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RESUMO 

 

Trata-se de dissertação de mestrado sobre a interpretação conforme a Constituição no 

exercício do poder normativo da Administração Pública. Sustenta que aquela ferramenta 

hermenêutica é disponível ao administrador público quando do desenvolvimento de sua 

competência normativa. Em que pese se constatar um vácuo teórico-normativo acerca do tema 

– o qual, concomitantemente, serve como principal argumento da relevância de sua presente 

abordagem –, o esforço científico em tela constrói sua fundamentação a partir da doutrina 

correlacionada aos institutos abordados e da normatividade (disposições constitucionais e 

infraconstitucionais, jurisprudência, precedentes, decisões administrativas etc.). O texto 

articula o direito positivo e a vida prática, expondo a necessidade de se harmonizá-los, e foca 

no papel do administrador público no desempenho de suas incumbências constitucionais e 

infraconstitucionais e observa as ferramentas jurídicas que lhe sejam disponíveis. Investiga, 

de um modo geral, a hermenêutica jurídica e, de forma mais detida, a interpretação conforme; 

igualmente, pesquisa acerca do poder normativo administrativo, a fim de apresentar ao leitor 

uma ótica adequada dos institutos envolvidos. Defende-se maior autonomia da Administração 

Pública na defesa de suas atividades constitucionalmente postas, sobretudo as que envolvem a 

interpretação jurídica, objetivando reforçar o fato de que a Constituição deve direcionar todas 

as ações estatais. Por fim, analisa a relação entre interpretação conforme e Administração 

Pública e dispõe prognoses não taxativas da conciliação daquele elemento exegético com a 

função administrativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica. Constitucionalismo administrativo. Normatividade. 

Administração Pública.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This is a master's thesis on interpretation according to the Constitution in the exercise of the 

normative power of Public Administration. It maintains that that hermeneutic tool is available 

to the public administrator when developing its normative competence. Despite a theoretical-

normative vacuum on the topic – which, at the same time, serves as the main argument for the 

relevance of its present approach –, the scientific effort on screen builds its foundation from 

the doctrine related to the institutes addressed and from normativity (constitutional and 

infraconstitutional provisions, jurisprudence, precedents, administrative decisions etc.). The 

text articulates positive law and practical life, exposing the need to harmonize them, and 

focuses on the role of the public administrator in the performance of his constitutional and 

infraconstitutional duties and observes the legal tools that are available to him. It investigates, 

in a general way, the legal hermeneutics and, in a more detained way, the interpretation 

according; also, research on the administrative normative power, in order to present the reader 

with an adequate view of the institutes involved. Greater autonomy of the Public 

Administration is defended in the defense of its constitutionally placed activities, especially 

those that involve legal interpretation, aiming to demonstrate that the Constitution must direct 

all state actions. Finally, it analyzes the relationship between conforming interpretation and 

Public Administration and exposes non-restrictive prognoses of reconciling that exegetical 

element with the administrative function. 

 

KEYWORDS: Hermeneutics. Administrative constitutionalism. Normativity. Public 

administration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem como objeto a aplicação da Constituição pelo administrador 

público, de modo que se faz necessário estabelecer uma análise teórica dos dois âmbitos 

jurídicos que lhe sejam mais próximos, o Direito Administrativo e o Direito Constitucional, 

sem, contudo, afastar-se dos demais ramos jurídicos que possam contribuir com o 

desenvolvimento deste conteúdo. 

 Nosso objetivo geral é sustentar que a interpretação conforme a Constituição seja uma 

ferramenta disponível ao administrador público no desenvolvimento de sua competência 

normativa estabelecida pelos ditames constitucionais ou infraconstitucionais.  

 Desse modo, faz-se necessário debater conceitos clássicos, descrever realidades 

presentes no mundo dos fatos correlacionando-as com o Direito, construir opiniões acerca de 

institutos jurídicos e de sua utilização, adotar ou refutar argumentos de autoridades das áreas 

investigadas, propor ou dissuadir ideias; enfim, expor sequências de raciocínios firmados em 

boa fundamentação para, ao final, confirmar ou refutar nossa hipótese, qual seja: o poder 

normativo pode ser exercido mediante a interpretação conforme a Constituição. 

 A relevância do tema é posta, a priori, em um cenário nacional, sob a égide do 

ordenamento pátrio; o instituto da interpretação conforme tem se mostrado importante 

elemento da hermenêutica na construção de significados normativos, utilizado principalmente 

pela função judiciária, e a possibilidade de sua expansão para alcançar outras esferas estatais 

(ou não-estatais) anima os debates teóricos que envolvem a exegética jurídica. Contudo, é de 

se perceber que, pela difusão global da presente técnica interpretativa e de sua importância em 

outros ordenamentos jurídicos, a exemplo do alemão, o tema em análise pode alcançar 

reconhecimento para além das fronteiras acadêmicas brasileiras. 

