de ação política e, por fim, da baixa especialização técnica 

dos políticos, considerada incapaz de entender a complexidade e os desafios da sociedade 

bem como de apresentar soluções satisfatórias para tais questões (VALENTE, 2005). 
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2.4. Controle da discricionariedade 

 

As atividades desempenhadas pela Administração Pública, em um Estado Democrático de 

Direito, não são irrestritamente livres, uma vez que o agente público está constantemente 

vinculado à probidade18, razoabilidade19 e proporcionalidade, assim como não pode 

apresentar uma conduta excessiva (arbitrariedade), mesmo que a Constituição permita uma 

margem de discricionariedade para o caso em questão (FERREIRA, F. G., 2006). As decisões 

discricionárias da Administração Pública devem ser controladas, avaliadas quanto à 

conformidade aos princípios exigidos pelo sistema jurídico, de forma a não se desvincularem 

do respeito aos propósitos fundamentais da nação (ANDRADE, J. M. R., 2009;  PIETRO, 

2010). 

 

Enquanto imperava a ótica “pura” do positivismo jurídico, o controle exercido sobre a 

Administração Pública limitava-se à observância das leis, em sentido formal (ou seja, 

verificação de vícios de competência, forma e objeto), resultando em uma discricionariedade 

forte, sem controle efetivo quanto ao conteúdo de justiça dos atos praticados (PIETRO, 2007). 

Durante esta fase, e tendo como justificativa também o princípio da separação dos poderes, o 

mérito administrativo do gestor público era imune ao controle judicial, mesmo que a decisão 

tomada representasse uma afronta direta aos princípios constitucionais (PENNA, 2009). O 

controle exercido sobre as instituições públicas, em razão do foco exclusivo no rito 

burocrático, não permitia uma efetiva mensuração do desempenho e dos resultados das ações 

governamentais, nos âmbitos técnico-operacional, administrativo, gerencial e institucional, 

nem atendia às exigências da sociedade por eficiência e efetividade na gestão dos recursos 

públicos (CHIAVENATO, 2008;  PALUDO, 2010). 

 

A necessidade de controle da discricionariedade governamental, entretanto, é tanto uma 

exigência legal como uma dimensão crucial para a teoria da democracia representativa 

                                                           
18

  I - não ofender a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios de justiça e de 
equidade e a idéia comum de honestidade; II - não fazer do exercício de função uma forma de obtenção de 
vantagens para si ou para outrem; III - não causar lesão aos bens e interesses públicos; IV - agir com ética, 
lealdade e boa-fé para com os administrados; V - cumprir a lei, não atentando, por ato omissivo ou 
comissivo, contra os princípios da Administração Pública, através da violação dos deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade (FERREIRA, F. G., 2006). 

19
  I - garantir a proporção de correlação e adequação entre meios e fins, diante os motivos determinantes da 

atuação administrativa; II - respeitar o senso comum do que seja certo, justo, adequado e consentâneo com 
o interesse público na interpretação dos conceitos legais indeterminados; III - motivar o ato praticado 
(FERREIRA, F. G., 2006). 
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(ARANTES et al., 2010;  LOUREIRO; M.A.C.TEIXEIRA; MORAES, 2009). Tal controle é 

efetivado por meio de uma valoração da regularidade dos atos administrativos quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade, considerando os elementos principiológicos 

contidos na Carta Magna, tais como boa-fé, proporcionalidade, segurança jurídica, 

razoabilidade, eficiência, entre outros (BUGARIN, P. S., 2001). Nos sistemas democráticos, a 

conduta e o resultado das ações e decisões dos agentes públicos (políticos eleitos, dirigentes, 

burocratas e funcionários em geral) devem ser passíveis de verificação, controle e sanção 

permanentes (ARANTES et al., 2010;  LOUREIRO et al., 2009). 

 

Com a instauração do Estado Democrático de Direito e a constitucionalização do direito 

administrativo houve uma evolução do conceito de legalidade, acrescentando conteúdos 

axiológicos (valores, princípios e dogmas contidos, implícita ou explicitamente, no 

ordenamento jurídico) à lei formal e ampliando a possibilidade de controle judicial, que passa 

a ser de juricidade, ou seja, observância das leis e, também, dos princípios (PENNA, 2009;  

PIETRO, 2007). Os limites impostos à administração pública, que se limitavam a sua 

finalidade legal, agora se estendem aos valores e princípios da Constituição, tendo como 

premissa básica o direito dos tutelados à boa administração (FREITAS, J. D., 2009). A 

blindagem da discricionariedade da implementação de políticas públicas, ancorada na 

legitimação do processo democrático de eleição dos políticos e governantes, não pode impedir 

o controle, também democrático20, das escolhas da Administração Pública quantos aos meios 

a serem utilizados na efetivação dos direitos fundamentais sociais (ANDRADE, J. M. R., 

2009). Desta forma, ao adotar princípios como os da razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, interesse público, boa-fé, entre outros, o sistema jurídico impõe limitações à 

discricionariedade e, em contrapartida, amplia o controle judicial relativo ao atendimento dos 

valores e princípios estatais, caracterizando um tipo de vinculação da Administração Pública 

aos seus instrumentos condicionantes (MATTOS, 2007;  PIETRO, 2007). Logo, se a decisão 

tomada pelo agente público não for compatível com os princípios constitucionais, não há que 

se falar em discricionariedade, mas sim em arbitrariedade (DANIEL, 2011). Como bem 

ressalta Chevallier (1992, p. 12), a discricionariedade se submete ao império constitucional e 

legal, uma vez que "o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo Direito". 

 

                                                           
20

  o aumento da responsabilidade (accountability) dos gestores públicos, agindo de maneira escorreita e 
prestando periodicamente contas do desempenho e dos resultados, é um dos objetivos da democracia 
(NAKAGAWA, 1994;  PALUDO, 2010). 
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A discricionariedade do agente público no processo de formulação de políticas públicas, 

incluindo sua concretude e conteúdo, não é ampla, havendo necessidade da alternativa 

selecionada estar adequada à principiologia tutelada pela Carta Magna (VALENTE, 2005). 

Em decorrência disto, tal processo não é imune ao controle intraestatal (OHLWEILER, 2008), 

o qual se efetiva, principalmente, através do controle social, político-eleitoral, legal e 

jurisdicional (ANDRADE, J. M. R., 2009). 

 

O controle social é o mais democrático, e o menos utilizado e efetivo, e se caracteriza pela 

fiscalização e cobrança ao governo, por parte da população ou de organizações sociais, 

quando constatado algum desvio (não atendimento, ou atendimento com ineficiência, 

ineficácia ou falta de efetividade) no atendimento aos direitos sociais fundamentais 

(ANDRADE, J. M. R., 2009). O controle político-eleitoral é uma decorrência do controle 

social, acrescido do poder de cidadania (voto, nas eleições), contudo a sua eficácia está 

diretamente associada com a capacidade de avaliação crítica dos cidadãos acerca da atuação 

dos políticos e governantes eleitos (ANDRADE, J. M. R., 2009). O controle político-eleitoral 

se caracteriza por ser um "accountability vertical", exercido pela sociedade durante os 

processos eleitoriais, nos quais os dirigentes e legisladores são trocados ou reconduzidos aos 

seus respectivos cargos (FRANÇA, A. M. B., 2012)  

 

O accountability horizontal, por sua vez, refere-se ao sistema de checks and balances, e é 

exercido, continuamente, por órgãos de controle intraestatal constitucionalmente legitimados 

(FRANÇA, A. M. B., 2012), tais como o Ministério Público, que pode intervir nas políticas 

públicas, através de ação civil pública ou termo de ajuste de conduta, visando defender os 

direitos transindividuais (ANDRADE, J. M. R., 2009). Nesta forma de responsabilização se 

enquadram os controles legais e jurisdicionais dos atos discricionários. O legal é um controle 

previamente determinado por legislação constitucional ou infraconstitucional, deduzido a 

partir do princípio da legalidade, e cujo foco se volta para o atendimento dos objetivos 

regentes de um Estado Democrático de Direito (BOSCO, 2008). 

