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Área do Direito: Processual
Resumo: O artigo tem por finalidade demonstrar a impossibilidade de se admitir qualquer
discricionariedade judicial no contexto democrático. Para desenvolvimento dessa assertiva, o artigo
dialoga com voto proferido por Alexandre Freitas Câmara que tratou da inexistência de
discricionariedade na utilização pelo juiz dos poderes executórios conferidos pela lei.
Resumo: This paper aims to demonstrate the impossibility to admit any sort of judicial discretion in a
democratic context. To better illustrate this argument, the paper deals with the ruling of Alexandre
Freitas Câmara. It was about the inexistence of discretion on part of the judge when acting according
to his lawful enforceable power.
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1 Colocação do problema: em uma democracia, não se decide de forma discricionária. No
Estado constitucional, a resolução das questões jurídicas não pode ficar à mercê do
voluntarismo do julgador

Atualmente, o maior desafio no âmbito jurídico é carrear para dentro da decisão judicial as
conquistas do constitucionalismo democrático. Justamente nessa perspectiva que empreendemos
nossos esforços doutrinários mais recentes.1

Em obra intitulada Discricionariedade administrativa e judicial, demonstramos o quão pernicioso é,
para a democracia, admitir que questões jurídicas sejam decididas e julgadas fora do parâmetro
democrático. Tanto assim é que o epílogo da referida obra tem início com instigante frase de
Kenneth Culp Davis: Where law ends, discretion begins.2

Ao longo do já citado livro, expusemos que, desde os primórdios, há um embate entre a
discricionariedade e o direito. No fim, pudemos concluir que o direito e a discricionariedade são
elementos excludentes. Na realidade, a discricionariedade pode ser traduzida como o nome jurídico
que o direito criou para tratar das hipóteses em que era excetuada sua aplicação ou incidência.
2 A discricionariedade é inimiga do direito. Ela admite julgamentos por conveniência e
oportunidade do julgador ou tribunal. Se uma questão jurídica pode ser dirimida por
conveniência e oportunidade, ela não pode ser submetida a um teste de validez
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qualitativo-jurídico

Diferentemente do que preceitua grande parcela de nossa doutrina, discricionariedade e direito não
coabitam o mesmo espaço - tal qual não ocupam dois corpos, na Física -, afinal, quando admitimos o
uso da decisão discricionária, automaticamente, afirmamos que essa decisão poderá ser pautada por
critérios não jurídicos. Assim, se discricionária é a decisão que não se pauta por critérios jurídicos,
temos que é o ambiente do antidireito - ainda que se fundamente por "justo".

Nesse ponto, não nos parece exagero o uso do termo grande parcela da nossa doutrina, pois são
poucos os nomes que defendem de forma clara e direta a inexistência de discricionariedade judicial.3

Quando a discricionariedade entra, o direito sai; quando termina um, inicia-se o outro. Em um dado
momento da história, havia o gubernaculum,4 que era uma espécie de discricionariedade
fundamental. Naquele contexto, praticamente tudo poderia ser decidido em bases discricionárias, ou
seja, de acordo com a conveniência e oportunidade do rei à época.

Com o avanço do processo civilizador, a tendência evolutiva reduziu a dimensão da
discricionariedade no direito administrativo,5 a ponto de podermos defender sua completa supressão
atualmente. No plano legislativo, aprendemos da pior forma com os horrores da Segunda Guerra
Mundial que nem todo conteúdo produzido a partir dos parâmetros formais do processo legislativo
poderia ser considerado jurídico na perspectiva da legitimidade. Por conseguinte, toda lei poderia ter
seu conteúdo avaliado, criticado e contrastado com a tradição e a Constituição das comunidades
jurídicas. Ocorre que, no Brasil, além de a discricionariedade ser menos criticada do que deveria no
âmbito administrativo, é possível vislumbrarmos um perigoso crescimento de sua utilização para a
solução das questões jurídicas por nossos Tribunais Superiores, no caso STF e STJ.6

O risco da utilização da discricionariedade no âmbito judicial dispensa análise dos resultados das
decisões, bastando a admissão do juízo discricionário para se tornar preocupante a questão. Isso
porque, quando permitimos que o juiz socorra-se da discricionariedade para julgar uma lide, em
verdade, estamos conferindo-lhe a possibilidade de utilização de critérios não jurídicos para
solucionar o processo.

