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Relatório 
 
  Os ilustres Procurador Chefe e Chefe da Divisão de Estudos Jurídicos 
do DER/MG solicitam consulta sobre o pagamento de cursos seqüenciais e de 
pós-graduação aos servidores da referida entidade autárquica, informando a 
existência de pareceres emitidos com conclusões divergentes sobre a matéria. 
 
  Observe-se que, nos termos do Parecer SEPLAG/AJA nº 216/05, 
restou esclarecido “que não há norma regulamentando a possibilidade ou 
critérios para que servidores possam participar de cursos de capacitação” (fl. 22-
PJU/DEJ), devendo-se observar a necessidade de o servidor “se comprometer a 
concluir o curso em tempo regular”, ficando vinculado ao serviço pelo período 
suficiente a que aplique os conhecimentos adquiridos no exercício de suas 
funções, sob pena de ressarcir a Administração de todos os gastos efetuados (fl. 
23-PJU/DEJ). 
 
  Outrossim, a Nota Jurídica nº 232/2005 exarada pela Procuradoria 
Jurídica do DER/MG afirmou que “a concessão de bolsa de estudo para os 
servidores da Administração Pública estadual é matéria que não se encontra 
regulada a contento” (fl. 48-PJU/DEJ). Considerando que “O princípio da 
legalidade que informa a Administração Pública Direta e Indireta impede a 
criação de direitos e vantagens sem diploma legal que os ampare” conclui que “A 
concessão de bolsa de estudo, quer integral, quer parcial, fere, ao que me 
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parece, inclusive, a Constituição do Estado de Minas Gerais, que exige lei em 
sentido estrito para a concessão de direitos ao servidor público” (fl. 49-PJU/DEJ). 
 
  Considerando-se a repercussão para o erário das decisões relativas 
à possibilidade, ou não, de custeio pelo Estado de Minas Gerais dos cursos 
seqüenciais e de pós-graduação em favor dos seus servidores públicos, impõem-
se rigorosas considerações jurídicas e técnico-administrativas sobre a matéria. 
 
 
 

Parecer 
 
1. Da ausência de exaustiva regulamentação legal sobre a matéria. 
 
  Cumpre reconhecer, inicialmente, a ausência de regulamentação na 
legislação ordinária mineira relativa à assunção, pelo Estado, do custeio de 
cursos de formação dos servidores, bem como das hipóteses em que será lícita, 
ou não, concessão de bolsas de estudo ou de outros benefícios de mesma 
natureza voltados, v.g., para programas específicos de treinamento. A falta de 
expressa regra legal autorizativa do deferimento de tais vantagens impediria, sob 
o prisma clássico, que o Estado arcasse com os custos daí decorrentes. 
   
  É mister considerar, no entanto, o contexto em que se inseria tal 
compreensão restritiva do princípio da legalidade, bem como a sua redefinição 
em face da realidade administrativa e social hodierna.  
 
  Sob a influência do liberalismo presente pós-revolução francesa, 
compreendia-se a noção do Estado de Direito como aquela da qual decorria a 
obrigação de o Estado submeter-se ao próprio direito que criou, sendo permitido 
ao Poder Público agir somente “secundum legem”, nunca “contra legem” ou 
“praeter legem”. Nesse sentido, as condutas administrativas apenas se mostram 
viáveis diante de uma regra do ordenamento que a permitisse de modo 
expresso, tratando-se de uma garantia fundamental do administrador e do 
administrado. 
 
  Tal visão clássica do princípio da legalidade implica, que, se ao 
particular é assegurada a liberdade de fazer tudo o que a lei não proíbe quando 
da gestão dos seus interesses (exigência de não contradição com a lei), à 
Administração Pública impõe-se a restrição de apenas praticar os atos 
expressamente autorizados pela lei (exigência de subsunção com regra legal 
permissiva oriunda do Poder Legislativo). Se aos indivíduos é assegurada a 
garantia da liberdade, com a incidência do princípio da autonomia da vontade, a 
Administração Pública é compreendida como uma atividade infralegal, sendo o 
seu agente a “longa manus” do administrador, como leciona Celso Antônio: 
 

“É, em suma: a consagração da idéia de que a 
Administração Pública só pode ser exercida na conformidade 
da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é 
atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de 
comandos complementares à lei.” (“Curso de Direito 
Administrativo”, 15ª edição, São Paulo, Malheiros, 2003, p. 
91)  
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  Referido entendimento presente no positivismo jurídico fundava-se 
no dogma da completude do ordenamento jurídico como parte integral de uma 
concepção estatal do direito, restrito ao conjunto de regras legais, como bem 
esclarece Nelson Rosenvald: 
 

“Noberto Bobbio utiliza a expressão fetichismo da lei para se 
referir às grandes codificações como expressão 
macroscópica dessa vontade de completude. Na miragem da 
codificação haveria uma regra pontual para cada caso, e o 
juiz decidiria com base no prontuário que lhe serviria 
infalivelmente e do qual não poderia afastar-se.” (“Dignidade 
humana e boa-fé no Código Civil”, São Paulo, Saraiva, 2005, 
p. 43). 

 
  Essa mudança de paradigma tornou-se possível em razão do 
entendimento de que o positivismo mostra-se insuficiente para responder 
algumas questões fundamentais do Direito atual, sendo necessária uma 
concepção menos formalista da ciência jurídica. Segundo Luís Roberto Barroso, 
no quadro da dogmática jurídica tradicional, a grande virada 
 

“se deu a partir da difusão de uma constatação que, além de 
singela, sequer era original: não é verdadeira a crença de 
que as normas jurídicas em geral – e as constitucionais em 
particular – tragam sempre em si um sentido único, 
objetivo, válido para todas as situações sobre as quais 
incidem.” (Revista de Direito Administrativo, v. 235, p. 3)  

 
  Nesse novo contexto, ao ordenar ou regular a atuação 
administrativa, a legalidade não mais guarda total identidade com o Direito, pois 
este passa a abrange, além das leis – regras jurídicas, os princípios gerais de 
Direito, de modo que a atuação do Poder Executivo deve conformidade não mais 
apenas à lei, mas ao Direito, decomposto em regras e princípios jurídicos, com 
superação do princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade. Conforme 
leciona Germana de Oliveira Moraes:  
 

“Substitui-se, no Direito Administrativo, ‘o princípio da 
submissão da administração a uma normação pré-fixada’ 
pelo ‘princípio da submissão da administração ao Direito’. 
Como afirma a Professora portuguesa Maria da Glória 
Ferreira Pinto Dias Garcia, ‘o princípio da legalidade da 
administração é substituído por um princípio mais amplo, de 
juridicidade daquela acção’.” (MORAES, Germana de 
Oliveira. Controle Judicial da Administração Pública, , 2ª ed., 
São Paulo, Dialética, 2004, p. 31.) 

 
  Distinguem-se a esfera da juridicidade – domínio amplo do Direito, 
composto de princípios e regras jurídicas – da esfera da legalidade – circunscrita 
às regras jurídicas, reduzindo-se somente a última ao sentido estrito de 
conformidade dos atos com as regras legais. É com a noção de juridicidade que 
se abandona um conceito primário de legalidade, satisfeito com o cumprimento 
nominal e simplista de regras isoladas. Parte-se em busca da observância íntegra 
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do Direito, compreendido este como um conjunto de normas dentre as quais se 
incluem os princípios expressos e implícitos, bem como as regras específicas do 
ordenamento. 
 
  A simples legalidade estrita da atuação estatal passou a se 
considerar insuficiente a título de legitimação do direito. Nesse sentido, o sistema 
não seria legítimo se apenas cumpridas pelo Estado as regras legais que lhe 
integram, sendo necessária a ampliação da legalidade para a noção de 
juridicidade, em cujo bojo inserem-se valores como eficiência, moralidade, 
segurança jurídica e proporcionalidade, todos com força coercitiva idêntica à 
reconhecida às regras legais. Assim, a regra legal torna-se apenas um dos 
elementos definidores da noção de juridicidade que, além de abranger a 
conformidade dos atos com tais regras, exige que sua produção (a desses atos) 
observe – não contrarie – os princípios gerais de Direito previstos explícita ou 
implicitamente na Constituição. 
 
  Destarte, atualmente quando se fala que, segundo o princípio da 
legalidade, o administrador público somente pode agir se a lei expressamente o 
autoriza, entenda-se lei como toda norma jurídica, princípios constitucionais 
explícitos ou implícitos, princípios gerais de direito, regras legais, normas 
administrativas (decretos, portarias, instruções normativas, etc.).  
 
  Com base no escólio de Luis Cosculluela Montaner, Edilson Pereira 
Nobre Júnior assinala que a legalidade “alcançou sentida evolução, traduzindo 
hoje, em sua essência, a necessidade de que todos os Poderes Públicos se achem 
submetidos ao Direito, com a necessária lembrança de que tal vinculação 
respeita ‘a todo o bloco de legalidade, inclusive aos princípios gerais do Direito, 
positivados ou não na Constituição e nas leis’.” (“O Princípio da boa-fé e sua 
aplicação no direito administrativo brasileiro”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2002, p. 134) 
 
  Verifica-se que o entendimento do princípio da juridicidade em tais 
padrões viabiliza a exata compreensão da noção de ordenamento como sistema 
jurídico, trabalhada por Tercio Sampaio Ferraz Junior com a habitual 
percuciência: 
 

“A noção de ordenamento é complexa. Em princípio, um 
ordenamento é um conjunto de normas. O ordenamento 
jurídico brasileiro é o conjunto de todas as suas normas, em 
que estão incluídas todas as espécies que mencionamos ao 
classificá-las. (...) 
Um ordenamento, em relação ao qual a pertinência de uma 
norma a ele é importante para identificá-la como norma 
válida, além de ser conjunto de elementos normativos 
(normas) e não-normativos, é também uma estrutura, isto 
é, um conjunto de regras que determinam as relações entre 
os elementos. (...) o conjunto dessas regras e das relações 
por elas estabelecidas é a estrutura. O conjunto dos 
elementos é apenas o repertório. (...) O sistema é um 
complexo que se compõe de uma estrutura e um repertório.  
Nesse sentido, ordenamento é sistema.  
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Um ordenamento, como sistema, contém um repertório, 
contém também uma estrutura. Elementos normativos e não 
normativos (repertório) guardam relações entre si.” 
(Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 4ª ed.. São Paulo: Atlas, 2003, p. 173-174).  

 
  No âmbito do Direito Público, o que se tem feito recentemente é 
ampliar a compreensão de quais elementos normativos integram o repertório 
integrante do ordenamento jurídico. A inclusão dos princípios como um desses 
elementos dos quais depende o cumprimento do ordenamento e, assim, a 
observância da própria legalidade administrativa, levou à construção da teoria 
pertinente ao princípio da juridicidade. E nessa teoria integra-se a própria noção 
de legitimidade, resultado das aspirações, demandas e valores sociais de um 
dada sociedade, em momento histórico determinado. 
 
  Ao lado da concepção formal da legalidade que pressupõe a 
observância de um sistema jurídico constituído por normas legais escritas, claras 
e precisas, acresce-se a visão substancial do conceito, que exige a submissão 
estatal a normas que viabilizem a melhor convivência social e que garantam as 
condições mínimas à sobrevivência dos cidadãos. Referidas normas passam por 
uma valoração metodológica e sistemática no momento da subsunção dos fatos 
aos seus preceitos, admitida - em alguns casos necessária - uma integração 
complementar na espécie.  
 