 

Rompendo com o dogma montesquiano21 da separação dos poderes, o controle mais efetivo 

da discricionariedade estatal na implementação de políticas públicas, atualmente, é o 

                                                           
21

  a teoria de separação dos poderes foi criada por Montesquieu em um cenário (Estado Liberal) diferente do 
atual (Estado Social), no qual exige-se do Estado uma atuação como provedor de serviços e garantidor do 
bem-estar da sociedade (ALMEIDA, 2006). 
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jurisdicional, levado a cabo pelo Poder Judiciário (ALMEIDA, 2006;  ANDRADE, J. M. R., 

2009), o qual é exercido, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a 

garantir a efetividade e supremacia das disposições constitucionais (MORAES, A. D., 2006). 

Como guardião da Constituição, o Judiciário deve exercer tal controle com vistas a colaborar 

com a materialização dos objetivos sociais estabelecidos na lei maior (ALMEIDA, 2006). 

 

A legalidade22, conformidade do ato ou procedimento às normas vigentes no ordenamento 

jurídico, e o mérito, conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, são os dois 

elementos usualmente avaliados através do controle judicial (PAGOTTO, 2010;  PALUDO, 

2010). Entretanto, persiste uma divergência doutrinária acerca dos limites impostos ao exame 

de cada um destes aspectos (PAGOTTO, 2010). Diante desta dissensão, uma parte da doutrina 

refuta a possibilidade de controle, pelo Judiciário, do mérito dos atos discricionários. Miguel 

Seabra Fagundes (FAGUNDES, 2006) é de opinião que não cabe controle jurisdicional do 

mérito dos atos administrativos. Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, 2009) afirma não ser 

permitido ao Judiciário valorar o mérito administrativo, no que se refere à oportunidade, 

conveniência ou justiça do ato, devendo o controle judicial restringir sua análise aos aspectos 

de legalidade e legitimidade, mas, em nenhuma hipótese, à sua eficiência. Com a mesma 

opinião se manifesta Maria Sylvia Zanella Di Pietro (PIETRO, 2010), ao argumentar que o 

controle judicial da discricionariedade não pode invadir o espaço, legalmente reservado, à 

livre decisão da administração pública, respeitando a opção legitimamente escolhida a partir 

de uma análise de conveniência e oportunidade. José dos Santos Carvalho Filho (FILHO, J. 

D. S. C., 2009) entende que a aferição de eficiência é um tipo de aferição de mérito, e leciona 

que não cabe ao Judiciário apreciar tais aspectos. Marçal Justen Filho (FILHO, M. J., 2014), 

por sua vez, afirma que "as escolhas realizadas pelo agente administrativo no exercício de 

competência discricionária são subordinadas a controle de legalidade, mas não de mérito". 

Para os doutrinadores que fazem parte desta corrente, eventuais problemas com o mérito 

administrativo (oportunidade e conveniência) devem ser sanados pela própria administração 

(FERREIRA, F. G., 2006). 

 

As críticas desta corrente doutrinária à atuação do Poder Judiciário, no controle dos atos 

discricionários, são de ordem principiológicas, democráticas e institucionais. As 

principiológicas, de concepção liberal, estão baseadas no princípio da separação dos poderes e 
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  adequação do ato ao disposto pelas normas vigentes (PAGOTTO, 2010). 
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asseveram que não cabe interferência judicial nas atividades próprias do Executivo e/ou 

Legislativo, obrigando-os à uma determinada conduta, o que configuraria um "governo" pelo 

Judiciário (ANDRADE, J. M. R., 2009;  NETO, C. P. S., 2008). A crítica democrática está 

baseada no respeito ao princípio de escolha de seus representantes e mandatários pela 

sociedade, de acordo com as propostas apresentadas pelos mesmos, perante o qual não haveria 

cabimento a concretização dos direitos sociais pelos juízes, sem a legitimação do voto popular 

(ANDRADE, J. M. R., 2009). Por fim, a crítica institucional se desdobra nas dimensões 

financeira (baseada na "reserva do possível"23), técnica (ausência do conhecimento necessário 

para identificar a política pública mais adequada ao caso), econômica (decisões judiciais, por 

privilegiarem ações pontuais, não maximizam o retorno dos investimentos governamentais, ao 

contrário, reduzem o impacto da atuação estatal) e de desigualdade no acesso à justiça 

(condição social e econômica da população influencia, de forma direta e positivamente 

proporcional, a compreensão e o acesso aos direitos individuais) (ANDRADE, J. M. R., 2009;  

NETO, C. P. S., 2008). 

 

Outra corrente doutrinária nacional, todavia, vem admitindo o controle judicial dos atos 

discricionários (PESSOA, 2000), apresentando um contraponto acerca da possibilidade de 

exame jurisdicional do mérito, por não verem sentido na existência de valores constitucionais, 

como licitude e eficiência administrativa, que não possam ser, constante e adequadamente, 

aferidos (FERREIRA, S. D. A., 1995). Tal corrente entende que a constitucionalização do 

direito administrativo, e principalmente da eficiência, torna imprescindível a análise do 

objeto, dos motivos, da conveniência e da oportunidade de uma ação discricionária 

governamental, reforçando a ideia da controlabilidade judicial dos mesmos (VALENTE, 

2005). Acreditam que a incapacidade do Judiciário aferir os atos ineficientes era uma 

contradição ao princípio constitucional da universalidade de jurisdição (FERREIRA, F. G., 

2006), mas foi superada com a mudança do foco do controle, que era o ato em si (material) e 

passou a ser a coerência entre a decisão tomada e seus vínculos tendenciais, como o regime 

jurídico-administrativo e os princípios reitores da administração pública, cujas 

desconformidades constituem vícios de antijuricidade (imoralidade, desarrazoabilidade, 

parcialidade, ineficiência, etc) (FRANÇA, V. D. R., 2000;  JÚNIOR, O. A. B., 2004). 

 

                                                           
23

  impossibilidade da realização de políticas públicas em razão da restrição de recursos públicos disponíveis 
(ANDRADE, J. M. R., 2009). 
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A constitucionalização dos princípios e normas básicas do direito administrativo24 resultou 

em um alargamento da ingerência do Poder Judiciário em assuntos tradicionalmente de 

competência da administração pública, ampliando a possibilidade de interpretação judicial 

destes institutos, ratificando a incidência absoluta de uma ampla revisão judicial (MORAES, 

A. D., 2006) e impendendo ao mesmo, em última instância, a realização do controle 

teleológico-jurídico dos atos administrativos (FERREIRA, F. G., 2006). Embora ainda não 

possa adentrar pelo controle do mérito ou da discricionariedade, a criação do princípio 

constitucional da eficiência permite ao Judiciário avaliar, sob a ótica deste preceito, os atos 

estatais quanto à legalidade e legitimidade (ALEXANDRINO; PAULO, 2011). A valoração 

de um ato quanto à legitimidade passa, necessariamente, por um juízo de valor pertinente às 

circunstâncias em que foi praticado e à prioridade relativa da despesa efetivada frente às 

outras necessidades da sociedade (LIMA, 2009), o que envolve a análise do conteúdo do 

mérito administrativo (NAGATA, 2012). 