Em termos simples, dentre diversas formas de identificação da discricionariedade, a mais usual é a
associação dela com juízo de conveniência e oportunidade. Essa assertiva, por si só, já deveria ser
suficiente para explicitar o risco do uso da discricionariedade para julgar questões jurídicas. Basta
refletirmos o quão democrático seria o julgamento de um habeas corpus, mandado de segurança ou
qualquer writ constitucional se ele pudesse depender do critério de conveniência e oportunidade do
julgador.

Admitir a discricionariedade judicial é admitir julgamentos por conveniência e oportunidade do
julgador ou tribunal. Se uma questão jurídica pode ser dirimida por conveniência e oportunidade, ela
não pode ser submetida a um teste de validez qualitativo-jurídico e julgadores diferentes podem
chegar a resultados "válidos", sem que se consiga discutir qual deles esteja correto, ou seja, sua
correção não pode ser posta a prova. Ou ainda, ela não pode ser avaliada no que se refere a sua
legalidade e constitucionalidade.

Ora, se a decisão judicial pode ser discricionária, o critério de sua avaliação é se foi oportuna ou
conveniente com todas as doses de subjetivismo, autoritarismo e voluntarismo pertinentes a esse
modo de julgar. Por isso afirmamos que a discricionariedade cria uma blindagem, à decisão, para
uma avaliação qualitativa acerca de sua legalidade/constitucionalidade. Daí a precisão e a
genialidade da frase de K. D. Cupis, onde a discricionariedade começa, o direito termina.

Em um modelo decisório discricionário, faz sentido se perscrutar belo bom ou mau humor do
julgador, seu senso de justiça e outros critérios de índole subjetiva, afinal o resultado da decisão
depende daquilo que lhe for conveniente, oportuno ou justo.

No paradigma democrático, por sua vez, a discricionariedade é eliminada. A decisão não depende de
critérios subjetivos, mas sim dos parâmetros e amarras próprios da democracia constitucional, ou
seja, Constituição, lei, precedentes, doutrina, jurisprudência etc. No segundo modelo, não deve
interessar o humor do julgador, mas sim sua correta interpretação dos diversos elementos jurídicos
que detêm normatividade em face das peculiaridades do caso concreto.
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Desse modo, de nada adianta a Constituição e o processo democrático se admitirmos que as
questões jurídicas possam ser julgadas por parâmetros extrajurídicos, em regra, correspondentes à
consciência e à vontade do julgador. Nesse contexto, o círculo democrático não fecha. A ponta da
decisão judicial, na qual o jurisdicionado deve(ria) ter seu direito tutelado e reparado, continua
aberta, porque admite o uso da discricionariedade. Quando a questão jurídica do cidadão é
examinada por um juízo discricionário, na realidade, está sendo-lhe conferida uma resposta não
jurídica.

Portanto, não bastasse a clara perda democrática para o cidadão que teria sua questão jurídica
solucionada com base na discricionariedade, a esse jurisdicionado também seria negado a
possibilidade de realizar qualquer avaliação qualitativa da decisão jurídica, uma vez que, no contexto
da discricionariedade, há uma multiplicidade de respostas corretas para o mesmo caso jurídico,
ainda que contraditórias entre si.

O fato de o direito ter se dedicado em muitas frentes a tratar da discricionariedade não faz com que
ela se torne um conceito amistoso ao direito, vale dizer, o estado de exceção também é objeto da
análise do direito, e, ainda assim, é sua maior negação.
3 A decisão de Alexandre Câmara. (In)existência de discricionariedade para utilização pelo
juiz dos poderes executórios conferidos pela lei

No item anterior, apresentamos os prolegômenos pertinentes à discussão sobre discricionariedade
judicial. Ocorre que, com frequência, essa discussão acadêmica é associada com os leading cases
decididos pelo STF ou aquilo que, de forma não técnica, se denomina de hard cases.