 Em uma pesquisa voltada a estabelecer futuros parâmetros para o desenvolvimento de 

uma averiguação mais robusta do tema, pôde-se constatar um vazio doutrinário em relação a 

hipótese aqui formulada, corroborando o apego a necessidade de estruturação e de exposição 

da investigação científica a seguir. Entretanto, concomitantemente, este vácuo teórico se 

protagoniza como a maior dificuldade para o estudo, podendo ser contornado através da 

análise comparada dos institutos do Direito envolvidos, aproveitando as exposições 

doutrinárias e os ditames normativos para embasar a deslinde do tema. 

 Não obstante, a relevância do tema ganha mais destaque pelos desdobramentos que 

surgem nas práticas administrativas de entes e de órgãos públicos ao exercer o poder 
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normativo de sua competência; ultrapassando as capas de dissertações para influir diretamente 

no mundo dos fatos. 

 A deslinde que envolve a hipótese acima formulada possibilita abrir um debate 

acadêmico envolvendo estas especificidades teóricas pouca exploradas, bem como permite 

uma disseminação do conhecimento aos administradores públicos da utilização da 

interpretação conforme em suas incumbências funcionais, o que acarreta uma aproximação da 

Administração Pública – e, consequentemente, dos administrados – com a Constituição. 

 Assim, figura como finalidade geral deste esforço científico, sustentar que a 

interpretação conforme é instrumento hermenêutico apto à fundamentação do exercício do 

poder normativo da Administração Pública.  

 Por seu turno, pode-se deduzir como finalidades específicas deste estudo: (i) estudar o 

papel da função administrativa e de alguns de seus institutos no cenário social contemporâneo 

e a forma como a interpretação conforme pode contribuir para a execução de suas 

incumbências funcionais; (ii) analisar, de um modo amplo, a interpretação jurídica, partindo 

de suas generalidades, até esmiuçar, o quanto necessário for para o fiel cumprimento de nosso 

objetivo, o instituto da interpretação conforme; (iii) expor algumas das especificidades do 

poder normativo da Administração Pública correlacionadas ao tema para possibilitar sua 

melhor compreensão à luz do Direito Administrativo; e (iv) perquirir acerca da relação entre 

interpretação conforme e função administrativa, esclarecendo, ainda, eventuais prognoses que 

dali sejam decorrentes. 

 Quanto à metodologia, o estudo se constrói pela análise da doutrina correlacionada e 

da normatividade, a qual engloba os ditames constitucionais e os infraconstitucionais, bem 

como a jurisprudência, os precedentes, as decisões administrativas etc.; sendo utilizadas 

técnicas qualitativas para o desenvolvimento do tema. 
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1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS DESAFIOS DA CONSTITUIÇÃO ABERTA 

 

1.1. Função administrativa pós-88: breves apontamentos 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu o marco do 

rompimento com o antigo regime, inaugurando um período mais democrático nas escolhas 

públicas, além de dispor, com maiores preocupações, acerca dos limites ao exercício das 

funções públicas, com especial destaque para os contornos a serem assumidos pela função 

administrativa. 

 Não à toa tais inquietações. O regime ditatorial protagonizado pelas Forças Armadas 

constituído na década de 60, tendo durado além dos trinta anos, agravou sobremaneira 

diversos problemas da Administração Pública: ―o descontrole financeiro, a falta de 

responsabilização dos governantes e burocratas perante a sociedade, a politização indevida da 

burocracia nos estados e municípios, além da fragmentação excessiva das empresas públicas‖ 

(ABRUCIO, 2007, p. 68). 

 Abrucio (2007, p. 69) ensina que a Constituição de 1988 firmou o enfrentamento 

destes graves problemas da Administração Pública herdados do regime autoritário, destacando 

a democratização do Estado, com o controle externo da função administrativa, além do novo 

papel do Ministério Público nesta fiscalização; a descentralização política, a qual possibilitou 

maior participação social nas decisões públicas; e a ―profissionalização da burocracia‖, 

estabelecendo o princípio da seleção por mérito para preenchimento dos quadros de carreira 

do funcionalismo da Administração Pública. 

 O Estado Brasileiro pós-88, ainda, foi direcionado à satisfação de vários direitos 

fundamentais dos particulares, não somente aqueles ditos negativos (ou de liberdade), mas 

direitos que exigiam ações por parte do Poder Público, positivos, tais como habitação, saúde, 

educação, segurança pública, dentre tantos outros que carecem de uma ―intervenção ativa do 

Estado, que não é requerida pela proteção dos direitos de liberdade‖ (BOBBIO, 2004, p. 86-

87), isto é, exigindo-se por parte das funções estatais, em especial da Administração Pública, 

ações para viabilizar o gozo desses direitos. 