 

Os atos administrativos devem se submeter aos princípios constitucionais e, neste sentido, 

encontram-se suscetíveis de revisão pelo Judiciário (ANDRADE, J. M. R., 2009), o qual 

possui autorização para intervir nas condutas administrativas que extrapolem os limites da 

finalidade legal, dos princípios fundamentais e/ou o dever de boa administração (DANIEL, 

2011). Enquanto não é permitido ao Judiciário moldar discricionariamente a administração 

pública, dele é exigido uma atuação no sentido de impedir que o Executivo a molde sem a 

observância dos princípios e preceitos constitucionais básicos (MORAES, A. D., 2006), 

podendo um juiz atestar, com a pertinente argumentação técnica e se utilizando de preceitos 

como razoabilidade e proporcionalidade, que um determinado ato é o mais eficiente (ou não) 

dentre as alternativas viáveis, com base no princípio da eficiência (JÚNIOR, O. A. B., 2004;  

SANTOS, A. C. D., 2003). 

 

Toda decisão política estatal envolve uma responsabilidade constitucional e, sendo assim, 

deve ser apreciada pelo Poder Judiciário (DAVI, 2009). Por se situarem nos limites entre o 

mérito e a legalidade, expressarem direitos fundamentais e estarem no centro do debate 

nacional acerca da qualidade e eficiência dos serviços governamentais, as políticas públicas se 

sujeitam cada vez mais à tutela e verificação de consistência pelo Poder Judiciário 

(ANDRADE, J. M. R., 2009;  PAGOTTO, 2010;  VALENTE, 2005), cabendo ao mesmo a 
                                                           
24

  os métodos mais amplos de hermenêutica constitucional, baseados na principiologia, passaram a 
influenciar o direito administrativo a partir de sua constitucionalização em 1988 (MORAES, A. D., 2006). 
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análise, anulação e responsabilização por atos dos quais resultem uma utilização ineficiente 

do erário ou uma prestação inócua de serviços públicos à população (MORAES, A. D., 2006). 

Ressalte-se que os atos políticos e de governo, mais discricionários que os administrativos, 

são imunes à apreciação do Judiciário apenas naquilo que encerram de político, conforme arts. 

6825 e 9426, das Constituições de 1934 e 1937, respectivamente. À esta imunidade parcial 

some-se a introdução, no ordenamento pátrio, do princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, promovida pela Constituição de 1946, para se concluir pela possibilidade de 

controle dos atos e políticas públicas, não representando o mesmo uma ingerência descabida 

do Judiciário nas prerrogativas do Executivo ou Legislativo (JÚNIOR, J. C., 2002;  

MEDAUAR, 1993). 

 

O planejamento, execução e edição dos atos de implantação das políticas públicas não cabem 

ao Judiciário (MORAES, A. D., 2006), devendo o mesmo imiscuir-se da apreciação dos 

aspectos relacionados à discricionariedade do gestor público (juízos de valor concernentes à 

qualidade ou adequabilidade das alternativas e condutas) (ANDRADE, J. M. R., 2009), 

usurpando a escolha realizada pela administração de forma lícita e legítima, sob a ótica legal e 

constitucional, com o intuito de alterá-la (MORAES, A. D., 2006). 

 

Além do Poder Judiciário, e em razão de demandas associadas ao novo paradigma da 

administração pública (modelo gerencial), outros órgãos também passaram a efetuar algum 

tipo de controle sobre os atos administrativos discricionários, entre os quais o Tribunal de 

Contas. Para cumprir tal missão, todavia, a tradicional auditoria de regularidade das áreas 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, baseada na verificação da conformidade dos 

atos de gestão com as leis vigentes no direito pátrio, diante de seu enfoque estritamente 

formal27, não era adequada (PALUDO, 2010). Como forma de assegurar a eficiência na 

gestão pública, a partir da aferição da legitimidade e economicidade dos atos de gestão, houve 

a autorização e imposição constitucional aos Tribunais de Contas para realizar auditorias 

operacionais, abordando aspectos do mérito administrativo (principalmente quando for 

possível, de forma racional e fundamentada, a determinação da melhor alternativa sob a ótica 

dos interesses da sociedade) (BUGARIN, P. S., 2001;  MODESTO, 2007), sem contudo 

                                                           
25

  art. 68. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. 
26

  art. 94 - É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. 
27

  conforme art. 14 do Decreto-Lei n
o
 200/1967, a atividade de controle não deve ser realizada quando for 

puramente formal. 
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contraditar as escolhas políticas (NAGATA, 2012). Neste ínterim, cabe destacar que o 

controle efetuado pelos Tribunais de Contas é técnico, cabendo ao Poder Legislativo o 

chamado "controle político", cujo exercício ocorre mediante a apreciação crítica, o pedido de 

informação e a investigação parlamentar (OLIVEIRA, M., 1988). Todavia, o julgamento das 

escolhas políticas pelo Legislativo, quanto à legitimidade, é extremamente subjetivo, raro, 

plástico e fluído, estando o Parlamento em uma condição de subalternidade frente ao 

Executivo, sem condições de exercer um controle efetivo sobre a administração pública 

(FRANÇA, A. M. B., 2012;  NAGATA, 2012). 
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3. Avaliação 

 

Após apresentar a teoria aplicada aos conceitos de eficiência, discricionariedade e atos de 

governo, e tendo por premissa a relatividade conceitual da eficiência (em sentido lato ou 

strictu sensu) que permite a sua comparação com outra opção real ou potencial, cabe observar 

como tais elementos se "comportam" no mundo real (ROBALO, 1995). A 

constitucionalização do princípio de eficiência, ocorrida 17 anos atrás, produziu avanços 

significativos nos resultados das políticas públicas implementadas, desde então, pelo 

Executivo? Os eventuais avanços obtidos pelo Brasil na área social são compatíveis (em 

termos absolutos e relativos) com aqueles observados mundo afora e com a magnitude da 

importância da economia brasileira? Os vícios do mérito administrativo e as ineficiências 

governamentais são prontamente rebatidos por um controle jurisdicional efetivo, sustentado 

por princípios e valores constitucionais amplamente aceitos?  

 

3.1. Desempenho comparado 

 

A comparabilidade de desempenho é usual, tanto no segmento público quanto no privado. 