Acontece que o modelo democrático de decisão é um paradigma para avaliação e julgamentos de
questões jurídicas, pouco importando a complexidade da causa para tanto.

Portanto, pouco importa se se trata de causa complexa a ser dirimida no STF ou de questão
corriqueira decidida amiúde em nossos tribunais, em se tratando de questão jurídica, não se admite
discricionariedade na decisão.

Nesse contexto, é alvissareiro o voto prolatado por Alexandre Freitas Câmara acerca da
(in)existência de discricionariedade para utilização pelo juiz dos poderes executórios conferidos pela
lei. A decisão, que passamos a examinar, contém a seguinte ementa:

"Direito processual civil. Execução. 'Penhora on-line'. Decisão que a indeferiu sob o fundamento de
que sua realização seria uma faculdade do juiz. Inexistência de faculdades do juiz no processo, bem
como de discricionariedade judicial. Poder-dever do juiz de realizar a apreensão eletrônica de
dinheiro sempre que haja meios para tanto. Garantia constitucionalmente assegurada ao exequente
de que receberá tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. Inexistência de um 'direito
constitucionalmente assegurado de não adimplir' em favor do devedor. Recurso provido para
determinar ao juízo de primeiro grau que proceda à apreensão eletrônica de dinheiro do executado".7

A decisão comentada originou-se do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão
de juízo singular que se recusou a realizar a penhora on-line requerida pelo credor, sob o
fundamento de que o julgador deteria discricionariedade para deferir ou não a penhora on-line.

Frise-se a decisão agravada não denegou a penhora on-line porque considerou não estar presente
algum requisito autorizador de tal medida. Pelo contrário, o juízo a quo denegou a penhora sob a
alegação de que inexistiria uma obrigatoriedade para o juiz disponibilizar essa modalidade de
penhora, por se tratar de verdadeira faculdade do juiz.

Em outros termos, haveria uma discricionariedade judicial no que se refere à penhora on-line, ou
seja, sua disponibilização e deferimento ao exequente estariam sujeitos aos critérios de conveniência
e oportunidade do magistrado. Nesse ponto, merece transcrição a síntese contida no voto
comentado:

"(...) sob o fundamento de que não seria obrigatória a utilização dos meios eletrônicos para
apreensão de dinheiro do executado, mas mera faculdade do juízo. Afirmou, ainda, o juízo de
primeiro grau que se fosse obrigatória a utilização desses meios, nada mais o juiz faria, pois passaria
a exercer função que é do oficial de Justiça. Sustentou, ainda, entre suas razões de decidir que a
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utilização desses meios é excessivamente gravosa para o executado, já que o magistrado não tem
como saber qual é a natureza da verba apreendida - e se é impenhorável ou não - nem tem como
evitar que a apreensão recaia sobre mais de uma conta; além de afirmar que o sistema não é
seguro, estando sujeito a invasões (o que não pôde ser evitado nem pelo Pentágono
norte-americano)".8

Apesar de merecer uma crítica contundente, não tergiversaremos sobre os aspectos conspiratórios
presentes na decisão agravada em que até a segurança do Pentágono foi posta em dúvida nas
razões da motivação. O que de fato nos interessa é demonstrar como a discricionariedade judicial
transforma, até em escolha questões jurídicas de simples complexidade, como a penhora on-line. Ou
seja, a correta compreensão e aplicação do § 6.º do art. 659 do CPC/1973: "Obedecidas as normas
de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos tribunais, a penhora de numerário
e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos
".

No contexto da decisão agravada, a penhora se torna mera faculdade do juízo, afinal ele pode aferir
critério de conveniência e oportunidade para realizar seu deferimento.