“O princípio da legalidade adquire, atualmente, compreensão 
mais ampla, para significar princípio da constitucionalidade 
(Juarez Freitas), princípio da legitimidade (Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto) ou princípio da juridicidade 
(Eduardo Soto Kloss), de modo a fazer prevalecer o fim do 
Direito (a justiça) sobre a literalidade da lei.” (AMS 
2000.01.00.082743-7/AP, 5ª Turma do TRF 1ª Região, rel. 
p/ acórdão Des. Federal João Batista Gomes Moreira, DJU de 
12.07.2002, p. 147).  

 
  Não há que se falar que a generalização no entendimento da 
“legalidade administrativa” determina um risco para a segurança jurídica, 
considerando-se a força normativa atribuída a princípios explícitos e implícitos do 
ordenamento. Isto porque a definição dos seus contornos exige uma análise 
prévia das normas e a sua valoração perante a realidade fática em que incidirão, 
com uma lúcida ponderação dos interesses jurídicos e concretos existentes na 
espécie. 
 
  Contudo, cumpre frisar que, o fato de se exigir que o administrador 
somente aja quando previamente autorizado por norma jurídica, não significa 
que valha, no âmbito do Direito Administrativo, o princípio da tipicidade rígida. 
Não é necessário que cada conduta do Poder Público seja precedida de uma 
regra legal que minuciosamente tenha descrito os aspectos do comportamento 
administrativo. 
 
  Em inúmeras circunstâncias, até mesmo as regras legais que 
regulamentam de modo específico dada situação são compostas por conceitos 
jurídicos indeterminados, com previsão de cláusulas gerais, que descrevem, 
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abstratamente, as condutas administrativas. Embora seja necessário um mínimo 
de determinação capaz de viabilizar a aplicação da norma, considera-se atendida 
a legalidade administrativa em se tratando de uma previsão definidora dos 
limites mínimos da atuação do agente público. Inadmissível exigir uma 
normatização permissiva ou proibitiva que se esgote em um literalismo simplório 
e, em última instância, inviável, mesmo porque valores sociais complexos 
integram, em inúmeros casos, o processo de aplicação das normas em questão.  
 
  De fato, com o pós-positivismo, dominante no constitucionalismo do 
final de século XX e do século XXI, reconhece-se além da normatividade dos 
princípios, a hegemonia normativa dos princípios em relação às regras, como 
bem observa Germana de Oliveira Moraes: 
 

“Deve-se sobretudo à teoria de Ronald Dworkin, jurista de 
Havard, nos Estados Unidos, e ao jurista alemão Robert 
Alexy, o reconhecimento da normatividade dos princípios, e 
mais do que isso, o tratamento dos princípios gerais como 
Direito.” (“Controle Jurisdicional da Administração Pública”, 
2ª ed., São Paulo, Dialética, 2004, p. 26)  

 
  Conclui-se que, na Constituição brasileira, tem-se o princípio da 
legalidade expresso no artigo 37, “caput”, obrigando a Administração Pública 
Direta e Indireta. A sua previsão constitucional não significa a exigência única de 
previsão legislativa expressa como condição de validade de uma atuação 
administrativa, uma vez que se devem atentar para a necessidade de harmonia 
com os demais princípios integrantes do ordenamento e a concretização, no 
mundo empírico, dos fatos estipulados, de modo geral e abstrato na norma, 
como pressupostos da atuação estatal.  
 
  Outrossim, a própria força normativa dos princípios viabiliza que 
deles decorra diretamente dever de agir em determinadas circunstâncias, dever 
este capaz de vincular diretamente o administrador público  e até mesmo o 
legislador. A sua legitimidade não mais se discute de modo abstrato (como 
faziam os jusnaturalistas), nem mesmo com base na expressão em preceitos 
constitucionais ou legais (como entendiam os positivistas). O pós-positivismo os 
insere no sistema jurídico, atribuindo-lhes função normogenética e sistêmica, ou 
seja, “são o fundamento de regras jurídicas e têm uma idoneidade irradiante que 
lhes permite ‘ligar’ ou cimentar objectivamente todo o sistema constitucional” 
(J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 1996, 
p. 169).  
 
  Segundo Juarez Freitas, 

 
“Numa perspectiva vitalizante e renovadora, sempre em 
atenção às exigências de uma racionalidade intersubjetiva, 
deve ser compreendido o sistema jurídico como uma rede 
axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, de 
normas e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando 
ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios e 
objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, 
assim como se encontram consubstanciados, expressa ou 
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implicitamente, na Constituição.” (Estudos de Direito 
Administrativo, São Paulo, Malheiros, 1995, p. 137).  

 
  Especificamente no âmbito do Direito Administrativo, reconhece-se, 
mutação significativa no princípio da legalidade principalmente depois da década 
de 80. Após este período, acentuou-se a necessidade de reformular a estrutura 
administrativa do Estado, com intensa repercussão nas normas que 
regulamentam a sua atuação. A necessidade de desenvolvimento de técnicas de 
gestão pública neutras, com simplificação de procedimentos (desburocratização), 
flexibilização na execução das políticas públicas, uso preferencial de processos 
convencionais (contratualização) e garantia de estabilização mínima nas relações 
jurídicas daí oriundas, surgiu como valor fundamental capaz de alterar as bases 
sobre as quais se assentam as normas reguladoras da Administração Pública. 
 
  Nesse contexto, vem sendo substituída a legalidade em sentido 
estrito pela noção de juridicidade, desenvolvida pela doutrina. Ganhou força o 
princípio da segurança jurídica e o princípio da eficiência, atualmente consagrado 
no artigo 37, “caput” da Constituição da República. Os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade vêem-se utilizados largamente, do controle 
jurisdicional dos atos políticos à análise dos limites ao exercício do poder 
disciplinar administrativo. Não se pode olvidar a consagração dos princípios da 
motivação e da moralidade na legislação de regência e na jurisprudência 
hodierna. Outrossim, princípios como os da publicidade, isonomia, 
impessoalidade e eficiência têm a si reconhecida eficácia concreta e específica 
até então raramente concebida. 
 
  É nesse contexto que, s.m.j., impõe-se o exame da possibilidade, 
ou não, de o Estado de Minas Gerais custear cursos de formação para os seus 
servidores, ausente expressa autorização na legislação ordinária de regência. 
Entende-se, s.m.j., que a simples falta de regra específica no ordenamento 
mineiro não consubstancia fato jurídico capaz de legitimar a recusa estatal, ao 
argumento de ofensa ao princípio da legalidade. Com a devida vênia em relação 
aos posicionamentos em sentido contrário, sempre que na lei não estiverem 
predeterminados, de modo exaustivo, todos os pressupostos de um único 
comportamento admitido para a Administração, é cabível o exercício do poder 
normativo e do dever de interpretar o ordenamento como um todo, 
considerando-se a força normativa dos princípios expressos e implícitos dele 
integrantes. Trata-se do mero cumprimento da função administrativa atribuída, 
com predominância, ao Poder Executivo. 
 
  Destarte, tem-se que é dever do administrador, diante da 
Constituição e da legislação infra-constitucional, considerar suas normas, 
incluídos princípios e conceitos jurídicos indeterminados, materializando-os 
diante da realidade administrativa, afastado o dogma do positivismo e a 
premissa da completude da legislação. 
 
  Passa-se, por conseguinte, ao exame dos elementos do 
ordenamento jurídico brasileiro aptos a orientarem a decisão relativa ao 
pagamento, ou não, de cursos seqüenciais e de pós-graduação aos servidores da 
Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais. 
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2. Da natureza política da decisão pública de custeio da formação dos 
seus servidores. 
 
  Certo é que decisões como a ora em discussão caracterizam escolha 
política da Administração Pública, no cumprimento do mister de aperfeiçoamento 
estatal necessário à satisfação dos interesses públicos primários. O seu 
fundamento encontra-se na Constituição, sendo vinculantes os paradigmas 
principiológicos e as regras legais dela integrantes. 
 
  Embora se reconheça, como João Nunes Antunes dos Santos Neto 
(RDA, v. 234, p. 172), a dificuldade em demarcar a fronteira entre os domínios 
do Governo e da Administração Pública em hipóteses como a em comento, não 
se afasta a conclusão de que qualquer decisão política submete-se ao princípio 
da legalidade, considerado na acepção de juridicidade que lhe contornou a 
estruturação democrática do Estado de Direito. A despeito da natureza política de 
tais atos, os mesmos encontram na Constituição vários parâmetros cuja 
observância se impõe de forma inarredável. Como assevera Lúcia Valle 
Figueiredo (Revista de Interesse Público, n. 9, p. 51), apenas, tais atos, por 
estarem diretamente subsumidos à Constituição, teriam – à maneira dos atos 
legislativos – grau maior de discricionariedade. A discricionariedade política 
reconhecida ao Poder Público, contudo, não exclui o dever de observar as 
normas principológicas e específicas da ordem jurídica de regência.  
 

“Destarte, exige-se, como também se exige das leis, que as 
decisões governamentais sejam razoáveis e proporcionais, 
de modo a integrar o sistema jurídico que lhes legítima”, 
assevera João Nunes Antunes dos Santos Neto (RDA, v. 234, 
p. 172-173). 

 
  Tem-se, portanto, que a repercussão positiva de princípios 
constitucionais, de modo a vincular a execução de políticas públicas, consiste em 
um postulado que se espera imperativo a toda atuação estatal, tratando-se 
entendimento presente na recente doutrina do Direito Público e em significativas 
decisões dos Tribunais Superiores.  
 
  Na presente hipótese, certo é que a decisão sobre a possibilidade, 
ou não, de o Estado de Minas Gerais pagar cursos de formação, programas de 
treinamento ou até mesmo pós-graduação em favor dos seus servidores deve 
considerar princípios como o da eficiência, igualdade, motivação, supremacia do 
interesse público e moralidade administrativa, considerando a específica 
realidade administrativa atual. 
 
 
 
3. O princípio da eficiência e o limite da “Reserva do Possível”. Da 
ponderação com base na proporcionalidade e a supremacia do interesse 
público. 
 
  A Emenda Constitucional nº 19 de 04.06.98, que alterou a redação 
do caput do artigo 37 da Carta Magna (DOU de 05.06.98, p. 1), consagrou 
expressamente a eficiência como princípio vinculante da Administração Direta e 
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Indireta. No artigo 74, II da CR encontra-se, ainda, a regra segundo a qual cabe 
aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração. 
 
  Embora sua inclusão, a partir da EC 19/98 no “caput” do artigo 37 
da CF signifique adoção definitiva deste parâmetro jurídico como condicionante 
da atividade legislativa infra-constitucional, da atuação administrativa do Estado, 
bem como do controle cabível na espécie, a eficiência não é um princípio novo no 
ordenamento jurídico brasileiro. Além do princípio da economicidade consagrado 
no artigo 70 da CR, o art. 37, § 3º fixa expressamente a edição de lei para 
regular as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, ao que se 
acresce a regra do artigo 175 da Constituição da República. 
 
  Referido princípio, nesse contexto normativo, vincula os 
comportamentos positivos da Administração na sua atividade interna 
instrumental da consecução das atuações finalísticas. Cabe ao Estado otimizar 
resultados e maximizar as vantagens de que se beneficiam os administrados, 
mediante aperfeiçoamento do seu quadro de servidores e infra-estrutura 
patrimonial. Para tanto, é mister que haja melhoria técnica do pessoal 
administrativo, capaz de diminuir a burocratização e lentidão administrativas e, 
ao mesmo tempo, de obter uma maior rentabilidade social. 
 