Uma das técnicas mais utilizadas é o benchmarking, que consiste em um processo sistemático 

de avaliação dos resultados de uma instituição (práticas, serviços, produtos, etc) frente às 

instituições reconhecidas como excelentes em suas respectivas áreas de atuação (JARDIM, 

2011). Os principais benefícios decorrentes da aplicação da técnica de benchmarking 

relacionam-se ao conhecimento das melhores práticas de gestão (chamadas best practices), à 

possibilidade de mudança de paradigmas tradicionais internos da organização (decorrentes da 

identificação de ideias inovadoras, revolucionárias ou visionárias de um determinado 

segmento de atuação), à promoção de incrementos no desempenho que dificilmente seriam 

conseguidos através de outro instrumento de gestão, à determinação de padrões ou metas de 

produtividade e desempenho e, por fim, à contribuição para o alcance dos impactos desejados 

de suas ações e políticas por parte dos órgãos públicos (JARDIM, 2011). Quanto ao objeto de 

estudo, existem vários tipos de benchmarking (processos, produtos, estratégico, etc), mas o 

mais utilizado pelos órgãos públicos é o de desempenho, cuja comparação está focada em 

indicadores e resultados quantificáveis (JARDIM, 2011). 

 



42 
 

Embora seja relevante observar a evolução histórica dos indicadores de desempenho de um 

país isoladamente (ótica interna), tão ou mais importante é verificar como tal desempenho se 

enquadra nos resultados obtidos por outros países (ótica externa). Este desempenho 

comparado com outros países indica não só o nível de eficácia nacional, como também 

propicia o conhecimento das melhores práticas de gestão e/ou de ideias inovadoras, 

revolucionárias ou visionárias, as quais podem ajudar a pensar "fora da caixa” e a alterar 

paradigmas tradicionais, com vistas a um incremento no desempenho (GOMES, C. S., 2010;  

JARDIM, 2011). Beltrão (1984, p. 12) já alertava que “existe entre nós uma curiosa 

inclinação para raciocinar, legislar e administrar tendo em vista um país imaginário, que 

não é o nosso”, daí a importância de uma análise comparativa de desempenho nacional que 

capte a realidade dos fatos e proporcione uma atuação governamental mais focada nas 

prioridades identificadas. 

 

Os indicadores a seguir representam uma espécie de anamnese28 nacional, um exame do 

“paciente” Brasil, e seus resultados (como um todo), embora não diretamente relacionados 

(nexo de casualidade) à falta de eficiência dos atos discricionários da alta administração 

governamental, podem ser considerados sintomáticos29 da existência de alguma “doença” 

nacional. 

 

3.1.1 Macroeconomia 

 

Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), verifica-se que o Brasil vem 

tendo resultados abaixo da média em relação aos países vizinhos da América Latina. A taxa 

média de crescimento anual do PIB brasileiro no período entre 2010 e 2013 foi de 2,0%, 

resultado este inferior ao alcançado por Chile (5,3%), Colômbia (4,8%), Peru (6,2%), Uruguai 

(4,6%) e Panamá (9,7%) (GIAMBIAGI; SCHWARTSMAN, 2014). As projeções do Fundo 

Monetário Internacional30 são de que o crescimento menor do Brasil frente à região da 

América Latina e Caribe, verificado também em 2014 e 2015, permaneça em 2016 e 2017. 

Embora o PIB seja um macroindicador, para cujos resultados concorrem diversas variáveis, 

                                                           
28

  exame do paciente a procura de sinais e sintomas específicos, a fim de diagnosticar uma doença. 
29

  conjunto de características identificadas como sintomas ou reações de algum modo patológicas.  
30

  Relatório World Economic Outlook, divulgado em janeiro de 2016, disponível em 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/. 
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economistas de instituições reconhecidas mundialmente (de centros ortodoxos31 e 

heterodoxos32, tais como USP, Unicamp, UnB, UFF, FGV, Ibmec, Harvard, Yale University, 

University of California, Berkeley, University of Cambridge, London School of Economics, 

entre outras), a maioria PhDs e Doutores, assinaram um manifesto33 em 2014 relacionando o 

desempenho medíocre da economia brasileira [...] às políticas econômicas (principalmente 

monetária e fiscal) equivocadas do atual governo, resultando em um cenário adverso, com 

inflação alta e crescimento baixo. 

 

A formação bruta de capital é considerada a base para o crescimento econômico de um país. 

Os resultados brasileiros (21% do PIB, em 2013) são inferiores à diversos países da 

América Latina (entre os quais Chile - 28%, Colômbia - 29%, Peru - 34%, Uruguai - 23% e 

Panamá - 28%), cujas economias são menos desenvolvidas que a nossa (GIAMBIAGI; 

SCHWARTSMAN, 2014). No investimento em pesquisa, indicador também associado ao 

desenvolvimento de um país, os resultados brasileiros também não são animadores: 1% do 

PIB, contra 4% na Coreia do Sul, quase 2% na China e 2,7% nos Estados Unidos 

(ENDEAVOR, 2015). 

 

Além disto, e contrariando uma tendência mundial dos países emergentes (corte na taxa 

básica de juros), o Brasil vem efetivando aumentos sucessivos na Selic desde 2012, tornando-

se o líder no ranking mundial de pagamento de juros reais (5,28% ao ano, descontada a 

inflação prevista para 12 meses), a frente da China (2ª colocada - 3,18%), Índia (3ª colocada, 

3,17%), Taiwan (4ª colocada, 1,47%) e Filipinas (5ª colocada, 0,97%) (MARTELLO, 2015). 

 

3.1.2 Saúde 

 

Embora o artigo 196 da Carta Magna disponha que a saúde é direito de todos (acesso 

universal e igualitário) e dever do Estado, devendo ser garantida através de ações, serviços e 

políticas sociais e econômicas que visem sua promoção, proteção e recuperação, os resultados 

nacionais nesta área estão longe do desejado pelo legislador constituinte.  

 

                                                           
31

  escolas clássicas e neoclássicas, mais voltados para as variáveis quantitativas (inflação, moeda, PIB, etc.) e 
defensores do livre mercado. 

32
  criticam as teorias clássicas e neoclássicas (ortodoxas), defendem a forte atuação do Estado na economia e 

focam suas atuações nas políticas sociais e em questões ligadas ao desenvolvimento. 
33

  disponível em https://sites.google.com/site/manifestoeconomistas/. 
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Em 2000, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil figurava na 125º 

colocação dentre os países membros de tal instituição com relação à capacidade do sistema 

nacional de saúde em atender aos usuários, financiar-se com eqüidade e proporcionar boa 

saúde (MARTINEZ, 2007). Em nova avaliação do sistema de saúde, desta feita em 2013, e 

tendo por base dados oficiais do Banco Mundial, FMI e OMS, o Brasil figurou na última 

posição, entre 48 nações, ficando atrás de países como Romênia, Peru, República 

Dominicana, Irã e Argélia (MORGENSTERN, 2013). 

 

Segundo relatório de 2008 das Nações Unidas, o índice de mortalidade infantil do Brasil é o 

terceiro pior da América Latina (UOL, 2008), e a expectativa de vida da população brasileira 

em 2011 (73,3 anos) era inferior à média da América Latina (74,4 anos) (MOREIRA, 2014). 

 

3.1.3 Educação 

 

A Constituição Brasileira, de forma similar à área de saúde, estabelece que a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205), acrescentando ainda  que o ensino 

terá entre os seus princípios a valorização do corpo docente (inciso V do art. 206) e a garantia 

do padrão de qualidade (inciso VII do art. 206) e o plano nacional de educação será composto 

por ações do poder público que conduzam, entre outros, à melhoria da qualidade do ensino 

(inciso III do art. 214). Os resultados brasileiros são diametralmente opostos à tais 

determinações constitucionais. 