O voto de Alexandre Freitas Câmara merece desmedidos elogios, não por ter corretamente
compreendida na perspectiva processual a questão da penhora on-line, mas por ter compreendido
algo que é anterior e subjacente a toda discussão processual/procedimental: a questão da
discricionariedade judicial.

O voto parte da premissa de que julgar numa democracia é algo mais importante do que simples
escolha ou ato de vontade do magistrado, logo, o juiz nunca teria faculdade, e, consequentemente,
seria defeso qualquer exercício de poder discricionário.

No que se refere à possibilidade de faculdades do juiz, o voto com percuciência estabelece que: "
Não é possível admitir que o juiz que atua em um processo tenha, nele, interesses seus e, portanto,
não se pode reconhecer a existência, no processo de direitos subjetivos ou faculdades do juiz (...). É,
pois, absolutamente inadmissível a premissa de que partiu o prolator da decisão recorrida: a de que
seria ele titular da faculdade de determinar que se faça por meios eletrônicos a constrição de
dinheiro do executado".

Após afastar a possibilidade de se conferir faculdades ao juiz no processo, o voto prossegue
atacando o âmago da decisão, enfrentando a possibilidade de haver poder discricionário por parte do
Judiciário, e criticando vetusta doutrina administrativista que admite a discricionariedade pautada no
critério de conveniência e oportunidade conclui-se, em seguida, pela impossibilidade de haver duas
decisões possíveis para o mesmo caso concreto. Verbis:

"Deste modo, a única conclusão a que se pode chegar é que o uso do verbo poder no texto de um
dispositivo de lei processual que trate da atuação do juiz não confere a este nem uma faculdade nem
a possibilidade de um agir discricionário. O que se tem, ali, é a atribuição, ao juiz, de um poder dever
(vinculado à legalidade, empregado este vocábulo em sentido amplo), não podendo o juiz deixar de
dar cumprimento à norma se estão presentes seus pressupostos. Assim é que, sendo
tecnologicamente possível a realização dos atos de constrição de dinheiro do executado por meios
eletrônicos, o juiz tem o poder-dever de assim atuar, sob pena de subverter-se, por completo, sua
institucional missão de atuar o direito (iuris dictio). Deste modo, nada há que justifique o fato de o juiz
de primeiro grau, que pode realizar a constrição por meios eletrônicos (como ele mesmo afirma nas
informações que prestou a este tribunal), não o faça. Este entendimento, no caso específico da
apreensão de dinheiro do executado por meios eletrônicos, é corroborado por dois outros
fundamentos. Em primeiro lugar, já é assente que a utilização de meios eletrônicos para viabilizar a
constrição de dinheiro do executado não ofende o princípio segundo o qual a execução deve ser
realizada da forma menos gravosa possível para o executado. Neste sentido, aliás, vale mencionar
que o Verbete 117 da Súmula de Jurisprudência Dominante do TJRJ expressamente afirma que 'a
penhora on-line, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor'.
Ademais, o fato de não ter o juiz como, no momento da apreensão, saber a natureza da verba que
apreende não traz qualquer prejuízo ao modelo constitucional de processo. É que a apreensão de
dinheiro a que se refere o art. 655 - A do Código de Processo Civil ainda não é a penhora, mas um
ato preparatório dela e, feita a apreensão, incumbe ao executado, na forma do disposto no § 2.º do
mesmo artigo, comprovar que a verba apreendida é, por algum motivo, tida por impenhorável. Não
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produzida esta prova, aí sim o dinheiro apreendido eletronicamente será penhorado, sendo certo que
está penhora também poderá ser - e o será, sempre que houver meios para isso - realizada por
meios eletrônicos, na forma do disposto no art. 659, § 6.º, do CPC. Aduza-se, ainda, que por ser
absolutamente nula a penhora de bens absolutamente impenhoráveis, ainda que se faça a penhora
de uma verba que não pudesse ser apreendida, isto poderá ser reconhecido a qualquer tempo, não
incidindo preclusão sobre a questão. Além disso, é sempre preciso recordar que se está, aqui, no
curso de um módulo processual executivo. Pois este, conforme expressamente estabelece o art. 612
do CPC, se realiza 'no interesse do credor' (...). Em outras palavras, o que se impõe é ter sempre
claro que, de um lado, o titular do direito de crédito tem, ao seu lado, a garantia constitucional de
tutela jurisdicional efetiva e adequada e, de outro lado, o devedor não tem um 'direito
constitucionalmente assegurado de não adimplir'. Disto resulta - e não poderia ser de outro modo -
que incumbe ao Estado-juiz prestar ao titular do crédito exequendo a mais eficiente, adequada e
tempestiva tutela jurisdicional que lhe seja possível. E tal resultado, nos dias de hoje, não pode
prescindir da utilização dos meios eletrônicos para a apreensão de dinheiro do executado. Por fim, é
de se dizer que a questão da segurança (ou da falta dela) no sistema eletrônico não pode ser capaz
de impedir sua utilização, cabendo aos técnicos - e não ao juiz - buscar os meios para que essa
segurança seja cada vez mais incrementada. O que não se pode é admitir que o juiz, em nome de
um suposto 'receio de insegurança', se recuse a utilizar os meios eletrônicos, sob pena de se
inviabilizar completamente a informatização do processo judicial. À conta de tais considerações,
vota-se por dar provimento ao recurso, para o fim de se determinar ao juízo de primeiro grau que
proceda à apreensão, por meios eletrônicos, das verbas que venham a ser encontradas em contas
bancárias do executado, a fim de que possa prosseguir regularmente a execução".
4 Comentários ao voto: a correta compreensão de que julgar numa democracia é algo mais
importante do que simples escolha ou ato de vontade do magistrado