 Não obstante, a função administrativa foi incumbida de atender compromissos 

finalísticos diversos a fim de garantir o bom funcionamento e desenvolvimento do Estado 

segundo metas estabelecidas por decisões políticas. Os direitos de proteção consumerista, a 

normatização do trânsito ou dos recursos naturais, o combate à pobreza, o acesso à educação e 
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à saúde são ínfimos exemplos da competência da Administração Pública atribuída pós 

outubro de 1988. 

 De um ponto de vista teórico, a Constituição Federal de 1988 respaldou várias 

concepções de Bandeira de Mello (2010) em sua obra lançada em 1980 na qual defendia um 

enfoque da função administrativa como ―Direito dos Administrados‖, reduzindo o alcance da 

discricionariedade e do poder normativo/regulamentar da Administração Pública, 

preocupando-se com o seu controle a partir de procedimentos como licitação, estrita 

observância de regime administrativo instituído, concurso público, além de formulação de 

outras normas advindas da interpretação de princípios de Direito Administrativo 

(SUNDFELD, 2017a, p. 52-53). 

 A normatividade e a supremacia da Magna Carta tornaram imperativo buscar nesta a 

fonte de novos paradigmas e de tendências do Direito Administrativo, levando doutrinadores 

deste ramo jurídico – e de todos os demais – a ampliarem suas obras a partir da leitura de 

dispositivos normativos constitucionais. Neste sentido, por exemplo, Medauar (2017) incluiu 

em sua obra ―tópicos inseridos a partir de 1990‖, como o princípio da eficiência, acrescentado 

ao Texto pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998; adicionou ainda ―tópicos inseridos a 

partir de 2003‖, como princípio da boa administração.  

 Assim, no âmbito do Direito Administrativo, tornou-se flagrante a ampliação do 

princípio da legalidade, o qual passou a indicar a Constituição como primeira fonte jurídica no 

exercício da função administrativa: ―a substituição do princípio da legalidade pelo da 

constitucionalidade como eixo do ordenamento jurídico se vê potencializada pelo que se pode 

chamar a tendência para a hiperconstitucionalização do sistema‖ (MARTIN, 2000, p. 80, 

apud DI PIETRO, 2019, n.p.). 

 Seguindo este entendimento, Moreira Neto (2014a, n.p.) atualiza o princípio da 

legalidade, ampliando-o, de modo a admitir a submissão da Administração Pública não 

apenas à lei, ―como produto das fontes legislativas‖, mas à todo o Direito, designando esta 

legalidade ampla por ―princípio da juridicidade‖: 

 

Mas, se a liberdade é a regra para os indivíduos, em reverência ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, a submissão do agir do Estado ao Direito 

será sempre mandatória, pois o Poder Público não pode atuar, sob hipótese 

alguma, fora de suas pautas Se, por isso, no Direito Privado, prevalece o 

princípio da liberdade, que reconhece aos indivíduos a autonomia da 

vontade, atuando o Direito como um limite da ação, no Direito Público, ao 

revés, não existe qualquer liberdade no agir do Estado, atuando o Direito 

como seu único e próprio fundamento de ação. (MOREIRA NETO, 2014a, 

n.p.) 
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 Di Pietro (2019, n.p.) indica como tendência do Direito Administrativo a expansão da 

discricionariedade da Administração Pública, em contraposição à lição de Bandeira de Mello 

(2010), no intuito de ―evitar o automatismo‖ e reconhecendo a flagrante impossibilidade do 

―legislador de prever todas as situações possíveis que o administrador terá que enfrentar‖, 

tendo em vista que ―a dinâmica do interesse público exige flexibilidade de atuação, com a 

qual pode revelar-se incompatível o moroso procedimento de elaboração das leis‖. 

 Com efeito, a dicotomia restrição e expansão da discricionariedade administrativa 

reflete bem a controvérsia atual que envolve os limites à atuação da Administração Pública. 

De um lado, defende-se uma maior vinculação da função administrativa à lei, traçando 

maiores limites no desenvolvimento de suas atividades, por exemplo, exigindo lei autorizando 

a Administração Pública a editar regulamento. Por outro lado, protesta-se por maior liberdade 

no exercício da função administrativa a fim de possibilitar uma mais rápida – e, por isso, 

adequada – resposta às demandas sociais mais urgentes, mitigando a necessidade de um 

processo legiferante arrastado proveniente de casas legislativas. Nada mais é que o embate 

entre a posição mais conservadora e a perspectiva mais contemporânea ou, ainda, uma 

tendência finalística variável, bem explicitada por Sundfeld (2017a, p. 46): 

 

Assim, por exemplo, quem quer valorizar o Legislativo frente ao Executivo 

tende a defender a legalidade quase como uma reserva total de lei, de modo 

que praticamente todas as normas teriam de vir do Legislativo; quem é 

favorável à existência de uma ampla regulação econômica feita pelo Estado, 

que precise ser ágil e dinâmica, tende a defender um poder normativo mais 

amplo para a Administração, reservando-se à lei apenas decisões 

substantivas (uma reserva do básico para a lei). (Grifo do autor) 

 

 Aliás, a divergência entre o velho (conservadorismo) e o novo (progressismo) no 

Direito Administrativo não figura como característica recente deste ramo jurídico, bem como 

a preocupação dos administrativistas com a capacidade da Administração Pública em atender 

às demandas sociais cambiantes não é inovação do ordenamento pós-88.  