 

No Programa Internacional e Avaliação de Alunos (PISA) do ano de 2012, promovido pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), foram avaliados 

estudantes de 65 países, e o Brasil ficou na 58º colocação em matemática, 55º em leitura e 59º 

em ciências (OECD, 2014;  PRATES, 2014). Em 2013, 40 países foram avaliados quanto à 

habilidade cognitiva (leitura, matemática e ciência) e aos níveis de escolaridade (taxas de 

alfabetização e pós-graduação), e o Brasil ficou na 39ª posição (FERREIRA, J., 2013). No 

mesmo ano, o Fórum Econômico Mundial realizou uma análise mais abrangente, com 144 

países, e a qualidade da educação brasileira figurou na 116ª posição (BILBAO-OSORIO; 

DUTTA; LANVIN, 2013). Em 2015, a OCDE avaliou estudantes de 15 anos nas áreas de 

ciências e matemática e, entre 76 países, o Brasil ficou na 60ª posição (ÉPOCA, 2015b). 
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A mesma OCDE avaliou 35 países em 2014 e constatou que o Brasil figura na penúltima 

posição (34ª) tanto em investimento por aluno nos ensinos fundamental, médio e superior 

quanto em média salarial dos professores (VIEIRA; RANGEL, 2014). 

 

3.1.4 Transporte 

 

No relatório Global Competitiveness Report (GCR) 2012, produzido pelo World Economic 

Forum (WEF), a infraestrutura brasileira foi classificada no 104o lugar, entre 142 países. Os 

aspectos que mais pesaram contra o Brasil em tal estudo foram a qualidade das rodovias e os 

elevados custos de logística (15% a 18% do PIB brasileiro, praticamente o dobro do custo 

médio de 9% do PIB verificado nos países da OCDE) (FORUM, 2012). 

 

Em nova avaliação, realizada em 2015 pelo International Institute for Management 

Development34 (IMD), a infraestrutura de 61 países foi avaliada e o Brasil apareceu na 53ª 

posição. O investimento brasileiro em infraestrutura foi julgado muito baixo (menos de 2,5% 

do PIB, contra 15% na Tailândia, 13% na China, 6% na Índia e 5,1% no Chile) e a qualidade 

da eletricidade e das rodovias, ferrovias e portos brasileiros foi considerada pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) como uma das piores entre um grupo de dez concorrentes 

diretos (EUA, Canadá, Índia, Argentina, Austrália, China, Casaquistão, México, Rússia e 

África do Sul) (ÉPOCA, 2015a). 

 

Embora o meio de transporte de cargas mais utilizado no Brasil seja o rodoviário (60%), cujo 

custo do frete influencia em 35% o preço final dos produtos para exportação, somente 11% 

(200 mil km) das rodovias existentes em nosso país são pavimentadas (enquanto na Rússia 

são 600 mil km, na Índia e China são 1,5 milhão de km e nos EUA são mais de 4 mil km). Já 

a malha ferroviária brasileira (30 mil km), está sucateada e é bem inferior a da Índia (63 mil 

km), China (77 mil km), Rússia (87 mil km) e EUA (220 mil km) (COELHO, 2009;  

SALOMÃO; JÚNIOR, 2014). No que se refere aos aeroportos, segundo ranking 2014 da 

empresa Skytrax35, nenhum aeroporto brasileiro figura entre os 100 melhores do mundo 

(SKYTRAX, 2015). Não por acaso, o Banco Mundial (BIRD) classificou o Brasil na 65ª 
                                                           
34

  é uma das principais instituições de ensino de negócios e de gestão do mundo, situada em Lausanne, Suíça. 
Em 2012, 2013, 2014 e 2015, foi classificada em primeiro lugar em ranking mundial de programas abertos 
pelo Financial Times. Segundo ranking da Forbes de 2011 e 2013, seu programa de MBA era o melhor do 
mundo. 

35
  a empresa Skytrax realiza anualmente a World Airport Awards, uma premiação para os melhores 

aeroportos do mundo. Em 2014 tal pesquisa avaliou 410 aeroportos através da opinião de 12,8 milhões de 
passageiros, de 110 países diferentes. 
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posição, em ranking de desempenho logístico com 160 países feito em 2014, no qual foram 

avaliados a qualidade da infraestrutura de transporte e de serviços, a eficiência do processo de 

liberação nas alfândegas, o rastreamento de cargas, o cumprimento dos prazos das entregas e 

a facilidade de encontrar fretes com preços competitivos (SALOMÃO; JÚNIOR, 2014). 

 

3.2. Controle externo 

 

O inciso I36 do art. 71 da Constituição Brasileira de 1988 atribui ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) o dever de apreciar, mediante parecer prévio, as contas da Presidência da 

República. Corroborando os resultados apresentados no item 3.1 (desempenho comparado), 

os relatórios anuais das Contas do Governo de 2013 e 2014, amostra selecionada para efeito 

desta monografia, apresentam diversas evidências relacionadas à falta de eficiência (lato 

sensu) governamental. 

 

O Relatório de Contas de Governo de 2013 (BRASIL, 2014) alerta sobre (1) a existência de 

gargalos e fragilidades em áreas vitais ao desenvolvimento da nação; (2) a falta de uma visão 

integrada das ações do governo e de foco em metas, objetivos e resultados de longo prazo; (3) 

a baixa execução financeira de investimentos, ocasionando aumento do “estoque” de restos a 

pagar e problemas para o equilíbrio fiscal e o planejamento e execução de políticas públicas; 

(4) a falta de confiabilidade da mensuração do desempenho do governo, decorrente de 

existência de indicadores no Plano Plurianual (PPA) com resultados não confiáveis e metas 

divergentes e de mudanças metodológicas em indicadores econômicos; (5) problemas 

relevantes na educação básica e no ensino fundamental e médio, relacionados ao fluxo escolar 

e ao reduzido nível de investimento público por estudante brasileiro; (6) a infraestrutura 

produtiva nacional de baixa qualidade, decorrente de recursos insuficientes e gestão de 

projetos, de riscos e de processos de trabalho deficientes, resultando em atrasos, retrabalhos, 

custos elevados e um produto nacional ineficiente e pouco competitivo; e (7) sistema de 

governança e de gestão de pessoas ineficiente, caracterizado pelo indevido dimensionamento 

e desempenho da força de trabalho (servidores) e pelo descumprimento dos papéis e 

responsabilidades. 

 

                                                           
36

  art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
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O Relatório de 2014 (BRASIL, 2015;  NARDES, 2015), por sua vez, ressalta que (1) as 

estruturas do Estado devem ser menos suscetíveis à corrupção; (2) as políticas públicas 

relacionadas à mitigação dos principais problemas do Brasil, a saber saúde, educação, 

segurança e infraestrutura, devem ser entregues, a tempo e a hora, pela administração pública; 

(3) a política fiscal e os recursos públicos foram geridos de forma irresponsável, ineficiente, 

sem planejamento e transparência e com inobservância aos princípios fundamentais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), havendo inércia por parte da Presidência da República em 

conter os gastos públicos; (4) houve ineficácia governamental relacionada ao cumprimento do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; e (5) os 

indicadores e metas do PPA não possuem confiabilidade em razão de distorções materiais. 