  O objetivo é que sejam alcançados os resultados positivos 
demandados pela sociedade, cujas necessidades se espera satisfeitas, sem o 
divórcio com as normas do ordenamento incidentes na espécie. Consoante 
sistematização proposta por Onofre Alves Batista Júnior, 
 

“A eficiência representa a relação entre os recursos aplicados 
e o produto final obtido, ou seja, a razão entre o esforço e o 
resultado, entre o custo e o benefício resultante (relação 
entre meios e fins). Está voltada para melhor maneira pela 
qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a 
fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais 
racional possível. Verifica-se, pois, que a eficiência 
preocupa-se com os meios, com os métodos e 
procedimentos mais indicados que precisam ser 
devidamente planejados e organizados, a fim de assegurar a 
otimização da utilização dos recursos disponíveis.  
Portanto, nos domínios da Ciência da Administração, a 
eficiência tem a ver com o fazer corretamente as coisas, 
com a melhor utilização dos recursos disponíveis, enfim, com 
a otimização da relação meio-fim.” (Princípio Constitucional 
da Eficiência Administrativa, Belo Horizonte, Mandamentos, 
2004, p. 113) 

 
  Ao administrador público impõe-se o dever de empregar os recursos 
humanos, patrimoniais e financeiros com a habilidade necessária à consecução 
da produtividade e do rendimento otimizados e à concretização da máxima 
qualidade possível. Se os meios forem utilizados de modo razoável, a eficiência 
instrumentalizará o atingimento da efetividade administrativa. Nesse sentido, a 
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efetividade real surge como o propósito basilar do Direito Administrativo 
moderno, apto a ser erigido à categoria de verdadeiro dogma da atual ciência 
jurídica. 
 
  A fim de obter uma real superação das dificuldades existentes no 
pessoal do Estado, é necessário um planejamento adequado da estrutura 
subjetiva pública, considerando a disponibilidade orçamentária e técnica capaz 
de viabilizar a melhoria e a expansão da máquina administrativa. 
 
  No caso da estrutura de pessoal do Estado de Minas Gerais, não há 
dúvida de que, em princípio, é cabível que o ente público invista na formação dos 
seus servidores, buscando, com o aperfeiçoamento do seu quadro, uma maior 
efetividade administrativa. Tal possibilidade decorre diretamente do princípio da 
eficiência, independentemente de se ter regra específica disposta em lei infra-
constitucional regulamentando a matéria. Contudo, na eleição dos mecanismos 
por meio de que tal aperfeiçoamento técnico se concretizará, bem como no 
exame da viabilidade, ou não, de implementação de todos os instrumentos 
disponíveis à consecução do princípio da eficiência, é indispensável considerar os 
recursos disponíveis pela Administração, os benefícios decorrentes de cada um 
desses instrumentos, bem como as múltiplas prioridades e diversas necessidades 
cuja proteção a ela se impõe. 
 
  Observe-se que a doutrina e a jurisprudência têm atentado para a 
impossibilidade de se impor ao Poder Público o dever de promover a efetividade 
administrativa sem considerar as limitações finalísticas e materiais da realidade 
financeira estatal. A denominada “cláusula da reserva do possível” surge como 
elemento condicionador do prisma sob o qual deve ser compreendido o princípio 
da eficiência na Administração Pública brasileira 
 
  Ao julgar a ADPF nº 45, o Ministro Celso Mello não deixou de 
conferir significativo relevo ao tema pertinente à "reserva do possível", 
utilizando-se como referenciais doutrinários Stephen Holmes e Cass R. Sunstein 
(The Cost of Rights, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de 
efetivação e implementação dos direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais). 
 
  Em relação a estas prestações estatais relativas aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, assinalou a dependência, em grande medida, de 
um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias 
do Estado, 
 

“de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta 
não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado 
no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no 
entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante 
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 
político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, 
em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais 
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mínimas de existência. Cumpre advertir, deste modo, que a 
cláusula da "reserva do possível" – ressalvada a ocorrência 
de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade”. (Revista Trimestral 
de Jurisprudência, v. 185, p. 794-796)  

 
  Valeu-se o julgador, ainda, do ensinamento doutrinário de Ana 
Paula de Barcellos: 
 

"Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma 
contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá 
levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido 
judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu 
fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode 
esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, 
em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de 
serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente 
realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta 
central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 
particular, pode ser resumida, como já exposto, na 
promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida 
está em assegurar as condições de sua própria dignidade, 
que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 
condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os 
elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo 
existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 
prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los 
é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O 
mínimo existencial, como se vê, associado ao 
estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 
conviver produtivamente com a reserva do possível." (A 
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de 
Janeiro: Renovar, p. 245-246.)  

 
  A formulação e a execução de políticas públicas dependem de 
opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 
investidura em mandato eletivo e, embora seja possível o controle diante de uma 
injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, 
não é lícito exigir do Poder Público realizar além do que se mostra objetivamente 
possível em cada realidade administrativa, principalmente se os benefícios 
decorrentes da conduta estatal não são positivos ao ponto de satisfazer a 
expectativa legítima na espécie. 
 
  Emprega-se, na definição da efetividade imposta como objetivo a 
ser perseguido obrigatoriamente pelo agente público, a Cláusula da Reserva do 
Possível, traduzida em um binômio que compreende, “de um lado, (1) a 
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razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, 
de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar 
efetivas as prestações positivas dele reclamadas”. (Informativo 345 do STF )  
 
  Ainda a respeito dos custos da atuação administrativa como limites 
ao princípio eficiência, escreve Dalton Santos Morais: 
 

“Ou seja, numa realidade de escassos recursos públicos, o 
Estado e, conseqüentemente, a Administração Pública, 
detentora da missão de produzir a atividade administrativa 
necessária à atuação estatal, devem valorar quais são as 
providências mais prioritárias, a fim de com elas gastar os 
recursos públicos disponibilizados pela sociedade.” (“Os 
Custos da Atividade Administrativa e o Princípio da 
Eficiência”, Boletim de Direito Administrativo, janeiro de 
2005, p. 65)  

 
  Referida compreensão da efetividade administrativa atende a 
própria noção de juridicidade e respeita os limites da vinculação da atuação 
estatal, sem incorrer no vício de ignorar eventual discricionariedade 
administrativa. A modernização do Estado impõe-se desde que observados os 
resultados positivos decorrentes para o interesse público primário, recursos do 
erário existentes e a impossibilidade de se onerar cada vez mais, via tributação, 
o cidadão-contribuinte.  
 
  Nessa esteira, assevera Dalton Santos Morais: 
 

 “Com a quase exaustão da capacidade tributária de nossa 
sociedade – indubitavelmente, a carga tributária brasileira é 
uma das maiores do mundo -, o foco da questão vem 
paulatinamente deslocando-se para a questão da diminuição 
de despesas, já que ‘a despesa e a receita são duas faces da 
mesma moeda, as duas vertentes do mesmo orçamento. 
Implicam-se mutuamente e devem se equilibrar’.  
Vem, portanto, a Administração Pública brasileira, desde 
meados dos anos 90, dando relevo à criação de 
instrumentos jurídicos que propiciem a racionalização das 
atividades administrativas, no sentido de adequar os custos 
das referidas atividades ao bem comum que dela a 
sociedade pretende alcançar, tendo sido uma das premissas 
deste novo posicionamento jurídico o reforço do princípio da 
eficiência no ordenamento jurídico brasileiro, através de sua 
expressa previsão no art. 37, caput, da Constituição da 
República pela EC nº 19/98.” (“Os Custos da Atividade 
Administrativa e o Princípio da Eficiência”, Boletim de Direito 
Administrativo, janeiro de 2005, p. 62)  

 
  Considerando o indiscutível excesso na carga tributária atual, 
mostra-se necessário que se promova a racionalização na gestão administrativa, 
vinculada à realidade administrativa em questão. Como bem alerta o douto 
Procurador Onofre Alves Batista Júnior: 
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“A eficiência deve ser buscada e atendida todos os dias, em 
cada uma das atuações, em cada uma das decisões, e não 
pode ficar à mercê de programas mirabolantes, que na 
maioria das vezes atendem à autopromoção de tecnocratas 
e agentes públicos, useiros e vezeiros da máquina pública 
para o atendimento de seus anseios, frustrações e interesses 
pessoais.” (“Princípio Constitucional da Eficiência 
Administrativa”. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 
78).  

 
  Não se pode admitir, assim, que, a título de aperfeiçoamento do 
quadro de pessoal do Estado embasado no princípio da eficiência, seja autorizado 
o custeio, pelo erário, de cursos de formação cujo resultado não seja 
proporcionalmente benéfico, considerando-se as presentes demandas 
administrativas. Ademais, embora seja clara a necessidade de a especialização 
técnica chegar aos domínios do Estado, não se pode promovê-la com ignorância 
dos limites inerentes ao potencial positivo das medidas pretendidas. Um 
planejamento das medidas adequadas ao alcance da melhoria pública subjetiva, 
inclusive dos resultados a serem considerados quando do exame da eficácia 
administrativa, é indispensável quando o que se busca é o aperfeiçoamento do 
Estado. 
 
  Nessa linha de raciocínio, não se entende adequado ao Estado de 
Minas Gerais arcar com os custos da formação de servidores em instituições 
privadas de ensino, principalmente se disponível idêntica formação no sistema 
federal e estadual de educação. Com efeito, se possível ao servidor obter a 
conclusão de cursos de graduação e pós-graduação em instituições como a 
Universidade Federal de Minas Gerais ou na Fundação João Pinheiro, não se 
vislumbra possível à Administração pagar cursos de graduação e pós-graduação 
em faculdades privadas.  
 
  Deve-se considerar que os graus de escolaridade (ensino 
fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação) consubstanciam 
requisitos de habilitação dispostos em lei para o provimento dos cargos públicos 
ou para celebração futura dos contratos de emprego público. Cabe àquele que 
pretende tornar-se agente estatal obter, previamente, tal nível de formação para 
que lhe seja legítimo pretender o exercício das atribuições públicas. Satisfeito o 
requisito legal de habilitação e vinculado à função pública após cumpridos os 
demais pressupostos (aprovação em concurso público, p. ex.), presume-se que o 
servidor detém os conhecimentos necessários ao exercício da atividade. Caso o 
ente político necessite de um profissional com conhecimentos diversos, mais 
aprofundados, cabível nova seleção, até mesmo em cumprimento à regra do 
artigo 37, II da Constituição da República. 
 
  Reitere-se que a vontade de reformar o quadro de pessoal do 
Estado deve ser balizada pelos limites materiais considerados em face das outras 
demandas sociais, pelas dificuldades estruturais e da própria sociedade, sob 
pena de se condenar à teratologia qualquer das medidas pretendidas. 
 