 Anteriormente à década de 1980, Torné Jimenez (1978, p. 11-12, apud MEDAUAR 

2017, p. 63-65) já alertava para ―uma das maiores crises‖ do Direito Administrativo 

decorrente do distanciamento de seus institutos da realidade complexa, amplamente 

influenciada pelas rápidas mudanças tecnológicas, ocasionando uma discrepância entre plano 

teórico do Direito Administrativo e sociedade dinâmica. 
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 Moreira Neto (2001, p. 271) confirma que na década de oitenta já era perceptível 

efeitos mais contundentes da globalização, expondo ―fragilidades‖ dos sistemas 

macroeconômicos voltados para ―modelos estatizantes, do bem-estar social e socialistas‖. 

Eram os primeiros indícios da impotência da função administrativa à época em adequar-se ao 

ritmo acelerado de mudanças em uma sociedade pluralista, dinâmica e tecnológica. 

 Não se entenda, porém, que não havia qualquer preocupação com a capacidade de 

transformação da Administração Pública. Em que pese os alertas de Torné Jimenez e a lição 

de Moreira Neto, de muito se defende que a função administrativa deve gozar de uma 

mutabilidade célere; criando ―canais‖ para viabilizar sua própria mudança (SUNDFELD, 

2017b).  

 Essa capacidade de mutabilidade célere da Administração Pública, apenas para um 

melhor entendimento, não é compartilhada com a função jurisdicional, uma vez que as 

decisões de mérito em princípio não estão à disposição dos magistrados, ―ressalvadas as 

hipóteses de autorização expressa da lei, apenas podendo ser modificada mediante o processo 

judicial a que todo ato expressivo do Poder Público está sujeito‖ (MODESTO, 2006, p. 17).  

 De igual modo, a função legislativa não goza dessa capacidade de rápida mudança, vez 

que após a promulgação de uma lei, por exemplo, é necessário um novo processo legislativo 

para edição de uma nova norma alterando ou extinguindo a anterior. O número comumente 

elevado de indivíduos investidos nesta função em órgãos colegiados, evidencia a grande 

dificuldade de obter-se um senso comum para a produção normativa; diferentemente da 

função administrativa que, em que pese o caráter hierárquico e a possibilidade de alteração de 

decisão por superior, bem como ressalvadas as medidas interinstitucionais ou por órgãos 

colegiados, geralmente os atos são emanados por um único indivíduo investido no competente 

cargo. Ademais, o processo legislativo costuma ser demorado e repleto de especificidades e 

prazos, passando por comissões diversas nas casas legislativas, cada qual com seus próprios 

métodos de discussão da matéria (art. 58, § 2º, da CRFB/88), possibilitando uma participação 

ampla e democrática da sociedade.  

  

 

1.2. Realidade cambiante e função administrativa    

 

 É possível conferir pelas inferências acima que a função administrativa goza de 

capacidade de mudança mais rápida em relação às demais funções estatais, mesmo antes de 

outubro de 1988. Contudo, este grau de mutabilidade é o adequado à realidade atual? Talvez a 
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essa questão se remeta verdadeiramente as preocupações contemporâneas: o ordenamento 

jurídico viabiliza à função administrativa instrumentos adequados a atender as demandas 

sociais mais urgentes? 

 Inicialmente, Sundfeld (2017a, p. 35) leciona que a função administrativa foi 

expandida ―para todos os lados‖, com mais intensidade nas últimas décadas, zelando por 

―interesses distintos ou contraditórios, como reflexo das complexidades de toda sociedade‖. 

Efetivamente, a Administração Pública foi abarrotada de incumbências pela Constituição 

Federal de 1988, sendo dirigida à efetivação e proteção de direitos – por vezes, colidentes – e 

ao atendimento a compromissos finalísticos variados, como foi dito anteriormente.  

 Bobbio (2004, p. 25) nos ensina que os direitos fundamentais nascem ―de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas‖, lição que vale para os todos 

direitos, não apenas aqueles ditos fundamentais, que ganham suas origens a partir de carências 

de maior ou menor grau. A expansão dos direitos fundamentais, de que fala Bobbio, bem 

como de todos os direitos é acompanhada por mudanças. 

 A mudança, por vezes necessária e pretendida, por vezes irreprimível e temida, deve 

ser acompanhada da respectiva resposta normativa, quando indispensável, isto é, imperativo 

moldar o ordenamento jurídico a ponto de atender à realidade nova. Não havendo uma 

resposta suficiente à transformação, o Direito resta comprometido no seu potencial 

estabilizador, pondo em risco a previsibilidade, estabilidade e segurança nas relações sociais. 