 

A análise de governança, constante do Relatório de 2014, ressalta que a avaliação, direção e 

monitoramento das políticas pelos gestores públicos é determinante para a competitividade 

nacional, contudo informa que o Brasil vem apresentando quedas consecutivas no Índice de 

Competitividade Global, ranking anual entre 144 países preparado pelo Fórum Econômico 

Mundial, tendo ficado na 57ª posição em 2014. No que se refere às políticas setoriais, tal 

análise evidencia: 

• FERROVIAS - reduzido emprego do transporte ferroviário na matriz de carga nacional 

gera custos logísticos elevados; inexistência de indicadores e metas relacionados à 

eficiência e efetividade; tomada de decisões sem motivação clara, congruente e suficiente e 

sem a utilização de critérios objetivos para seleção e priorização das alternativas; e 

planejamento deficiente; 

• SAÚDE – articulação federativa frágil; políticas federais fragmentadas; apoios (financeiros 

e técnicos) federais aos municípios sem consistência e/ou estabilidade; gestão deficiente da 

política resulta em aumento dos gastos governamentais com seguridade social; 

• MOBILIDADE URBANA – intervenções na mobilidade urbana dos estados e municípios 

desconsiderando diretriz nacional de priorização dos modos de transporte não motorizados 

e serviços de transporte público; uso de metas e indicadores inadequados; cooperação 

insuficiente entre as esferas de governo; elevação dos custos (diretos e indiretos) de 

transporte; 

• EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – sistema de avaliação sem os 

mecanismos e instrumentos necessários; baixa maturidade dos institutos federais; 
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articulação deficiente perante os setores produtivos e agências de fomento; insuficiente 

geração de mão de obra qualificada; 

 

3.3. Análise crítica 

 

Apesar de não haver juízo de oportunidade e conveniência no que se refere à observância da 

eficiência (SILVA, J. A. D., 2011), verifica-se que estes resultados insatisfatórios são 

decorrentes, em sua maioria, da falta de efetividade das decisões discricionárias tomadas pela 

alta administração governamental, principalmente daquelas decisões-chave estratégicas que 

determinam o sucesso ou o fracasso global, associada com algumas “mazelas” que assolam a 

máquina pública nacional: estagnação do produto interno bruto, escassez de recursos, 

investimentos duplicados ou empacados, escolhas equivocadas, inércia administrativa, gestão 

inadequada da Petrobras e do setor elétrico, indústria mal defendida, politização das decisões, 

obsessão por superávit primário, juros altos, incompetência gerencial, mudanças de orientação 

dos governos, inflação resistente e, por fim, preconceito ideológico (CASTRO, 2014;  

GIAMBIAGI; SCHWARTSMAN, 2014;  KRAJEWSKI et al., 2009). 

 

A discricionariedade, em sua ótica mais legítima, refere-se a uma conduta praticada com a 

vinculação, simultânea, às leias (atribuidor da liberdade de conduta) e a todo o sistema 

jurídico (conformador da conduta praticada), após a devida aferição de suas externalidades 

(diretas e indiretas), exigindo do administrador público o alcance, com perfeição, da sua 

finalidade legal, mediante a melhor e mais adequada solução para o caso concreto (DANIEL, 

2011;  FERREIRA, F. G., 2006;  FREITAS, J., 2013).  

 

Nesta perspectiva, a constitucionalização do princípio de eficiência, simultaneamente com a 

evolução do conceito de legalidade para o de juricidade, trouxe mais objetividade à análise de 

pertinência entre a ação administrativa e a política pública a qual ela busca atender, 

representando uma valorização da materialidade (substantivo) dos atos governamentais e de 

sua agenda administrativa, como parâmetro de legitimação do Estado de Direito (BUGARIN, 

P. S., 2004;  GALDINO, 2005;  PAGOTTO, 2010). Enquanto direcionadora da atuação 

estatal, a eficiência, juntamente com os demais princípios (moralidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, etc), é fundamental para garantir o dever da boa gestão dos parcos recursos 

estatais visando à prossecução do bem comum e o atendimento, otimizado e efetivo, dos 

direitos sociais garantidos na Constituição (JÚNIOR, O. A. B., 2004;  SARLET, 2007). Para 
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uma parte da doutrina, não obstante, a discricionariedade fragiliza o princípio da legalidade, 

por possibilitar que, mediante comportamento arbitrário, a subjetividade dos critérios de 

oportunidade e conveniência, aplicada na fixação das prioridades do governo, seja usada para 

justificar condutas que não visem plenamente o atendimento dos direitos sociais (saúde, 

educação, etc) estampados na Constituição, moldando o interesse público pelo privado 

(DANIEL, 2011;  GRAU, E. R., 2008). 

 

Neste sentido, a exigência de eficiência governamental encontra-se em meio a uma crise de 

legitimidade cujas características envolvem, sob a ótica social, o distanciamento do cidadão 

da administração pública e de suas decisões políticas e, sob a ótica eleitoral, a constatação 

pela sociedade de que o sufrágio não é garantia de atendimento de suas necessidades, uma vez 

que os políticos, uma vez à frente de seus cargos, demonstram uma falta de capacidade de 

implementar estratégias universais de longo prazo e apresentam uma conduta que não é 

coerente com o melhor interesse de seus representados (população) nem com as propostas 

feitas por eles mesmos durante as respectivas campanhas eleitorais (ARANTES et al., 2010;  

AZAMBUJA, 1980;  BOSCO, 2008;  PENNA, 2009). Apesar deste cenário, o direito de 

contestação das decisões estatais pela sociedade, de forma individual ou coletiva, é um pré-

requisito para a legitimação das decisões governamentais em um Estado democrático 

(GOMES, L. F., 1997;  PENNA, 2009;  PETTIT, 2003). 

 

Porém, não cabe mais uma contestação das ações governamentais baseada apenas na relação 

entre seus custos e benefícios ou na verificação da existência de outra forma de fazer algo de 

forma mais produtiva (empregando menos recursos ou obtendo mais resultados), enfim, na 

sua eficiência stricto sensu (OSBOURNE; GAEBLER, 1998). Ao avaliar a eficiência e a 

eficácia, Robalo (1995, p. 107) ressalta que a primeira não é garantia da segunda já que uma 

instituição pode fazer “bem aquilo que faz, pode é não fazer aquilo que deveria, pode seguir 

uma estratégia não apropriada, não perseguir os objetivos adequados”. Toda decisão envolve 

um custo de oportunidade, pois a opção por uma alternativa, em uma tomada de decisão, 

envolve a exclusão dos demais possíveis cursos de ação (outras alternativas), logo tal custo 

refere-se a este sacrifício ou desistência de benefícios (destas outras alternativas de ação) em 

prol de uma opção (aquela escolhida) (ROSS et al., 2000). Há de se questionar, portanto, a 

pertinência do que está sendo feito, pois não há “nada mais tolo do que fazer com muita 

eficiência o que não deveria continuar a ser feito” (OSBOURNE, GAEBLER, 1998, p. 381). 
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A análise necessária, portanto, passa indubitavelmente pela verificação da eficácia estatal no 

planejamento e execução de suas políticas (GRAU, N. C., 1998) e da efetividade (eficiência 

lato sensu) das mesmas, aferindo a qualidade e o grau de atingimento dos resultados para 

verificar se o investimento público foi proveitoso (OSBOURNE; GAEBLER, 1998). A 

sociedade civilizada necessita, para funcionar adequadamente e ter as necessidades do 

cidadão-cliente atendidas, de um governo tanto eficiente quanto, mais ainda, efetivo, cujo 

foco de gestão seja o desempenho, a eficiência e os resultados e não o controle dos processos, 

procedimentos e recursos em si (ALONSO, 1999;  CHIAVENATO, 2008;  OSBOURNE; 

GAEBLER, 1998;  PEREIRA, LUIZ CARLOS BRESSER, 1995).  