  É preciso evitar a tendência inicial ao estabelecimento de metas 
pouco realistas, tão ambiciosas que poderão comprometer o interesse público 
primário. Destarte, não se entende possível, em princípio, que o Estado pague 
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curso de pós-graduação para servidor provido em cargo público cujo requisito de 
habilitação é a conclusão da graduação, se inúmeras outras demandas sociais 
permanecem ainda inatendidas na atualidade. Embora fosse desejável que o 
Poder Público pudesse custear o aperfeiçoamento técnico de todos os servidores, 
a realidade infelizmente evidencia a impossibilidade de tal decisão, que pode 
chegar a se caracterizar como absurda. Impende atentar-se para a viabilidade 
real das finalidades cuja consecução se procura alcançar e dos instrumentos 
necessários para a concretização de tais objetivos aptos a melhorar o nível da 
prestação de serviços públicos à sociedade. Impõe-se o emprego do bom senso e 
da coerência na avaliação da realidade em exame, excluída qualquer arrogância 
ou ingenuidade, ambos comportamentos igualmente prejudiciais ao processo de 
efetividade administrativa. 
 
  A capacidade do corpo burocrático executor não pode ser 
aperfeiçoada mediante planos inexeqüíveis, fundados em custos previstos de 
forma não-racional e não atentos aos resultados potencialmente decorrentes do 
investimento. E é preciso reconhecer que a maioria das escolas, faculdades e 
universidades particulares elabora os seus currículos sem a preocupação 
específica de ministrar conhecimentos aplicáveis no exercício da função 
administrativa. Outrossim, a longa formação dos servidores, com obtenção de 
qualificação que não é indispensável para o exercício das suas atribuições, indica 
a desnecessidade da medida e, conseqüentemente, sua não-razoabilidade. 
 
  Não se trata de recusar aos servidores formação técnica adequada. 
Devem ser implantadas medidas concretas que proporcionem aos servidores 
ampla reciclagem profissional. Contudo, do ponto de vista do atendimento das 
necessidades administrativas, entende-se cabível tal aperfeiçoamento, no 
momento atual, a partir da realização de programas intensivos de treinamento. 
Afigura-se razoável o afastamento do servidor para freqüentar um curso de 
capacitação específico, de um mês p. ex., ou um congresso (seminário, simpósio, 
conferência) especializado na área de atuação no órgão ou entidade pública, 
inclusive com o custeio do valor da inscrição pela Administração, se existente 
dotação orçamentária para tal gasto. É manifesta a diferença entre o custeio de 
um curso intensivo de atualização de conhecimentos técnicos vinculados às 
funções exercidas, que seja de curta duração e que traga benefícios imediatos ou 
a médio prazo para a Administração, e o pagamento pelo Estado de uma 
formação básica que dura até cinco anos, cujo conteúdo na maior parte das 
vezes sequer tem relação direta com as atribuições públicas desenvolvidas pelo 
servidor. 
 
  É certo que o sucesso de qualquer Administração encontra-se 
vinculado à adesão de um corpo de servidores dedicados somente a interesses 
objetivos de natureza pública, devidamente preparados para enfrentar e se 
adaptar à complexidade do gerenciamento público. Para tanto, é essencial o 
investimento no sentido de revalorizar as profissões do setor público, de modo a 
modificar qualitativamente o perfil do funcionalismo. Sem uma boa estrutura de 
pessoal com capacidade financeira e administrativa, é inviável a implementação 
das políticas públicas, mantendo-se os problemas de governança. No entanto, 
não se pode confundir tais objetivos com a implantação de uma política 
paternalista, inadequada para um Estado sujeito a demandas sociais básicas 
ainda inatendidas. Não se justifica que o DER pague a faculdade privada de um 
dos seus técnicos administrativos, ou o MBA para um dos seus engenheiros, 
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quando o currículo do curso em questão não demonstra pertinência direta com 
as atribuições da função pública exercida pelo referido agente e o Estado ainda 
não logrou atender o mínimo necessário no tocante à reforma das rodovias 
estaduais. Isto porque a supremacia do interesse público primário (relativo a 
toda a sociedade) impede a satisfação do interesse pessoal do servidor. 
 
  É manifesto que se encontram em situação de tensão o paradigma 
do aperfeiçoamento técnico dos agentes públicos e a prevalência do interesse da 
sociedade em uma dada realidade administrativa. Nesse contexto, destaca-se a 
denominada “técnica da ponderação” cuja formulação inicial tem sido atribuída a 
Dworkin no final da década de 60: 
 

“A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de 
decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em relação aos 
quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo 
quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de 
normas de mesma hierarquia que indicam soluções 
diferenciadas.” (Revista de Direito Administrativo, v. 235, p. 
9)  

 
  Conforme ensina Luís Roberto Barroso, “uma norma pode ser 
constitucional em tese e inconstitucional em concreto, à vista das circunstâncias 
de fato sobre as quais deverá incidir” (Revista de Direito Administrativo, v. 235, 
p. 7-8). Não há dúvida de que o princípio da eficiência é constitucional, 
porquanto mencionado de forma expressa no “caput” do artigo 37 da 
Constituição da República. No entanto, no presente caso, não incide de modo a, 
exclusivamente, legitimar que o Estado arque com a formação de todo o seu 
quadro de pessoal. 
 
  O princípio da proporcionalidade assume, em relação à técnica da 
ponderação, a função auxiliar de identificar, em dada situação empírica, qual a 
norma principiológica incide como meio adequado, necessário e proporcional 
para realizar o fim legítimo na espécie. Trata-se, assim, de um instrumento 
jurídico para elucidação de conflitos, porquanto guia potencial da atividade 
interpretativa necessária à acomodação de princípios em tensão, a serem eleitos 
ou rejeitados, renovados e redimensionados, em cada realidade.  
 
  Na mesma esteira, tenha-se o entendimento de Willis Santiago 
Guerra Filho ao afirmar que o princípio da proporcionalidade surge como o 
“‘princípio dos princípios’, verdadeiro principium ordenador do direito” (Revista 
dos Tribunais, v. 719, p. 59), ao que acresce: 
 

 “É ele que permite fazer a ponderação ou sopesamento 
(Abwägung, balancing) dos princípios e direitos 
fundamentais, bem como dos interesses e bens jurídicos em 
que se expressam, quando se encontram em estado de 
contradição, solucionando-a de forma que maximize o 
respeito a todos os envolvidos no conflito.” (Revista dos 
Tribunais, v. 719, p. 61)  

 
  Além de viabilizar a verificação da relação lógica entre meios e fins, 
bem como a adoção da alternativa menos gravosa, o princípio da 
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proporcionalidade tem sido o parâmetro para avaliar os interesses em conflito 
quando da tensão entre princípios. Na hipótese em discussão, certo é que se 
vislumbra como alternativa mais benéfica ao interesse público aquela que, em 
regra, afasta a possibilidade de o Estado arcar com o pagamento de cursos de 
formação básicos freqüentados por seus servidores junto a instituições privadas, 
mormente se disponibilizados cursos equivalentes pelo sistema federal e estadual 
de ensino. Ponderando as garantias implícitas e explícitas do ordenamento, 
diante da conjuntura administrativa específica, identificou-se ser esta a decisão 
construída em atenção à realidade em questão. 
 
  O próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a eficácia 
positiva dos princípios e a técnica da ponderação como instrumento de solução 
dos conflitos de interesses: 
 

“(...) o princípio da proporcionalidade representam um 
método geral para a solução de conflitos entre princípios, 
isto é, um conflito entre normas que, ao contrário do conflito 
entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução 
teleológica de uma das normas conflitantes nem pela 
explicitação de distinto campo de aplicação entre as normas, 
mas antes e tão somente pela ponderação do peso relativo 
de cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a 
fundamentar decisões em sentidos opostos. Nessa última 
hipótese, aplica-se o princípio da proporcionalidade para 
estabelecer ponderações entre distintos bens constitucionais.  
Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se 
dá quando verificada restrição a determinado direito 
fundamental ou um conflito entre distintos princípios 
constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso 
relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das 
máximas que integram o mencionado princípio da 
proporcionalidade.” (Intervenção Federal 2.257-6/SP, rel. 
Min. Gilmar Mendes, Pleno do STF, apud RDA, v. 239, p. 21-
22).  

 
  O Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Reclamação 2.126, 
relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, assentou ao analisar a concorrência de 
princípios e, em especial, a proporcionalidade: 

 
”Por fim, consideradas as peculiaridades do caso em exame, 
e observada a presente fase processual, diante dos 
princípios constitucionais que supostamente encontram-se 
em conflito, afigura-se recomendável a adoção daquilo que a 
doutrina define como uma ‘relação de precedência 
condicionada’ entre os princípios concorrentes. Nesse 
sentido, ensina Inocêncio Mártires Coelho: 
‘Por isso é que, diante das antinomias de princípios, quando 
em tese mais de uma pauta lhe parecer aplicável à mesma 
situação de fato, ao invés de se sentir obrigado a escolher 
este ou aquele princípio, com exclusão de outros que, prima 
facie, repute igualmente utilizáveis como norma de decisão, 
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o intérprete fará uma ponderação entre os standards 
concorrentes (...) 
Em outras palavras de Alexy, resolve-se esse conflito 
estabelecendo, entre os princípios concorrentes, uma relação 
de precedência condicionada, na qual se diz, sempre diante 
das peculiaridades do caso, em que condições um princípio 
prevalece sobre o outro, sendo certo que, noutras 
circunstâncias, a questão da precedência poderá resolver-se 
de maneira inversa.’ (Coelho, Inocêncio Mártires, 
Racionalidade Hermenêutica: Acertos e Equívocos, in: As 
Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo, Estudos 
em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Coord. 
Ives Gandra S. Martins, São Paulo, América Jurídica, 2002, 
p. 363).” (Reclamação 2.126, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
12.08.2002, DJU de 19.08.2002, Informativo 288 do STF) 

 
  Aplicando-se tais premissas ao presente caso, conclui-se que, se é 
indispensável profissionalizar servidores e empregados, os quais devem tornar-
se aptos a exercer as atividades administrativas, os investimentos em cursos e 
especializações devem ser realizados atentando-se para a necessidade de 
controle de gastos públicos, bem como para o potencial de benefício para a 
própria estrutura estatal. Considerando a atual realidade do Estado de Minas 
Gerais, não se entende legítima a outorga de bolsas de estudos para conclusão 
de ensino fundamental, ensino médio, graduação ou pós-graduação, mormente 
em se tratando de cursos disponíveis no sistema federal e estadual de ensino. 
 
 
 
4. Dos critérios vinculantes do custeio, pelo Estado, dos cursos de 
aperfeiçoamento. 
 
 
  Fixados no item 3 os principais critérios negativos que, em regra, 
proíbem o custeio, pelo Estado, dos cursos de formação, cumpre examinar 
alguns critérios positivos a serem necessariamente observados nas hipóteses em 
que for legítima a assunção total ou parcial do ônus financeiro pela 
Administração no tocante ao aperfeiçoamento técnico do seu pessoal. 
 
 
 4.1. A isonomia 
 
  O princípio da isonomia exige que a igualdade esteja presente na 
criação do direito e na sua aplicação. Para sua identificação, é mister que sejam 
realizados juízos de valor de razoabilidade a fim de garantir que, excluído o 
arbítrio, a norma trate igualmente os seus beneficiários e para que o operador do 
direito concretize a isonomia no mundo real.  
 
  Em situações como a de deferimento de benefício aos servidores 
públicos, afasta-se o que a doutrina convencionou denominar igualdade “perante 
a lei”, de caráter eminentemente formal e artificial, para se buscar a igualdade 
material. Em outras palavras, não satisfaz um mero reconhecimento formalista 
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de direitos, sendo necessária a diminuição efetiva de favoritismos ou 
perseguições ofensivos ao sistema vigente.  
 