O Direito, antes mesmo de se pretender justo, deve ser atual.  

 De outro lado, não é toda variação da realidade que carece de uma resposta normativa. 

É necessário que a mudança seja substancial ou, quando de menor grau, contínua; a ponto de 

provocar uma ruptura na ordem natural de eventos do dia-a-dia, gerando uma demanda; sob 

pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 

 O comportamento humano, os meios naturais e o avanço científico-tecnológico 

costumam provocar mudanças significativas no cotidiano social, gerando uma carência: a 

resposta normativa. 

 Nas últimas décadas, a mutabilidade da realidade vem se intensificando; notadamente, 

em virtude do fenômeno da globalização, oriundo do avanço científico-tecnológico nunca 

observado na história. Este período de grande avanço nas ciências não esperou seu fim para 

ganhar nomenclatura, seja porque ainda se vivencia este tempo e, tão cedo foi observado, 

houve a preocupação em discriminá-lo, seja porque não é verdadeiramente um período, mas 

um marco indicando o início de uma superação científica-tecnológica ininterrupta: vive-se a 

revolução informacional. 
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 Fruto dessa revolução, se constata inovações como veículos autônomos, propagação 

do uso de drones para fins recreativos, internet de alta velocidade, tradutores portáteis, dentre 

tantos outros. É de se observar que alguns desses avanços de imediato provocaram a 

necessidade de normatização por parte do Poder Público: a responsabilidade civil ou criminal 

em caso de acidente provocado por veículo autônomo, o tráfego de drones para fins 

recreativos, a proteção à privacidade em face das câmeras instaladas em ambientes públicos 

etc. 

 Difícil, porém, prever o futuro dessas tecnologias. Pode-se fruir de uma internet 

onipresente, de órgãos humanos artificiais, do armazenamento da consciência humana em 

redes de computadores, de uma vacina universal ou de viagens espaciais corriqueiras. Certo é 

que cabe ao Direito a preocupação constante com o impacto das transformações nas relações 

sociais, por isso se reitera a importância da mutabilidade do ordenamento como sendo uma de 

suas cardeais qualidades. 

 Moreira Neto (2001, p. 267-269) ensina haver duas acepções para o fenômeno da 

globalização: como fato e como valor. Na primeira acepção, a globalização é um antigo 

fenômeno histórico de expansão das sociedades através da cultura, como se deu na Grécia 

Antiga; da violência, como no Império Romano; pela influência econômica, como na 

expansão ibérica com o estabelecimento de colônias e novas rotas de mercado; e da 

religiosidade, como na propagação cristã na época das Cruzadas. Entretanto, com o avanço 

tecnológico, permitiu-se a difusão das comunicações em curto espaço de tempo, reduzindo as 

fronteiras nacionais e as distâncias entre os povos, isto é, com a revolução informacional, o 

fenômeno da globalização tornou-se mais palpável, provocando um elevado dinamismo social 

global que, por sua vez, mudou a percepção dos indivíduos em relação ao Estado, a eles 

próprios e a seus direitos: 

 

Os desdobramentos sociais deste fenômeno são complexos e vertiginosos: as 

populações passam, sucessivamente, a ter amplo acesso ao conhecimento, e, 

porque o conhecimento as muda irreversivelmente, a tomar consciência de 

seus interesses, a reivindicar participação e, como consequência, a se 

organizar cada vez mais e a exigir eficiência no atendimento de suas 

necessidades. (MOREIRA NETO, 2001, p. 268) 

 

 Pela segunda acepção, como valor, a globalização pode ser vista como algo benéfico 

ou maléfico, dependendo das perspectivas de cada particular. Exemplo de uma perspectiva 

negativa acerca da globalização vem da lição de Bonavides (2001, p. 74) que chega a afirmar 

que este fenômeno seria pior que o holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial. 
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 Bonavides (2001) entende a globalização como um estratagema posto a subtrair as 

riquezas nacionais, através do pagamento de juros exorbitantes de dívidas contraídas pelos 

Estados, promovendo uma colonização universal sob o comando das potências mundiais, 

conduzindo o indivíduo à condição de mero componente de mercado a ser utilizado e 

explorado para produção e agregação de riqueza pelas elites mundiais: 

 

O advento da globalização e a feroz instauração de seu colonialismo gerado 

nas entranhas da tecnologia contemporânea acrescentaram ao vocabulário 

em uso nos meios de comunicação uma semântica do poder, em que o 

cidadão é o consumidor, a sociedade é o mercado, o Estado a capitania de 

um império, a Nação, uma agregação de súditos e vassalos, a soberania, um 

fóssil da ciência política, o agricultor, um servo da gleba, o trabalhador, um 

ocasional prestador de serviços, não raro, um desqualificado, um imolado 

desse processo econômico seletivo e eliminatório que o arremessa ao 

desemprego. E o desemprego, em seguida, faz dele um desertor dos direitos 

sindicais, um ente aflito, despersonalizado, submisso, resignado, colhido nas 

malhas do desespero social, donde não pode desprender-se. (BONAVIDES, 

2001, p. 69) 