O voto em questão tem uma magnitude que extravasa qualquer discussão sobre processo civil. É
subjacente a ele o combate à discricionariedade administrativa com a defesa que sempre fizemos da
existe da resposta correta para o caso concreto.

No Brasil, sempre que há dificuldade para se julgar juridicamente, aparece a discricionariedade a
permitir que o julgador impunha uma decisão pautada por sua própria vontade, do mesmo modo em
que, para fugir de uma realidade que se impõe uma decisão correta para o caso concreto, prefere-se
admitir em função da discricionariedade que são possíveis diversas respostas, ainda que
contraditórias, para um mesmo caso concreto.

Conforme demonstramos no introito do artigo, há um embate histórico entre o direito e a
discricionariedade. Quando a segunda vence, são premiados o relativismo, a aleatoriedade, a
insegurança jurídica e a vontade do intérprete em detrimento da teoria, do cientificismo, da
segurança e moral interpretativa pertencente à comunidade política. Ou ainda, quando a
discricionariedade vence, nem mesmo as questões corriqueiras - como a penhora on-line - estão a
salvo. Mesmo se preenchidos os requisitos legais, a concessão da medida expropriatória deixa de
ser direito do credor/exequente e passa a ser faculdade do juiz, ficando a critério de sua
conveniência e oportunidade a concessão.

Nessa dimensão, o voto de Câmara combate o relativismo, admitindo a possibilidade de
interpretação melhor do que a outra, ou seja, resposta correta para o caso concreto. O voto conclui
no sentido de que, ao serem decididas as questões jurídicas, é possível haver erro, porque a
aplicação do direito não é uma questão de gosto ou vontade, daí a importância do resgate da efetiva
análise teórica do direito. A partir dela, o voto conclui pela inexistência de discricionariedade judicial e
aponta com precisão os equívocos da decisão.

Alexis de Tocqueville, naquela que é a maior obra sobre a democracia, escreveu que "the major
objective of justice is to substitute the concept of law for that of violence".9 Nas palavras do autor, o
maior objetivo da Justiça é substituir pela ideia do direito a da violência.

Essa frase, contida na clássica obra, resume a função histórico-civilizatória que tem sido
desenvolvida pelo próprio direito. Vale dizer, o direito serve para democratizar as relações
intersubjetivas. Mais democrático será o sistema, quanto mais claras e respeitadas forem suas
regras.