 

Como, todavia, analisar e gerir a coisa pública com eficiência, eficácia ou efetividade sem 

possuir informações básicas? O governo não sabe onde há desperdício ou ineficiência nos 

investimentos e despesas estatais, não sabe o custo dos processos e programas nem se eles 

foram bem-sucedidos ou não, não sabe o consumo de recursos por atividades nem quais 

destas agregam mais valor ao resultado final, não sabe separar as despesas entre supérfluas ou 

essenciais (ALONSO, 1999;  OSBOURNE; GAEBLER, 1998). A situação só piora quando 

os dados desejados referem-se à relação existente entre a despesa realizada e o benefício 

gerado (retorno) para a população, como qualidade de vida e/ou bem-estar social, uma vez 

que há dificuldades na conceituação dos resultados dos serviços prestados e na 

homogeneidade, padronização e produção continuada de estatísticas e indicadores confiáveis 

(BRUNET et al., 2012). Em uma situação como esta, são tomadas decisões equivocadas e 

contrárias ao bom senso, como, por exemplo, a “premiação ao fracasso”, que consiste em dar 

mais verbas no orçamento do ano seguinte para aquelas áreas públicas (como saúde, educação 

e moradia) cujo resultado não estiver sendo satisfatório (OSBOURNE; GAEBLER, 1998). 

Esta escassez de informações combinada com uma alta carga ideológica e subjetiva, em 

detrimento da performance, leva a decisões dos executivos e legisladores públicos com base 

em critérios políticos (ou intuição), gerando resultados como os já apresentados no capítulo 

anterior deste trabalho (OSBOURNE; GAEBLER, 1998). 

 

Um dos principais objetivos da reforma administrativa de 1995 foi o resgate da capacidade de 

governança37 do Estado, visando à implementação flexível e eficiente de políticas públicas 

(BUIATTI, 2007;  FERREIRA, F. G., 2006). Para cumprir tal intento, entretanto, não é 

                                                           
37

  governança pública é compreendida como a capacidade de governar, de decidir e implementar políticas 
públicas que atendam às necessidades da população (PALUDO, 2010). 
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suficiente a edição de um decreto instituindo o novo modelo gerencial, se faz necessária uma 

efetiva, difícil e crítica atuação dos gerentes e executivos da máquina pública em uma 

“destruição” parcial da cultura adquirida historicamente pelo corpo funcional das instituições 

(processos obsoletos e improdutivos, além de valores, políticas e incentivos errados) 

(DRUCKER, 1992).  

 

Para conseguir esta mudança cultural, havia necessidade de enfrentar alguns desafios. Um 

deles é a ampla discricionariedade das políticas públicas, principalmente na definição das 

prioridades para a LOA e priorização e execução dos recursos previstos em lei, abrindo 

possibilidade para ineficiências como a falta do foco público na definição das áreas mais 

carentes ou com necessidades urgentes, além da aplicação dos recursos sem a urgência, 

quantidade ou qualidade requisitados pela sociedade ou previstos em lei (BOSCO, 2008). Esta 

ampla discricionariedade representa, também, uma oportunidade para a ocorrência de 

corrupção, cuja incidência é inversamente proporcional ao nível de efetividade do governo e 

de eficácia das leis, e está associada a um maior risco nacional, tendo como consequências as 

reduções do PIB, da atratividade para investimentos, da competitividade, do potencial de 

crescimento da economia e dos indicadores sociais (FIESP, 2010). Outro desafio é a 

existência do paradigma positivista na máquina pública, cuja influência nas condutas dos 

servidores e gestores é, ainda, considerada superior aos desígnios constitucionais, o que torna 

a lei mais “valiosa” que os princípios, mesmo que expressos (FERREIRA, F. G., 2006). 

 

Esta mudança cultural ainda não obteve o êxito desejado, permanecendo uma situação de 

fraca governança no Brasil, resultante da elevada burocracia, da fragilidade das instituições 

públicas e da ineficiência, principalmente, dos Poderes Executivo e Judiciário  

(CHIAVENATO, 2008;  FIESP, 2010). Dos três estágios38 evolutivos do modelo gerencial 

proposto pela reforma de 1995, e apesar de possuir uma ou outra característica de cada um 

deles, verifica-se que o gerencialismo puro, o primeiro deles, ainda é o mais representativo da 

situação atual da administração pública nacional (PALUDO, 2010). 

                                                           
38

  o gerencialismo puro (aumento da eficiência e produtividade e redução dos custos), o consumerism 
(serviços de qualidade, sob a ótica do cliente) e o Public Service Orientation – PSO (cidadania, 
accountability, equidade, justiça e na participação política) (PALUDO, 2010). 
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4. Conclusão 

 

[...] a doutrina do direito administrativo liberal 

constrói uma falsa legalidade, na medida em que 

fragiliza mediante a introdução, nela, deste 

autêntico cavalo de tróia, a discricionariedade. É 

por meio desse cavalo de tróia que os interesses 

privados podem adentrar a administração pública 

e moldam o interesse público. 

(Eros Roberto Grau) 

A sociedade brasileira clama, com impaciência crescente, por serviços públicos céleres, 

otimizados e adequados, principalmente aqueles concernentes às demandas coletivas 

essenciais, inquirindo o agir governamental quanto à omissão, a aptidão e a qualidade. A 

expectativa geral é a de que o esforço financeiro exigido dos contribuintes seja justificado 

com a apresentação pelo Estado de resultados socialmente relevantes (MENEGUIN; 

SANTOS, 2013;  MODESTO, 2007). 

 

Sendo um Estado Social, o Brasil tem responsabilidades quanto à prestação de serviços 

coletivos essenciais, cujas exigências foram entronizadas em nosso ordenamento, mediante 

imposições constitucionais e principiológicas, tornando-se desde então requisitos de validade 

e legitimidade da ação governamental. Ao mesmo tempo em que censuram atos contrários aos 

valores positivados, estas exigências também exigem condutas administrativas condizentes 

com uma obtenção maximizada dos bens jurídicos empenhados pelo ordenamento. Tais 

imposições demandam um aprimoramento da máquina pública, cujas ações e decisões para o 

atendimento dos interesses da sociedade devem ter a eficiência como imperativo e corolário 

dos demais princípios (MARTINS, 2006;  MENEGUIN; SANTOS, 2013;  MODESTO, 2007;  

PEREIRA, C. V., 2009).  

 

No mundo real, todavia, a eficiência governamental é muito mais retórica, bazofiada pelos 

gestores públicos em um processo onde mesclam, dentro de seus discursos, fatos e opiniões, 

com o objetivo de manipular habilmente o raciocínio por meio de silogismos falaciosos 

(argumentos) que, ao confundir (por verossimilhança) a realidade com teses, ideias ou 
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pensamentos, induzem a uma conclusão inadequada em relação às premissas que sustentam. 