 

 A ótica extrema de Bonavides não reflete satisfatoriamente o senso comum que se tem 

sobre o fenômeno da globalização, vista de modo geral como algo positivo. É neste sentido 

que Moreira Neto (2001, p. 270) indica que os particulares desejam ter seus interesses 

atendidos, não importante quem os satisfaça, isto é, seja uma ―entidade nacional, 

multinacional ou estrangeira‖.  

 A perspectiva de valor de Bonavides sobre a globalização se contrapõe ao 

deslumbramento das pessoas em relação ao avanço científico-tecnológico; a integração 

econômica que provocou resultados eficientes na produção e disseminação de riqueza, através 

de zonas livres de comércio, uniões aduaneiras e mercados comuns; e a integração global 

oriunda do encurtamento das distâncias entre os particulares e da propagação em massa da 

informação, ambos pelos canais tecnológicos. 

 Moreira Neto (2001), de modo geral, enxergou com bons olhos o fenômeno da 

globalização e seus efeitos nas sociedades, seja pelas novas perspectivas que os particulares 

têm de seus direitos e de sua própria condição em relação ao Estado e aos demais indivíduos, 

inseridos em uma sociedade global, seja pela nova marcha imposta à função administrativa 

decorrente dessa nova perspectiva de direitos e interesses a serem protegidos ou efetivados, 

não admitindo-se mais a ineficiência do Poder Público. 

 Ocorre que a função administrativa não haveria de ser afetada apenas por esta nova 

marcha em tempos de globalização. Com a internacionalização dos mercados financeiros, dos 
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meios de produção, dos insumos, dos consumidores, tendo a participação de diversos Estados 

soberanos (suas riquezas e seus particulares) nesta cadeia de produção/consumo, organizaram-

se através de normas comuns, pleiteando – aquilo que se espera de qualquer normatização – 

previsibilidade, estabilidade e segurança em suas relações. 

 Esta normatização internacional voltada aos mercados financeiros e de 

produção/consumo teve impacto direto na função administrativa, intensificando a 

complexidade do Direito incidente a um fato jurídico dentro da esfera de competência da 

Administração Pública. Em outro verbo, o Direito interno cedeu espaço ao internacional (ou 

global) conduzindo a função administrativa à observância desta nova normatização, fato que 

na ótica de Sundfeld (2017a, p. 289) indicou uma perspectiva contemporânea a qual 

anteriormente nos referimos: 

 

Com o direito global, a legalidade perde mais espaço, mas o direito global 

parece reforçar a tendência contemporânea de mitigar o princípio da 

legalidade administrativa como vinculação ao legislador. Assim, afasta ainda 

mais a Administração da separação dos Poderes clássica, consideradas por 

alguns a alma do direito administrativo. 

 

 Neste sentido, juntamente com os Direitos internos e os internacionais, nascia um 

novo desdobramento jurídico ―com natureza extraestatal – um direito transnacional –‖, 

voltado à construção de preceitos normativos e resolução de conflitos, posto em ―novos 

centros de poder não estatais‖ pela própria vontade das partes envolvidas, de modo a suprir a 

insuficiente normatização naquele ambiente de negociação (MOREIRA NETO, 2014b, p. 78). 

 

Como esses centros de poder não estatais dispõem, em sua quase totalidade, 

sobre relações administrativas, sua atuação deverá se dirigir a assegurar a 

preponderância de um interesse geral a ser satisfeito sobre eventuais 

interesses singulares discordantes. Assim, o novo campo aberto do jurismo é 

um ramo transnacional do direito administrativo, ou seja, um direito 

administrativo transnacional, destinado a desenvolver o campo de uma nova 

visão científica e de uma nova técnica de controle do poder: o 

transadministrativismo. (MOREIRA NETO, 2014b, p. 78) 

 

 Contudo, não apenas as relações humanas originam transformações na realidade. O 

reconhecimento dos impactos ambientais na comunidade provoca uma releitura da 

organização estatal e de seu sistema jurídico. Disto nasce o conceito de sociedade de risco, 

sendo o aparelhamento político destinado à resolução de quaisquer ameaças postas em 

cenários de incertezas. 
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 Da busca pela resolução de ameaças ambientais em contextos de insegurança surge o 

princípio da precaução, pelo qual ―quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 

ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental‖ (BRASIL, 1992a, p. 

4). 