Hodiernamente, o maior desafio para o direito é racionalizar a decisão sobre as questões jurídicas.

ONDE A DISCRICIONARIEDADE COMEÇA, O DIREITO
TERMINA: COMENTÁRIO AO VOTO PROFERIDO POR
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA SOBRE PENHORA

ON-LINE

Página 5



Se houve avanço no campo da legalidade, há ainda um déficit no aspecto decisório. Tanto a decisão
judicial quanto o ato administrativo somente adquirirão uma dimensão jurídico-democrática quando
deixarem de ser pautados na subjetividade, na vontade e em parâmetros discricionários.

De forma complementar ao que afirma Tocqueville, Galligan afirma que a racionalidade é "the most
rudimentary requirement of political morality".10 Por isso, todo ato do Poder Público, desde Coke,11

deve, obrigatoriamente, ser submetido a um teste de racionalidade.

Assim, historicamente, uma das principais funções do direito, mais especificamente, do
constitucionalismo é a de racionalizar as relações humanas e principalmente o Poder Público. O
direito confere elementos mínimos para construção de um tecido social de convivência entre
indivíduos e indivíduos com o Estado. Se já foi admitido ao Poder Público agir e governar com ato
exclusivamente de poder, atualmente, ninguém discorda que não seria dotada de legitimidade
qualquer ação governamental que não se pautasse na Constituição ou na legalidade. Obviamente
que ninguém ignora que o direito pode ser usado como instrumento de poder, tal qual realizado na
ocasião do nacional-socialismo alemão. O que afirmamos, em termos bem simples, é que não há
alternativa - que fuja à barbárie - fora do direito.

Hodiernamente, o maior desafio para o direito é racionalizar a decisão sobre as questões jurídicas.
Se houve avanço no campo da legalidade, há ainda um déficit no aspecto decisório. Tanto a decisão
judicial quanto o ato administrativo somente adquirirão uma dimensão jurídico-democrática quando
deixarem de ser pautados na subjetividade, na vontade e em parâmetros discricionários. Aliás,
deve-se frisar que essa é a chave de leitura para uma correta interpretação e aplicação do § 1.º do
art. 489 do CPC/201512 bem como do art. 926 do mesmo Código.13

5 Nota conclusiva. Compreender que não existe discricionariedade judicial e que o caso
concreto não comporta mais de uma solução igualmente válida constitui premissa
fundamental da própria democracia. Ou ainda, se tivéssemos compreendido Tocqueville e
Kafka já não seríamos tão discricionários

Compreender que não existe discricionariedadejudicial e que o caso concreto não comporta mais de
uma solução igualmente válida constitui premissa fundamental da própria democracia.

Na linha de Tocqueville, podemos corroborar que nossas decisões apenas vão adquirir caráter
democrático quando a discricionariedade for substituída pelo próprio direito. Tão somente quando as
questões jurídicas forem decididas em critérios jurídicos é que se tornará possível submetê-las a um
teste de racionalidade. Até porque a decisão discricionária é uma decisão de poder, não jurídica,
pautada na subjetividade do intérprete, logo, não pode ser subsumida a nenhuma racionalidade
jurídica.

Para destacarmos a falta de racionalidade do juízo discricionário, lançamos mão da parábola de
Kafka - Diante da lei. Nessa parábola, Kafka afirma que perante a lei está um guarda que é
incomodado por um camponês que quer entrar na lei. O guarda imediatamente lhe nega autorização,
e afirma que sua entrada no momento não é permitida. Ainda para impedir a entrada do camponês, o
guarda afirma que, além dele, há diversos outros guardas, cada um mais forte que o outro,
protegendo a lei. O ingênuo homem não entendia a situação, dado que a lei deveria ser acessível
para todos. Já quase no final de sua vida, o homem do campo indaga o guarda como poderia aquela
ser a porta da lei, se somente ele pediu para entrar. O guarda responde afirmando que, naquela
porta, ninguém mais, senão o camponês, poderia entrar, porque só para ele era feita aquela porta.