  Esta concepção, que impõe uma aplicação dinâmica do princípio, 
traz consigo “a necessidade da conscientização de que promover-se a igualdade 
é – muitas vezes – levar em consideração as particularidades que desigualam os 
indivíduos” (Rui Portanova, “Princípio Igualizador”, Ajuris, v. 62, p. 282). 
Referido tratamento capaz de assegurar a igualdade material impõe-se ao 
próprio legislador – quando da criação da regra legal – bem como ao 
administrador – no momento de regulamentar ou regular o ordenamento e no 
momento de executá-lo. Os operadores do Direito poderão, na concretização da 
igualdade substancial, impor tratamento diferenciado aos destinatários da norma 
ou da conduta administrativa, se assim justificar o interesse público. 
 
  Sobre esta questão, não se pode ignorar o trabalho doutrinário que 
esgotou o exame do princípio da igualdade e das suas repercussões no âmbito do 
Direito Administrativo, qual seja, a obra do professor Celso Antônio Bandeira de 
Melo: “Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade” (3ª ed. 10ª tir. São Paulo: 
Malheiros, 2002). Para o ilustre administrativista, a complexidade das estruturas 
sociais faz proliferar discriminações necessárias à regulação das relações 
jurídicas. Nesse contexto, só seriam ofensivos à isonomia os atos que elegem 
certos fatores diferenciais existentes nas pessoas, mas que não poderiam ter 
sido eleitos como matriz do discrímen. Em sentido contrário, as discriminações 
são compatíveis com a isonomia quando existe um vínculo de correlação lógica 
entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto e a 
desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação 
não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição.  
 
  Referindo-se em especial à lei, enumera como requisito preliminar à 
caracterização da isonomia que “o traço diferencial adotado, necessariamente há 
de residir na pessoa, coisa ou situação a ser discriminada; ou seja: elemento 
algum que não exista nelas mesmas poderá servir de base para assujeitá-las a 
regimes diferentes.” (Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed. 10ª tir. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 23) 
 
  Outrossim, para ele, “tem-se que investigar, de um lado, aquilo que 
é erigido em critério discriminatório e, de outro lado, se há justificativa racional 
para, à vista do traço desigualador adotado, atribuir o específico tratamento 
jurídico construído em função da desigualdade afirmada”1. Afinal, 
 

 “a discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. Impende 
que exista uma adequação racional entre o tratamento 
diferenciado construído e a razão diferencial que lhe serviu 
de supedâneo. Segue-se que, se o fator diferencial não 
guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos 
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o 
princípio da isonomia.” (Conteúdo Jurídico do Princípio da 
Igualdade. 3ª ed. 10ª tir. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 39)  

 

                                                           
1 Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed. 10ª tir. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 38. 
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  Em passagem lapidar, resume o professor os requisitos para que 
um discrímen seja convivente com a isonomia impende que determinados 
elementos, como a necessidade de que as situações ou pessoas desequiparadas 
pela regra de direito sejam efetivamente distintas entre si (vale dizer, possuam 
características, traços, nela residentes, diferençados); que exista, em abstrato, 
uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de 
regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma jurídica; e que, in 
concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente em função dos 
interesses constitucionalmente protegidos (isto é, resulte em diferenciação de 
tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – 
para o bem público). (Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed. 10ª tir. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 41) 
 
  Na hipótese em comento, se existirem vários servidores 
interessados em freqüentar, p. ex., um seminário ou congresso, para se deferir a 
um ou alguns deles o benefício, recusando-o aos demais, é imprescindível que a 
Administração enumere aspectos objetivos relativos ao próprio servidor, os quais 
tenham relação com a necessidade pública  justificadora da medida, sem 
qualquer contrariedade às normas constitucionais. Poderá enumerar, p. ex., a 
preferência dos servidores lotados em determinado setor, o qual exige, para o 
cumprimento das atividades cotidianas, o emprego dos conteúdos discutidos no 
evento em questão. Referida prioridade pertine ao próprio servidor (local da 
prestação dos seus serviços), apresenta correlação lógica com a necessidade 
administrativa (o aperfeiçoamento de pessoal encarregado do exercício de 
determinadas funções públicas) e não contraria quaisquer das normas do 
ordenamento jurídico. Atende-se, portanto, o pressuposto segundo o qual o traço 
diferencial adotado deve residir na pessoa, coisa ou situação a ser discriminada. 
Segundo Álvaro Melo Filho, 
 

“Nesse contexto de idéias constata-se que violenta o 
princípio da igualdade a lei que trate desigualmente pessoas, 
coisas ou situações, com base em fatores estranhos a essas 
mesmas pessoas coisas ou situações.” (Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 31, n. 123, p. 120) 

 
  Ademais, há uma justificativa racional para o específico tratamento 
jurídico construído em função da desigualdade proclamada (prioridade àqueles 
que, absorvendo determinados conhecimentos, levarão maior efetividade ao 
exercício da função administrativa), donde resulta clara a ausência de 
discriminação gratuita, arbitrária ou fortuita.  
 
  Todas as vezes em que o fator adotado para distinguir guarda uma 
correlação lógica abstrata com as necessidades públicas presentes na espécie, 
nenhuma ofensa se vislumbra ao princípio da isonomia.  Isto principalmente se o 
fundamento racional abstratamente existente é, em concreto, afinado com os 
valores absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. Ao 
contrário, se uma dada exigência particularizar o servidor apto a disputar a 
concessão do benefício de custeio estatal de curso de aperfeiçoamento de modo 
desproporcional com a necessidade administrativa justificadora da medida, é que 
haverá o descumprimento da isonomia em desfavor dos interessados objeto de 
discriminação indevida. O alijamento indevidos de servidores que poderiam ser 
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beneficiados com a vantagem, sem qualquer pertinência com a finalidade pública 
que justifica o investimento estatal, deixa evidente o prejuízo à igualdade. 
 
  Destarte, ao estabelecer os critérios com base em que serão 
deferidos quais os servidores farão jus a que o Poder Público arque com os 
custos de determinados instrumentos de aperfeiçoamento técnico, deve a 
Administração observar que quaisquer restrições ou discriminações 
desvinculadas da necessidade administrativa implicam ofensa ao princípio 
constitucional isonomia e da legislação de regência. 
 
  Isso não significa que os servidores devam ser tratados sempre de 
forma idêntica. Na verdade, a própria seleção daqueles que terão direito ao 
custeio do curso de aperfeiçoamento tem por objetivo desigualar os interessados 
para viabilizar a escolha daquele que, potencialmente, trará maior retorno do 
investimento para a Administração. Assim, como já se explicitou, admitem-se 
critérios discriminatórios dos sujeitos. O fundamental é que as distinções tenham 
fundamento na ordenação jurídica e na realidade administrativa, de modo a não 
configurar quebra do princípio da isonomia. A preservação do princípio ocorrerá 
sempre que se garanta a igualdade entre os iguais, proporcionalmente à 
necessidade pública e com respeito aos aspectos fáticos em questão. 
 
 
 4.2. A impessoalidade 
 
  A exigência de que a atuação do Estado ocorra a salvo de 
preferências espúrias, divorciadas dos objetivos públicos que devem inspirar a 
ação administrativa decorre da premissa segundo a qual os poderes estatais 
apenas são instrumentos das finalidades públicas, o que implica um mínimo de 
objetividade no comportamento da Administração. No exercício das 
competências instrumentais à satisfação das necessidades coletivas, é vedada a 
influência de qualquer vontade particular que não se coadune com o interesse 
público, porquanto inadmitida a personalização indevida do poder. 
 
  Sendo assim, o princípio da impessoalidade parte da idéia básica de 
objetividade capaz de excluir quaisquer favores ou perseguições desleais e de 
promover a independência da atuação pública em relação a todas as 
particularidades individuais irrelevantes para o exercício da competência 
administrativa. Ao se exigir um agir impessoal, afastam-se quaisquer 
discriminações ou privilégios indevidos, seja em favor do beneficiário da atuação 
administrativa, seja em favor do agente público integrante do quadro de pessoal 
do Estado. 
 
  Embora a impessoalidade absoluta não seja alcançável em razão 
das relações individuais por meio das quais se realiza a ação do Estado, o que se 
procura banir são os personalismos antagônicos com a consecução do interesse 
público primário. Não se admite o descompasso teleológico entre a finalidade 
pública e o objetivo do comportamento administrativo no caso concreto. 
 
  Uma das formas de evitar desvio de poder na assunção de custeio 
integral ou parcial de eventos de aperfeiçoamento pelo Estado é evidenciar a 
vinculação dos atos em questão aos conteúdos prioritários necessários ao 
exercício das funções públicas, considerando os conhecimentos já adquiridos pelo 
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servidor na unidade em que trabalha, bem como as habilidades desenvolvidas no 
exercício das suas atividades institucionais. Em vez de se invocar aspectos 
subjetivos, de difícil controle, priorizam-se aspectos objetivos os quais enfatizem 
o desempenho individual e institucional, bem como o desenvolvimento de novas 
posturas de gestão nas instituições públicas. 
 
  A impessoalidade teria repercussão relativamente à concessão de 
vantagens aos servidores, ao proibir qualquer conduta pública prejudicial ou 
benéfica à parcela do pessoal do Estado, se ausente a relação lógica de 
pertinência e proporcionalidade com o interesse público. Impedir favoritismos e 
perseguições na esfera pública seria, portanto, decorrência automática do 
princípio em exame. 
 
  Em lugar de uma impessoalidade estética e formal, busca-se a 
concretização de um princípio do qual decorra o dever do administrador público 
agir sem considerar aspectos pessoais irrelevantes para o cumprimento do 
ordenamento de regência. Não se trata apenas de afastar a prática de atos 
administrativos assentados em laços de amizade ou de desafetos, mas de obrigar 
condutas positivas de tratamento impessoal na Administração Pública. Além de 
impedir que se faça cortesia com normas jurídicas, comprometendo a 
coercitividade e imparcialidade que lhes deve ser característica, exclui-se a 
possibilidade de desmoralização administrativa presente diante de ações 
inspiradas em hostilidades, desavenças ou preferências subjetivas e parciais.  
 
  Embora tenha fundamento no princípio da igualdade, a 
impessoalidade possui contornos próprios, mesmo porque restrita à esfera da 
Administração Pública e suas relações, como conclui Rita Tourinho, com fulcro na 
visão de Cármem Lúcia Antunes Rocha: 
 

“O princípio da impessoalidade, por sua vez, é restrito 
apenas à esfera estatal, referindo-se, também à relação 
existente entre o agente público e a Administração Pública. 
Desta forma, afronta o princípio da impessoalidade, por 
exemplo, o Chefe do Executivo que coloca em propagandas 
de obras, símbolos que o identifiquem.  
A igualdade seria um direito do cidadão, enquanto a 
impessoalidade se traduziria em um dever, cujo titular é a 
Administração Pública. O primeiro obriga todas as pessoas, 
sejam públicas ou privadas, físicas ou jurídicas. O segundo 
restringe-se ao Estado, exigindo que este seja imparcial nos 
seus comportamentos.” (“Discricionariedade administrativa: 
ação de improbidade & controle principiológico”. Curitiba: 
Juruá, 2004, p. 81). 

 
  Destarte, entende-se a impessoalidade como aspecto integrante do 
regime jurídico de direito público e que vincula as decisões administrativas 
relativas aos investimentos estatais no aperfeiçoamento do seu quadro de 
pessoal. 
 