 Valle (2014, p. 179) leciona que o princípio da precaução, de origem no Direito 

Ambiental, logo se espalhou para os demais ramos jurídicos que incidem na Administração 

Pública; dado sua propriedade na prevenção de danos de toda natureza, uma missão 

permanente ―em quase toda atuação do poder institucionalizado‖. Assim, aos riscos 

ambientais, para a autora, devem se somar aqueles decorrentes da atividade humana, ―os 

riscos manufaturados‖, impulsionados ―pela evolução tecnológica, mas não necessariamente 

(ao menos na mesma medida) habilitados para uma boa prospectiva dos possíveis efeitos 

indesejados de sua conduta‖ (p. 181). 

 Neste diapasão, em meados de março de 2020, o Brasil passou a sofrer os efeitos da 

pandemia COVID-19, adotando medidas para contenção da propagação do vírus (coronavírus 

SARS-CoV-2), tais como distanciamento social, isolamento, quarentena e, em alguns casos, 

lockdown, além do afrouxamento de normas de contratação com o Poder Público, dispensa de 

licitações para aquisição de insumos médicos etc. Exigiu-se por parte do Estado respostas 

urgentes às demandas sociais decorrentes da mudança repentina de cenário causada por esta 

pandemia. Aulas foram suspensas, prazos processuais foram interrompidos, atos presenciais 

em órgãos públicos foram dispensados, medidas que reiteravam o compromisso do Poder 

Público com a contenção viral. 

 Ocorre que, após poucos dias de adoção dessas providências, ficou evidente o longo 

espaço de tempo necessário ao fim da pandemia COVID-19, tornando inviável a manutenção 

dessas medidas suspensórias sem uma compensação mínima de modo a viabilizar a 

continuidade de certas atividades que, embora não sejam consideradas aprioristicamente como 

essenciais, desempenham grande importância na vida dos particulares. Verifica-se como 

exemplo a Portaria nº 343 do Ministério da Educação e Cultura – MEC, de 17 de março de 

2020, a qual permitiu a continuidade de aulas e outras atividades acadêmicas por meios 

digitais durante a referida pandemia: 

 

Assistir e ministrar aulas faz parte de um senso de normalidade de 

incontáveis segmentos da sociedade engajados em qualquer nível no 

processo educacional, e quando menos por isso era importante a regulação 

da matéria agora. Em momentos de crise aguda, o simbolismo tem 
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igualmente relevância – e nada mais simbólico do que professores e alunos 

ainda se encontrarem, malgrè tout! (VALLE, 2020, p. 01, grifo da autora) 

 

 Ainda, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 314 para a retomada 

dos prazos processuais em meio eletrônico a partir de 04 de maio de 2020, mas possibilitou a 

realização de sessões virtuais de julgamento através de videoconferência, em substituição às 

sessões presenciais.  

 Em caso particularmente especial para nossa análise, a Lei nº 13.982, de 02 de abril de 

2020, estabeleceu o pagamento em três parcelas de auxílio emergencial para trabalhadores 

que tiveram sua renda prejudicada pela pandemia COVID-19, através de conta do tipo 

poupança social digital, permitindo ao menos uma transferência eletrônica de valores ao mês, 

sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar 

pelo Banco Central do Brasil (art. 2º, § 9º, III).  

 Ocorre que, por ocasião do pagamento da segunda parcela, o Ministério da Cidadania, 

por meio da Portaria nº 386, de 14 de maio de 2020, sem qualquer supedâneo legal, postergou 

o saque em espécie ou transferência daquele benefício, sob alegação de ser necessária uma 

maior organização do fluxo de pessoas a fim de evitar aglomerações em agências bancárias
1
. 

De modo que o direito de transferência eletrônica não foi viabilizado no mês de maio de 2020, 

com exceção dos titulares de contas nascidos no mês de janeiro (que gozariam do direito de 

saque ou transferência a partir do dia 30 de maio de 2020); todos os demais beneficiados 

apenas poderiam transferir valores no mês de junho de 2020, conforme calendário da referida 

Portaria.  

 Em suma, para a grande maioria dos titulares de contas de poupança social não foi 

garantido o direito previsto no art. 2º, § 9º, III, da Lei nº 13.982/20 no mês de maio de 2020. 

 Sem adentrar na questão de sua eficácia, o adiamento da transferência do auxílio 

emergencial em desconformidade com a lei, mas fundado em medidas de contenção viral cuja 

necessidade só foi perceptível posteriormente ao pagamento da primeira parcela daquele 

benefício – e, portanto, posteriormente à própria lei que o criou –, ilustra com certa perfeição 

ponto nevrálgico abordado.  

 Não se pode negar que a Portaria nº 386/20 do Ministério da Cidadania violou a lei, 

mas embasou-se em fatos de alta relevância que eram ignorados pelo legislador à época da 

elaboração da referida norma. Condições que forçaram a Administração Pública a agir em 

                                                           
1
 Anteriormente a Portaria nº 386 do Ministério da Cidadania, era prática comum transferir valores da poupança 

social eletrônica para contas (correntes ou de poupança) de amigos ou parentes, possibilitando o saque 

antecipado do benefício, o que gerava uma superlotação nas agências bancárias. 
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contraposição à lei para garantir a proteção do direito à saúde e o bem-estar social, ao menos 

naquela perspectiva panorâmica. 