O discurso neoliberal favorável à redução do Estado na economia, por exemplo, convenceu 

(inconscientemente) a sociedade de que este era o melhor caminho com o argumento de que 

tal processo resultaria em ganhos na qualidade e eficácia dos serviços públicos. As 

privatizações foram então realizadas, mas as melhorias prometidas, em termos de benefícios 

estatais líquidos para a população, não foram observadas até o momento (FERREIRA, F. G., 

2006;  OLIVEIRA, R. V. D., 2008). Para o Ministro Presidente do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Augusto Nardes, a ineficiência das gestões públicas brasileiras é cultural, e se 

caracteriza por uma ausência de governança, de avaliação de riscos e de metas 

adequadamente estabelecidas, um planejamento indisciplinado e desorganizado e uma falta de 

continuidade entre as gestões municipais, estaduais e federal (NORDESTE, 2014). 

 

No que se refere às políticas públicas implementadas em nosso país, é indefensável a 

fragilidade dos seus respectivos processos de formulação, implementação e avaliação, cuja 

“discrição” no estabelecimento das prioridades vem oprimindo o atendimento dos direitos 

fundamentais garantidos pela Constituição brasileira (FREITAS, J., 2013). Decisões 

governamentais de qualidade técnica discutível, ou com finalidades privatísticas amparadas 

por uma legalidade estritamente formal, são resultantes da histórica impossibilidade de 

aferição do mérito administrativo pelo Judiciário, da ampla discricionariedade concedida às 

políticas públicas (ROCHA; ROTONDANO, 2011), da falta de responsabilização (punições) 

dos gestores e governantes pelo mau uso do erário público, da baixa responsividade39 dos 

governos decorrente de seu “insulamento” em relação à sociedade civil e do fraco 

accountability40 nacional (PALUDO, 2010). Cabe destacar a importância da instituição de 

dispositivos de contrapesos e salvaguardas visando ao controle da discricionariedade 

ampliada, a qual pode resultar tanto em eficiência e flexibilidade quanto em arbitrariedade, 

corrupção e abuso de poder (MARRODÁN, 1999), como a observada pelo TCU na avaliação 

das Contas do Governo de 2014 (NARDES, 2015): 

  

                                                           
39

  governantes responsivos obedecem aos desejos e determinações dos cidadãos (o que os leva a adotar 
políticas para atendê-los) e promovem seus interesses (PALUDO, 2010). 

40
  entende-se accountability como a capacidade, necessidade e contrapartida do sistema político, dos 

governos e dos gestores de (a) prestarem contas tanto de suas promessas aos cidadãos, quanto do poder 
de tomar decisões e de utilizar recursos públicos; e de (b) responsabilizarem-se pela correta utilização dos 
recursos, para que atendam às necessidades públicas e ao mesmo tempo respeitem as normas legais 
aplicáveis (PALUDO, 2010). 
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[...] o uso contínuo e reiterado de bancos estatais como “financiadores” de 
políticas públicas, contrariando vedação expressa da LRF. Com isso, foram 
postergados, injustificadamente, por arbítrio do Poder Executivo, o 
pagamento de despesas obrigatórias pela União. Tais operações de crédito 
ocultas, proibidas pela LRF [...] distorceram a realidade orçamentário-
financeira e o resultado fiscal do ano. Facultaram também, em 
contrapartida, maior margem de manobra governamental no que se refere 
ao limite de despesas discricionárias. 

 

Não por acaso, a suposta intocabilidade das decisões políticas, cerne da concepção da 

discricionariedade, permitiu a sua contaminação pelo patrimonialismo e clientelismo. De 

forma a evitar a perpetuação de tais violações, não há como se concordar com a ideia da 

existência de um ato governamental plenamente insindicável, junto ao qual não seja possível 

se efetivar um controle dos motivos que determinaram a sua escolha (FREITAS, J., 2013), 

principalmente considerando que a capacidade de fazer as escolhas certas (eficácia) em 

políticas públicas é muito mais importante que o nível de eficiência de sua execução 

(STONER; FREEMAN, 1995). Os atos discricionários estão vinculados aos preceitos, 

princípios e direitos fundamentais gravados na Constituição, logo, a sua sistemática de 

controle deve envolver a aferição das escolhas públicas quanto à definição de prioridades, a 

sua implementação e os seus benefícios de curto, médio e longo prazos (FREITAS, J., 2013).  

 

A falta de consenso acerca da possibilidade de controle da eficiência administrativa, bem 

como da forma como o mesmo deve ser realizado, se assemelham aquele ocorrido quando da 

introdução do princípio da moralidade em nosso ordenamento jurídico, cuja resistência foi 

superada com a sua maturação doutrinária e jurisprudencial (GABARDO, 2002). Portanto, a 

falta de foco dos administrativistas em inferir, com mais profundidade, as repercussões da 

constitucionalização da eficiência, em comparação com os demais princípios (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade), vem atrasando o processo de maturidade do tema 

(MENEGUIN; SANTOS, 2013). Uma parte significativa da doutrina pátria, no entanto, julga 

tal controle como possível, por entender que, diante de sua constitucionalização, a eficiência 

deixou de antagonizar com o princípio da legalidade, passando a ser um de seus componentes 

formais e materiais (MENEGUIN; SANTOS, 2013;  MODESTO, 2007).  

 

Para estes doutrinadores, a falta de efetividade das decisões estatais, maximizadoras de 

parcialidades e do status quo, requisita um controle dos atos discricionários focado no 

atendimento, por tais atos, das prioridades constitucionais (ótica finalística) que os 

motivaram, e passando indubitavelmente pela análise da zona de mérito, cujo campo de 
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abrangência foi reduzido pela Carta de 1988. Desta forma, o mérito administrativo estaria 

sujeito não só aos princípios da moralidade, imparcialidade e razoabilidade, mas também a 

verificação da sua eficiência. As meras alegações de conveniência ou oportunidade, ou vagas 

alusões a normas, devem ser rechaçadas através de um aprofundamento das atividades de 

controle, mediante um acompanhamento de amplo espectro das decisões públicas, ou seja, 

desde a escolha entre a ação e a abstenção até as correspondentes repercussões primárias e 

secundárias, inclusive de longo prazo, na sociedade. Por fim, e tão importante quanto, as 

impropriedades identificadas e comprovadas, em termos de resultados, devem gerar uma 

efetiva responsabilização dos gestores públicos envolvidos (BRUNET et al., 2012;  

FREITAS, J., 2013;  JÚNIOR, O. A. B., 2004;  PAGOTTO, 2010). 

 

A implementação de um controle jurisdicional do mérito, na margem discricionária das 

políticas públicas, com o devido rigor e profundidade, ressaltará para a sociedade quais 

resultados são puramente retóricos e quais constituem efetivo atendimento das prioridades 

constitucionais estabelecidas. Os resultados brasileiros, quando incertos em um contexto 

mundial, contrastam com a oratória de nossos governantes e políticos, revelando uma espessa 

“nuvem” retórica, manipuladora da opinião pública nacional (FREITAS, J., 2013). É certo 

que internamente estamos tendo ganhos em alguns indicadores, contudo este processo de 

melhoria tem ocorrido de forma muito mais lenta do que a observada em outras nações, o que 

resulta em um progresso interno atrasado e defasado (PERNAMBUCO, 2013). Para reverter 

este quadro, precisamos de um melhor governo, de uma melhor atividade governamental que 

busque possibilidades e caminhos para o Brasil, não comprometidos com os estigmas e 

mazelas do passado (JÚNIOR, O. A. B., 2004;  OSBOURNE; GAEBLER, 1998). 
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