 
 4.3. A moralidade administrativa 
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  Da moralidade resulta a idéia de que o administrador público 
encontra-se obrigado a exercer uma boa administração que assegure a 
concretude de uma sociedade justa, democrática e solidária. Haveria uma 
especialização na gestão administrativa que impõe ao Estado o dever de agir 
com respeito ao grau de profissionalização institucional característico do serviço. 
Não se admite qualquer discriminação tendente à imoralidade, por ser imperativa 
uma atuação benigna e não nociva aos interesses sociais. Exige-se um 
comportamento honesto segundo paradigmas resultantes do próprio 
ordenamento, amadurecidos na realidade administrativa. 
 
  Nesse sentido, é mister que, seja no exercício de competência 
vinculada ou discricionária, seja na seara política, o agente público paute sua 
atuação de acordo com a ética vigente na instituição, a qual implicará sempre o 
exercício leal das suas atribuições. Com efeito, a moralidade impõe ao agente a 
fidelidade aos interesses superiores do Estado, identificados com os objetivos 
legítimos cuja proteção se impõe àquele que integra o serviço público. Cabe 
anotar que somente atende a tais premissas a realização das atribuições com 
rendimento e eficácia, sendo flagrantemente imoral a atuação pública desidiosa. 
De lembrar, ainda, a necessidade de perseguição da honestidade e correção na 
execução, com exclusão de qualquer comportamento corrupto, parcial ou 
fraudulento.  
 
  Marçal Justen Filho, que define a moralidade administrativa como 
uma ética vinculada e voltada para a conduta e desempenho da função 
administrativa, regida pelo direito público, frisa a impossibilidade de se 
desvincular a moralidade pública do todo constitucional, dando-lhe uma 
autonomia absoluta, nem mesmo da realidade em que incide:  
 

“O princípio da moralidade pública é, por assim dizer, um 
princípio jurídico ‘em branco’, o que significa que seu 
conteúdo não se exaure em comandos concretos e definidos, 
explícita ou implicitamente previstos no Direito legislado. O 
princípio da moralidade pública contempla a determinação 
jurídica da observância de preceitos éticos produzidos pela 
sociedade, variáveis segundo as circunstâncias de cada caso.  
O princípio da moralidade pública não possui conteúdo 
normativo perfeito e acabado. (...) A apuração do conteúdo 
jurídico do princípio da moralidade pública envolve, por isso, 
uma aproximação e uma dinâmica. Há um núcleo axiológico 
que produz desdobramentos mais ou menos indefinidos.” 
(Revista Trimestral de Direito Público, v. 11, p. 50).  

 
  Entende-se que, no plano empírico, o exame a ser realizado pelo 
administrador no momento em que age deve fundar-se na legitimidade do 
comportamento em face dos valores éticos do grupo social em que se insere. A 
autoridade administrativa deve atuar de forma lisa e escorreita, vedado qualquer 
comportamento malicioso, negligente ou imprudente, considerado o padrão de 
conduta do homem médio no exercício daquela função. Um ato administrativo 
divorciado dos valores sociais vigentes, que não se compatibiliza com os anseios 
de segmentos da comunidade e que não lhe satisfaz as necessidades básicas 
consubstancia comportamento anômalo o qual merece repulsa imediata. 
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  Infringe a moralidade qualquer agente que, ignorando os ditames 
do ordenamento, defira vantagens como afastamento subsidiado a servidor para 
freqüência a determinado curso de aperfeiçoamento pautando sua conduta por 
critérios diversos da lealdade, boa-fé e veracidade, afastando-se do zelo 
profissional que lhe é imposto para incorrer em dolo, fraude ou qualquer outro 
procedimento desonesto.  
 
  Quando se trata de decisão política de custeio, pelo Estado, de 
determinados gastos na formação de pessoal, a moralidade administrativa requer 
a virtude da ponderação fundada no senso geral e na finalidade pública 
condutora de qualquer ação estatal, de modo que prevaleça o equilíbrio 
necessário ao Estado Democrático de Direito. Repudia qualquer ato contrário à 
conduta pública que deve ser orientada em favor da veracidade e eqüidade, 
sendo estas instrumento de realização do bem público e das necessidades da 
comunidade.  
 
  Como prescreve Marçal Justen Filho a respeito do núcleo jurídico do 
princípio em comento: 
 

“O conteúdo jurídico do princípio da moralidade pública 
resulta da conjugação de dois conceitos básicos, que são a 
supremacia do interesse público e a boa-fé. A partir desse 
núcleo, agregam-se outras vivências consagradas 
eticamente.” (Revista Trimestral de Direito Público, v. 11, p. 
51)  

 
  Destarte, para se ter a moralidade em situações como a ora em 
discussão, é indispensável que se demonstre, objetivamente, o interesse público 
primário que recomenda a absorção de determinados conhecimentos pelo 
servidor, bem como o fato de, segundo o padrão médio do homem comum, 
justificar-se o deferimento de tal benefício às custas do erário. 
 
  A evolução no estudo da moralidade evidencia-se na tentativa de 
lhe retirar o aspecto exclusivamente subjetivo, atribuindo-lhe também um 
mínimo possível de objetividade no tocante ao seu conteúdo. No lugar de 
fundamentar o conceito apenas em noções como justiça e ética, invoca-se a 
necessidade de cada comportamento administrativo embasar-se na conduta 
aceita como legítima pelos membros da sociedade em determinada época, 
assegurada a proporcionalidade entre os meios empregados os benefícios 
alcançados ao final e excluído o descumprimento da finalidade pública prevista 
abstratamente na ordem jurídica como objetivo estatal. Em vez de fundá-la em 
concepções pessoais, ou até mesmo de natureza política, prescreve-se como 
indispensável à caracterização da moralidade administrativa a produtividade no 
exercício da competência pelo agente, a eficiência no emprego dos poderes 
públicos e a eficácia no alcance dos resultados, ao que se acresce o dever de 
prestar contas nas diversas vias de controle estatal. 
 
  O esforço de estipular um conteúdo apto a definir com maior 
objetividade a moralidade administrativa justifica-se em razão até mesmo do 
pluralismo ideológico presente na sociedade contemporânea e discutido “infra”. 
Com efeito, em uma sociedade plúrima conceituar a moralidade administrativa. 
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Daí a importância de se valer de critérios capazes de preencher materialmente a 
noção em comento. 
 
  Segundo o Procurador da República Francisco Chaves dos Anjos 
Neto, “não mais se admite aquela cantilena de sempre segundo a qual o princípio 
da moralidade se ressente de uma objetividade digna de chegar à condição de 
paradigma do sistema jurídico”. O destino que lhe é reservado é o mesmo do 
princípio da razoabilidade, completamente disseminado na cultura jurídica da 
civilização ocidental, inclusive do nosso país. O fato é que “o princípio da 
moralidade está aí à evidência, pronto para ser cortejado, só bastando um 
compromisso do operador do direito com a principiologia constitucional” 
(“Princípio da Probidade Administrativa: regime igualitário no julgamento dos 
agentes político”, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p. 50) 
 
  Assim, embora se reconheça a dificuldade de estabelecer o 
conteúdo preliminar, teórico e preciso da moralidade administrativa, certo é que 
o Direito ampliou o seu círculo para abranger matéria que antes dizia respeito 
apenas à moral. Abarcou a moral administrativa. E, a despeito de existirem 
preceitos morais não incorporados pelo Direito, na seara em que ocorreu esta 
incorporação verifica-se a ciência jurídica ampliou o seu domínio. Qualquer 
conduta de um agente público desconforme com os padrões éticos de atuação 
administrativa, que afete o interesse público ou direito de terceiros que se 
relacionam com o Estado, desatende não apenas uma norma moral, mas o 
próprio direito vigente. 
 
  Essa visão unificadora é compartilhada por Emerson Garcia: 
 

“Não obstante o extenso rol de princípios, expressos ou 
implícitos, que norteiam a atividade do agente público, 
entendemos que merecem maior realce os princípios da 
legalidade e da moralidade. Aquele condensa os comandos 
normativos que traçam as diretrizes da atuação estatal; este 
aglutina as características do bom administrador, do agente 
probo cuja atividade encontra-se sempre direcionada à 
consecução do interesse comum. Da conjugação dos dois 
extrai-se o alicerce da probidade, a qual deflui da harmonia 
entre a atuação estatal e os princípios que a regem, fórmula 
refletida no denominado princípio da juridicidade.” (Revista 
dos Tribunais, v. 833, março de 2005, p. 713)  

 
  Sendo assim, qualquer comportamento da Administração no tocante 
aos investimentos no aperfeiçoamento do seu quadro de pessoal que não atenda 
a moralidade ou que incorra, em especial, em abuso de poder contraria dever 
constitucional de atuação pública, afastando-se dos valores jurídicos 
condicionantes da gestão governamental. Não mais se admite a timidez do 
operador do Direito formado sob o paradigma positivista em recorrer à moral 
para delimitar a idéia de moralidade administrativa agora inserida no âmbito da 
legalidade do comportamento público, aspecto de manifesta repercussão “in 
casu”, como demonstrado à exaustão. 
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 4.4. A Proporcionalidade e a necessidade de pertinência entre o 
conteúdo da formação e as atribuições exercidas pelo servidor 
 
  A proporcionalidade surge como um princípio cuja observância se 
requer em qualquer Estado Democrático de Direito, que exige da Administração 
Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do 
ordenamento em face da realidade social. Não pode o Poder Público atuar 
arbitrária e irracionalmente, estando proibidos o excesso e a insuficiência da 
ação administrativa. Em razão da proporcionalidade, impõe-se a conduta 
adequada, necessária e suficiente na espécie, bem como o dever de perseguir, 
de modo refletido, o equilíbrio entre a proteção da liberdade individual e dos 
direitos da coletividade, vale dizer, entre o interesse privado e o interesse 
público. Resulta do referido princípio, ainda, a necessidade de sopesamento dos 
valores juridicizados no ordenamento em face das circunstâncias concretas, 
caracterizando violação a este dever quaisquer exageros estatais injustificados.  
 
  Na tentativa de delimitar o conceito, Alexy, ao tratar da 
proporcionalidade, distingue a adequação (a indispensabilidade da medida), a 
necessidade (postulado do meio mais benigno) e a proporcionalidade no sentido 
estrito (postulado de ponderação propriamente dito). No seu Derecho Justo – 
fundamentos de Ética Juridica, Karl Larenz, ao referir-se à proporcionalidade, 
analisa, certeiramente, os aspectos positivo e negativo do princípio: 
 

“El principio de proporcionalidad, en su sentido de 
proihibición de la excesividad, es un principio del Derecho 
justo que deriva inmediatamente de la idea de justicia. 
Indudablemente conecta con la idea de ‘moderación’ y de 
‘medida justa’ en el sentido de equilibrio. Negativamente, de 
los conceptos citados resulta una prohibición de excesividad, 
que siempre ha regido como exigencia de legislador que 
debe establecer un Derecho justo. Su consagración como 
principio de rango constitucional tiene la importancia 
práctica de que desde ahora tienen que examinar si se ha 
observado o no tanto los funcionarios de la Administración 
(en el ámbito de la ‘Administración intervencionista’) como 
em todo caso los jueces. Reaparece así la función negativa 
del principio, que está en primer plano de su formulación 
como ‘prohibición de excesividad’. No se puede decir con 
precisión cuál es la dimensión correcta; por ejemplo, la 
cuantía de una multa, la duración de una prisión preventiva, 
el ancance de una limitación de edificar. Casi siempre hay un 
espacio de arbitrio, mas, por lo general, puede decirse con 
bastante seguridad lo que es ‘desproporcionado’ o ‘excesivo’, 
tras una ponderación de los bienes y una comparación con 
otros casos. Por eso, el principio de proporcionalidad como 
‘prohibición de excesividad’ es aplicable sin discusión. Su 
consagración como principio de rango constitucional se sitúa 
de este modo em la línea de una aproximación del Derecho 
vigente al ‘Derecho justo’” (Madrid, Civitas, 1985, p. 145).  