Essa passagem ilustra perfeitamente a posição da lei num modelo discricionário e relativista. Afinal,
de nada vale a lei ser igual para todos em abstrato se as causas jurídicas puderem ser decididas de
acordo com o critério e conveniência e oportunidade do julgador. Enquanto se admitir o julgamento
discricionário, cada jurisdicionado terá sua própria porta para acessar a lei, uma vez que, a lei
(leia-se direito) não será a mesma para todos, mas aquilo que o julgador quiser que seja para cada
caso concreto.

São justamente votos, como o ora comentado, que demonstram que a eliminação da
discricionariedade judicial longe de ser uma utopia é, na realidade, uma necessidade e uma meta
alcançável na democracia, desde que ocorra uma mudança do paradigma decisório por parte do
Judiciário. O voto do Alexandre Freitas Câmara está em consonância com o paradigma democrático
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de decisão, ele, para ficarmos na parábola de Kafka, num só tempo propicia o fechamento de todas
as portas subjetivas e voluntarista e apresenta a chave para abertura da única porta correta e
constitucionalmente adequada, a da democracia.

1 Cf. Abboud, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Ed. RT, 2014 e
Abboud, Georges. Processo constitucional brasileiro. São Paulo: Ed. RT, no prelo a ser lançado no
início de 2016.
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Martins Fontes, 2003; Levando os direitos a sério. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2002.
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Lenio. Verdade e consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011; O que é isto decido conforme minha
consciencia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
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4 Ver Abboud, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial, cit., n. 2.4, p. 121 e ss.

Sobre tema, ver: Picardi, Nicola. Il Giudice Secondo L'Ideologia Mediovale. Studi in Onore di Carmine
Punzi, vol. I, n. 4, p. 443-445. Torino: G. Giappichelli, 2008. Matteucci, Nicola. Organización del poder
y libertad. Madrid: Trotta, 1998. n. 2, p. 39.

5 Infelizmente, boa parte de nossa doutrina administrativista está alicerçada em um paradigma, no
mínimo defasado, acreditando e defendendo a discricionariedade administrativa. No sentido que
defendemos, ver o nosso Discricionariedade administrativa e judicial, todo capítulo 2.

No cenário nacional, merece destaque o pioneiro entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa M. A.
Nery que refutam a subjetividade do ato discricionário salientando que: "para não ser inimiga do
estado de direito, a discricionariedade administrativa sempre depende da lei, da conformidade à
Constituição, da observância dos princípios da igualdade, da legalidade, da proporcionalidade, da
necessidade, bem como de sua sindicabilidade pelo Poder Judiciário" (Nery Junior, Nelson; Nery,
Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada, cit., coment. 31 CF 37, p. 468.

No âmbito internacional, ver: García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Curso de
derecho administrativo. Lima-Bogotá: Temis, 2006. cap. VIII, t. I, p. 510 e ss. Com maior
detalhamento, ver: Fernández, Tomás-Ramón. Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional.
Lima: Palestra, 2006. p. 31 e ss.

6 Ver: Abboud, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial, n. 3.7, p. 423 e ss.

7 TJRJ, Ag 0001610 - 18.2011.8.19.0000, j. 30.03.2011, v.u., rel. Des. Alexandre Freitas Câmara.

8 TJRJ, Ag 0001610 - 18.2011.8.19.0000, j. 30.03.2011, v.u., rel. Des. Alexandre Freitas Câmara.

9 Tocqueville, Alexis de. Democracy in America and two Essays on America. London: Penguin Book,
2003. p. 163.
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10 Galligan, D. J. Discretionary powers. A legal study of official discretion. Oxford: Clarendon, 1990.
p. 4-5. Ver ainda: Fernández, Tomás-Ramón. Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional,
cit., p. 177.

11 Ver análise do caso do Dr. Bonham trabalhada em nosso livro: Discricionariedade administrativa e
judicial, cit., n. 2.9, p. 178 e ss.

12 "Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1.ºNão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
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13 "Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente."
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