 
  No tocante ao pressuposto da adequação o que se afere é se uma 
determinada medida consiste no meio certo para levar à finalidade almejada. 
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Não se admitem excessos nos meios utilizados em face do fim público perseguido 
na espécie. O sacrifício admissível deve ser ponderado em face das normas 
constitucionais e dos objetivos condutores da atuação administrativa. Assim, se 
diante da necessidade de aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos em 
determinado órgão (motivo), o Poder Público defere a freqüência de parcela seus 
servidores em determinado curso no qual não se discutem sequer as demandas 
estatais (meio), buscando maior efetividade administrativa (fim), a medida 
adotada não atende o princípio em questão. Nesse caso, fica claro o 
descompasso entre motivos, meios e fins, pois não há relação direta entre a 
necessidade de aperfeiçoamento e o curso cujo custeio o Estado assumiu integral 
ou parcialmente, sendo manifesta o potencial mínimo de incremento da eficiência 
administrativa. 
 
  Especificamente sobre a necessidade como pressuposto à 
caracterização da proporcionalidade da conduta administrativa, é mister que 
cada comportamento estatal seja exigível como condição indispensável à 
concretização do interesse público, uma vez que 
 

“o cidadão tem direito à menor desvantagem possível. 
Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção 
de determinados fins, não seria possível adotar outro meio 
menos oneroso para o cidadão. Este subprincípio não 
questiona, na maior parte dos casos, a adoção da medida 
(necessidade absoluta) mas sim a necessidade relativa, ou 
seja, se o legislador poderia ter adotado outro meio 
igualmente eficaz e menos desvantajoso para os cidadãos” 
(RDA, v. 227, p. 331).  

 
  Nesse sentido, uma medida é necessária quando, considerando as 
possibilidades de atuação concreta na realidade em questão, a conduta escolhida 
é aquela que implica menor restrição decorrente do comportamento 
administrativo. Trata-se do princípio da escolha do meio mais suave, que impede 
ao poder público exceder os limites indispensáveis para a consecução da 
finalidade pública pretendida.  Segundo Emília Simeão Albino Sako e Celismara 
Lima da Silva, “O segundo subprincípio que integra o conceito de 
proporcionalidade é a ‘necessidade’. De acordo com este, diante de meios 
igualmente capazes de levar a um determinado fim, deve-se optar pelo menos 
gravoso dependendo da relação jurídica em questão.” (Revista dos Tribunais, v. 
832, fev. de 2005, p. 62) 
 
  Na hipótese de investimento público na atualização técnica dos seus 
servidores, é necessário que a Administração eleja sempre a via menos restritiva 
e onerosa, sendo desarrazoado um gasto excessivo no sentido de um dado 
aperfeiçoamento, se um dispêndio inferior apresenta idêntico potencial de 
majorar a eficiência administrativa.  
 
  Referida ponderação vincula-se à relação custo-benefício da medida 
em face do conjunto de interesses em jogo, de modo a ponderá-la mediante o 
exame dos eventuais danos e dos resultados benéficos viáveis na espécie. No 
exame da proporcionalidade em sentido restrito, o operador do direito “deve 
perguntar-se se o resultado obtido com a intervenção é proporcional à carga 
coativa da mesma. Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de 
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ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não 
desproporcionado em relação ao fim. Trata-se de uma questão de medida ou 
desmedida para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em 
relação às vantagens do fim” (RDA, v. 227, p. 331). 
 
  Conseqüentemente, a proporcionalidade em sentido estrito traduz a 
ponderação que deve haver entre o gravame imposto e o benefício trazido. Se o 
Estado investe milhares de reais em um curso a ser freqüentado por 
determinado servidor cujas atribuições exercidas não são relevantes para a 
sociedade, existe total falta de proporcionalidade entre o bem protegido – 
interesse público primário – e o bem jurídico sacrificado – dinheiro público. Como 
elucida, Luís Roberto Barroso, “Se os critérios da necessidade e da adequação já 
foram atendidos, é preciso verificar se o resultado obtido é proporcional à carga 
coativa imposta. Por meio desse juízo de ponderação, procura-se conciliar os 
interesses dos indivíduos com o interesse da comunidade.” (apud Revista dos 
Tribunais , v. 832, p. 62). 
 
  Resulta claro, portanto, a inadmissibilidade do exercício imoderado 
da competência quando da decisão pública de custeio total ou parcial de cursos 
de formação. Referida análise deve ocorrer com um exame global e 
contextualizado do comportamento administrativo. Não se ignora a necessidade 
de se atentar para a relatividade do conceito do interesse público a ser 
ponderado, em cada circunstância com as garantias constitucionais e direitos 
individuais, nem mesmo de considerar os interesses atingidos com a conduta 
administrativa e a importância e repercussão da conduta na sociedade em 
questão. Contudo, a proporcionalidade torna imprescindível o ajustamento da 
resposta estatal às demandas que justificam ou exigem a conduta administrativa 
(avaliação do conjunto de circunstâncias, com a eleição de prioridades), bem 
como a evidência da exatidão e justiça das decisões administrativas, conforme 
juízos objetivos de valores vigentes. 
 
  O status constitucional é reconhecido à proporcionalidade, enquanto 
princípio implícito no texto constitucional, cuja normatividade é manifesta, 
consoante já explicitado “supra”: 
 

“O que, em suma, interessa para definir a normatividade dos 
princípios é o fato, atualmente indiscutível na práxis jurídica, 
de vincularem tanto os órgãos constitucionais do Estado 
(Legislativo, Executivo e judiciário) como os particulares à 
sua escorreita obediência. 
Se não é por força do que poderes chamar de qualidade 
normativa, como explicar, em nossa realidade, que um 
princípio, embora não previsto expressamente na Lei 
Fundamental vigente, como é o caso da proporcionalidade e 
razoabilidade, possa invalidar lei aprovada pelo Parlamento, 
justamente porque este não atendeu às exigências que 
prescreve. Prova insofismável dessa assertiva está na ADIMC 
855-PR (...)” (NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. “O Princípio 
da boa-fé e sua aplicação no direito administrativo 
brasileiro”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, 
p. 47). 
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  O fundamental, para se observar a força normativa da 
proporcionalidade, é que haja evidência do vínculo de causalidade entre a 
capacitação pessoal do servidor promovida pelo treinamento e o atendimento da 
necessidade pública relativa ao eficiente exercício das atribuições estatais. Tal 
aspecto deve ser estabelecido à luz do interesse público, justificado sob os 
princípios expressos e implícitos constitucionais e visar a realização do bem 
comum, objetivo permanente da Administração. Deve o administrador analisar o 
espectro de opções postas ao seu alcance, e comparar com os resultados 
positivos potencialmente resultantes do aperfeiçoamento técnico, buscando a 
melhor solução para a situação em questão, a saber, aquela que realize ao 
máximo cada um dos interesses públicos em jogo.  
 
  Em especial no tocante à matéria em discussão, a proporcionalidade 
implica que se busque que o servidor tenha acesso, nas áreas de interesse do 
respectivo órgão público ou entidade administrativa, a cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento técnico em eventos, em princípio, de curta duração. Destacam-
se treinamentos em serviço, seminário, congressos, cursos presenciais e à 
distância, desde que comprovadamente contribuam para atualização profissional 
do servidor, bem como para a melhoria no atendimento das necessidades 
administrativas. 
 
  É necessário que o deferimento dos benefícios ocorra considerando 
os conhecimentos já adquiridos pelo servidor na unidade em que trabalha, bem 
como as habilidades desenvolvidas no exercício das suas funções institucionais. 
Os conteúdos devem ser indicados em atenção ao público-alvo das ações de 
capacitação, a saber, servidores públicos. No momento do deferimento do 
custeio integral ou parcial, o Estado deve considerar os perfis profissionais que 
enfatizem o desempenho individual e institucional, com o desenvolvimento de 
novas posturas de gestão nas instituições públicas, ao que se acresce o potencial 
de atuação dos servidores como facilitadores, instrutores e multiplicadores em 
ações de capacitação e de apoio às iniciativas de crescimento profissional do 
restante do quadro de pessoal da unidade. 
 
  Tais aspectos, que demonstram a adequação, necessidade e 
proporcionalidade estrita da medida, asseguram a concretização do interesse 
público primário, impedindo o desvio em relação à finalidade administrativa em 
sentido amplo. 
 
 
 4.5. A motivação do ato 
 
  A doutrina e a jurisprudência têm assentado que, atualmente, em 
face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 3º, XXXV), 
conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação 
é, em regra, obrigatória. Na atuação vinculada ou na discricionária, o agente do 
Estado, ao praticar determinado comportamento, fica na obrigação de justificar a 
existência do motivo e do fundamento jurídico que o embasa.  
 
  Certo é que não se pode admitir que qualquer conduta estatal, 
independentemente da sua natureza política, administrativa vinculada ou 
discricionária, possa tornar-se realidade sem a indicação do seu suporte fático e 
jurídico, principalmente em se tratando de um Estado que se pretende 
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Democrático de Direito. Neste contexto, mesmo diante da omissão legislativa de 
exigência expressa de motivação, decorre tal obrigatoriedade do modelo de 
Estado traçado na Constituição em vigor.  
 
  Florivaldo Dutra de Araújo leciona, com habitual percuciência, que 
se deve reconhecer a existência da regra geral da obrigatoriedade de motivação:  
 

“A dispensa de motivação nos atos vinculados não deve ser 
cogitada, por duas razões principais: a necessidade de se 
conhecer a interpretação dada pelo administrador à lei, e a 
de tornar possível a verificação da correta incidência do ato 
na situação fática que o tenha motivado. 
(...) Quanto à motivação para os atos discricionários, sua 
dispensa é de tal inconveniência, que quase não há quem 
não ponha exceções a tal afirmação, reportando-se a 
algumas daquelas hipóteses em que a fundamentação se 
impõe pela natureza do ato.” (Motivação e Controle do Ato 
Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, p. 114-115.) 

 
  Sem dúvida, é exatamente nos atos discricionários e nos atos 
políticos, em que há maior espaço de ação para o agente público, que se 
mostram indispensáveis melhores instrumentos de controle, destacando-se a 
fundamentação como um dos mais eficientes mecanismos de aferir a legalidade 
administrativa. Não é equivocado afirmar que, na verdade, quanto maior a 
discricionariedade política ou técnica outorgada ao agente estatal, maior a 
necessidade de motivação da sua atuação.  
 
  Em face da Constituição de 1988, não remanesce a possibilidade de 
se falar em ato administrativo desprovido de fundamentação. Na medida em que 
o contraditório e a ampla defesa encontram-se erigidos como garantias no artigo 
5º, LV da Lei Maior, inadmissível que a atuação administrativa surja 
desacompanhada das razões fáticas e jurídicas que a justificaram, sob pena de, 
ausente a motivação, afigurar-se impossível o exercício democrático das citadas 
garantias constitucionais.  
 
  A motivação surge, ainda, como meio necessário à caracterização 
do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, LIV da Constituição. Um ato 
que não ostente as razões pelas quais foi praticado não atende a norma 
fundamental que consagrou o due process of law. Referido princípio não se limita 
às garantias formais, mas dele decorrem atualmente garantias substanciais, 
dentre as quais se destaca a motivação. É ela quem legitima o exercício do poder 
e impede o uso arbitrário das competências públicas, conciliando os padrões 
jurídicos do Estado Democrático de Direito. Ademais, como bem observa Fábio 
Medina Osório,  
 

“(...) se o chamado ‘princípio da proporcionalidade’ é, hoje, 
no Direito brasileiro, amplamente admitido, não se pode 
ignorar que um dos pilares de controle desse princípio é, 
exatamente, a motivação. Sem esta, como se pode exercer 
o juízo de ponderação? Um discurso jurídico desprovido de 
argumentos, de razões, de fundamentos, não é, em 
realidade, um discurso jurídico, mas sim um discurso puro e 
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bruto da autoridade, do autoritarismo, da força. Que 
proporcionalidade se pode esperar e exigir de um ato 
imotivado?” (“O princípio constitucional da motivação dos 
atos administrativos: exame de sua aplicabilidade prática 
aos casos de promoção e remoção de membros do Ministério 
Público e magistratura por merecimento nas respectivas 
carreiras”, Revista dos Tribunais, v. 774, p. 46)  

 
  O controle estatal somente é possível na hipótese de o agente 
evidenciar, mediante indicações claras, congruentes, exatas e suficientes, ter 
adotado o comportamento adequado em face das normas de regência. De nada 
adiantaria a previsão de inúmeros instrumentos de controle, se os órgãos 
competentes para o seu exercício não tiverem acesso às razões de atuação 
estatal, aptas a demonstrar a legalidade e efetividade do direito na espécie. 
Como a motivação é indispensável à realização do controle – garantia 
constitucional –, impõe-se a mesma como comportamento vinculado da 
Administração. 
 
  A propósito, tem assentado o Superior Tribunal de Justiça que 
“Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, praticamente, uníssona, 
nesse sentido, todos os atos administrativos, mormente os classificados como 
discricionários, dependem de motivação, como requisito indispensável de 
validade.” (RMS nº 15.459-MG, rel. Min. Paulo Medina, 6ª Turma do STJ, DJU de 
16.05.2005, p. 417). Na mesma linha de raciocínio, confira-se o Mandado de 
Segurança nº 9.944-DF (rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, 
1ª Seção do STJ, Informativo 248 do STJ). 
 
  Não tem sido em outro sentido os julgados dos Tribunais Estaduais: 
 

“O dever de motivar impõe o dever de esclarecer, explicar, 
justificar de modo claro e evidente as razões de fato e de 
direito que levam à efetivação do ato. A motivação deve 
apontar a causa e os elementos determinantes da prática do 
ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se 
funda.” (BDA, novembro de 2001, p. 915 e 918, MS nº 
99.001956-0, rel. Des. Genésio Nolli, Órgão Especial do 
Pleno do TJSC, julgado em 21.06.2000) 
 
“ADMINISTRATIVO – MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS EM QUE SE APÓIA 
Não transpõe o Poder Judiciário o campo estrito da 
legalidade, quando se limita a verificar se o ato 
administrativo apurou coerência com o motivo invocado. 
Determinada a transferência de servidor, há que ser sempre 
justificado e motivado o ato administrativo ensejador dentro 
da esfera de competência e de discricionariedade, sob pena 
de nulidade.” (Apelação Cível nº 97.05107-9, rel. Des. José 
Ari Cisne, 3ª Câmara Cível do TJCE, Revista de Interesse 
Público, n. 5, p. 323). 

 
  Fixada a indispensabilidade da motivação, por se tratar de 
instrumento democrático necessário à transparência, à proteção da moralidade, 
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à garantia da ampla defesa e do contraditório e à interdição à arbitrariedade, 
cumpre evidenciar a necessidade de a Administração, em cada deferimento ou 
indeferimento do custeio de determinado curso ou treinamento, indicar as razões 
fáticas e jurídicas determinantes da opção pública. 
 
 
5. Do controle de juridicidade dos atos e contratos administrativos 
anteriores 
 
  Na hipótese de qualquer vício na decisão de custeio, pela 
Administração Pública, de cursos de formação, pela inobservância dos aspectos 
discutidos nos itens 3 e 4, é mister sejam analisadas as conseqüências da 
violação ao ordenamento, concebida tal ofensa em sentido amplo, envolvendo 
qualquer regra à qual o ato deva se conformar, os princípios constitucionais e, 
ainda, os princípios gerais de direito. 
 
  Se impossível a convalidação, uma vez que não se possa reproduzir 
o ato validamente, na atualidade, por se tratar, v. g., de erro quanto à finalidade 
ou ao conteúdo (ilicitude, impossibilidade ou incerteza) ou ao motivo 
(inveracidade ou prática por terceiro), o qual se repetirá quantas vezes for o ato 
reproduzido, cumpre seja o mesmo invalidado. Segundo Vladimir da Rocha 
França, trata-se da necessidade de manter a integridade do regime jurídico 
administrativo (RDA, v. 233, p. 276), sendo manifesto o interesse público na 
espécie: 
 

“Pode-se, então, aferir o real sentido do interesse público 
visado pela outorga da competência administrativa de 
invalidar: ‘a restauração da juridicidade violada pela ação 
administrativa, com respeito ao valor máximo do direito 
positivo, a segurança jurídica, condensada no conjunto de 
valores positivados nos princípios constitucionais da 
Administração Pública.” (Revista dos Tribunais, v. 792, p. 
140) 

 
  Não se trata de faculdade de restaurar a legalidade ferida, mas do 
dever de assim agir, ausente, em regra, discricionariedade administrativa: 
 

“A revisão de ato praticado fora dos ditames legais não 
constitui mera faculdade, é um poder-dever que pode ser 
exercitado de ofício pela própria Administração, conforme o 
estabelecido no enunciado da Súmula n.º 473 da Suprema 
Corte.” (REsp nº 65.039-DF, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma 
do STJ, DJU de 17.11.2003, p. 353). 

 
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PENSÃO. CONCESSÃO. ANULAÇÃO. ATO 
EIVADO DE ILEGALIDADE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. 
SÚMULA 473/STF.  
Constatada a ilegalidade do ato administrativo que culminou 
com a concessão do discutido benefício, deve a 
Administração, em obediência aos princípios da legalidade e 
moralidade, anulá-lo – Súmula 473/STF.  
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Recurso provido com a denegação da ordem.” (REsp nº 
405.440-RJ, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma do 
STJ, DJU de 14.02.2005, p. 224)  

 
  Destarte, presente vício na decisão de custeio estatal no tocante a 
cursos de formação, impõe-se à Administração Pública exercer a autotutela 
administrativa, assegurando-se contraditório e ampla defesa de afetados 
interesses individuais (RE 158.543-9-RS. Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 
06.10.95). Prevalecerá o interesse público com o reconhecimento do vício e 
declaração de nulidade do ato ou da situação precedente, afastando-se o 
prejuízo àqueles afetados com a revisão, aos quais se garante a oportunidade de 
manifestação prévia. 
 
  Idêntico procedimento se impõe quando não foram praticados atos 
administrativos unilaterais, mas celebrados contratos administrativos viciados. 
Isto porque também os contratos firmados pelo Poder Público sujeitam-se à 
invalidação se presentes vícios fatais relativos aos requisitos condicionantes de 
sua validade, como motivo, finalidade pública ou exigência de licitação prévia. É 
necessário que a Administração, defrontando-se com hipótese justificadora da 
invalidação, instaure procedimento administrativo no qual seja proporcionada ao 
contratado ampla defesa, bem como motive expressamente o ato que declarar a 
nulidade do contrato. Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, “O efeito da 
declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente (art. 59 
do Estatuto). Cuida-se de regra consonante com o princípio de direito público 
segundo o qual a invalidação produz efeitos ex tunc.” (“Manual de Direito 
Administrativo”, 14ª ed., Lumen Juris, 2005, p. 178) 
 
  A retroatividade da invalidação do ato ou do contrato administrativa 
deve ser observada, uma vez que a intenção é colocar a situação no estado em 
que estaria no presente se a ilegalidade não tivesse existido no passado. Confira-
se, a propósito, a orientação jurisprudencial: 
 

“Reconhecida a nulidade do ato, seus efeitos se operam ex 
tunc, ou seja, a partir da sua celebração; por tal razão tais 
atos não criam quaisquer obrigações entre as partes e, 
principalmente, não têm sua eficácia restabelecida, não se 
convalidam pela evidente razão de que não se podem 
adquirir direitos contra a lei.” (Mandado de Segurança nº 
99.001956-0, rel. Des. Genésio Nolli, Órgão Especial do 
Pleno do TJSC, julgado em 21.06.2000, BDA, novembro de 
2001, p. 921)  

 
  Não é outro o posicionamento defendido pela doutrina: 
 

“A eficácia do ato administrativo de invalidação também 
abrange a desconstituição da validade do ato administrativo 
viciado ou dos efeitos jurídicos que este produziu. É sua 
dimensão constitutiva. 
Se o ato administrativo viciado é ineficaz, a invalidação 
retira-o do ordenamento jurídico, impedindo a eclosão de 
seus efeitos jurídicos. 
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Caso eficaz, desconstitui-se a validade e a legalidade – ou 
apenas esta, se consumado – do ato impugnado, retirando-
lhe todos os seus atributos e atingindo os efeitos jurídicos 
produzidos. Daí a afirmação de que o ato administrativo de 
invalidação tem eficácia retroativa – ex tunc – no que 
concerne aos efeitos produzidos pelo ato invalidado.” 
(Vladimir da Rocha França, Revista dos Tribunais, v. 792, p. 
151) 

 
 
 

Conclusão 
 
  Pelas razões expostas, entende-se que a ausência de expressa 
regra na legislação ordinária estadual autorizativa do custeio, pelo Estado, de 
cursos de formação e treinamento dos servidores não consiste fato capaz de, por 
si só, impedir decisão pública nesse sentido, a qual exige a estrita observância 
das normas integrantes do ordenamento, inclusive princípios constitucionais 
expressos e implícitos. Ponderando a eficiência à luz da reserva do possível em 
face da supremacia do interesse público, não se entende possível, em regra, a 
assunção pela Administração Estadual dos ônus financeiros necessários à 
conclusão, pelos servidores públicos, do ensino fundamental, ensino médio, 
graduação ou pós-graduação, mormente em se tratando de cursos disponíveis no 
sistema federal e estadual de ensino. O custeio relativo a treinamentos, 
seminários, congressos e cursos de pequena duração deve observar, quando do 
seu deferimento, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade, a 
proporcionalidade, a correlação lógica entre o conteúdo da formação e as 
atribuições exercidas pelo servidor, bem como a necessidade de motivação do 
ato de deferimento do benefício, sendo cabível o controle de juridicidade pelo 
próprio Poder Público a qualquer momento, no exercício da autotutela 
administrativa. 
 
  À consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 30 de setembro de 2005. 
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