 É de se pensar que, embora implicitamente, houve certa contribuição do princípio da 

precaução na formação da escolha administrativa, posta em um cenário de incertezas 

(mormente científicas e de logística) que autorizou o descumprimento da lei formal. 

 Lícita ou não, a Portaria nº 386/20 foi cumprida independentemente da lei, o que não 

seria possível caso fosse seguida a lição de Meirelles (2016, p. 93): ―o administrador público 

está (...) sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 

afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido‖.   

 É que a legalidade estrita foi superada após outubro de 1988, tanto pelos efeitos 

irradiantes dos direitos fundamentais, quanto pelos compromissos finalísticos postos à função 

administrativa. Ademais, nesse caso particular da Portaria nº 386/20 do Ministério da 

Cidadania, a Administração Pública resguardou a saúde e o bem-estar social, incumbências da 

própria Constituição Federal. É dizer que a Administração Pública violou a lei para atender a 

Constituição. 

 Negar execução ou observância de lei que conflite com a Constituição não figura 

como novidade doutrinária, podendo a função administrativa, por decisão auto-executória, 

obstaculizar seu cumprimento, isto é, sem necessidade de decisão judicial anterior 

(BINENBOJM, 2008, p. 132). 

 A função administrativa é a parcela do Poder Público mais próxima das necessidades 

sociais e dos efeitos das leis no plano da realidade, mormente em tempos de crise de saúde 

pública, mas a pandemia COVID-19 expôs a ainda sensível instrumentalização jurídica da 

função administrativa para lidar de maneira adequada com as demandas urgentes postas pelo 

câmbio da realidade. 

 Parafraseando Moreira Neto (2001, p. 270), anteriormente citado, as pessoas não 

querem debater sobre a origem da norma, querem sim a proteção de seus interesses mais 

relevantes (saúde, educação, limpeza urbana, trânsito etc.). E pela delicada posição em que 

figura a Administração Pública com suas incumbências constitucionais, não pode calar-se 

diante das demandas urgentes, sendo compelida, por vezes, a violar a lei após perceber a 

extrema inviabilidade de seu cumprimento no plano da realidade. 

 Vale frisar, oportunamente, que ―o fato de o Chefe do Poder Executivo haver 

participado do processo legislativo, quer pela iniciativa, quer pela sanção, não o inibe de 

insurgir-se contra a lei ao constatar sua incompatibilidade com a Constituição‖ (BARROSO, 

1990, p. 396). 
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 Sundfeld (2017a, p. 35) aduziu que as diferenças entre a função administrativa e a 

função legislativa já não são tão perceptíveis, vez que a Administração Pública teve ampliado 

seu poder normativo – com a edição de regulamentos que tratam de diversos temas sensíveis, 

por exemplo. De igual modo, Moreira Neto (2001, p. 278) elucida que o fenômeno da 

globalização difundiu a capacidade de produção de normas no sistema jurídico, extinguindo o 

monopólio legislativo do parlamento, permitindo à Administração Pública uma maior 

liberdade de atuação, inclusive com poder legiferante.   

 Remetendo ao cerne deste subcapítulo, após se considerar a missão da função 

administrativa dada pela Constituição Federal de 1988 e a marcha social internacionalizada, é 

de singular importância a lição de Binenbojm (2008, p. 134): 

 

O que se quer destacar neste ponto é que a lei não basta mais para 

condicionar e legitimar a atuação administrativa. Daí o movimento, tanto da 

Constituição quanto do próprio legislador, no sentido de estabelecer novas 

esferas de normatização dotadas da devida celeridade. Este clamor por 

velocidade e eficiência é bastante explícito no direito administrativo 

econômico, preocupado com uma eficiente atuação regulatória do Estado. 

 

 Contudo, ainda é imperativo um modelamento mais fino dos institutos que permitem a 

Administração Pública lidar com a mudança urgente – e, por vezes, crítica – sem apelar para a 

edição de regulamentos em oposição à lei. Tarefa que deve ser assumida pelo legislador e 

pelo constituinte, expandindo a mutabilidade célere da função administrativa a fim de garantir 

o apropriado ajuste do Direito e do comportamento público à realidade cambiante. 

 

 

1.3. Função administrativa em espécie 

 

 Importa-nos, ainda, fixar um conceito de função administrativa a ser adotado no 

presente estudo. Os elementos até aqui investigados nos permitem um vislumbre inicial do 

que vem a ser a função administrativa no ordenamento jurídico brasileiro, organizando-os e 

afinando suas compatibilidades se pode estabelecer um conceito de função administrativa rico 

e, ao mesmo tempo, sucinto. 

 Inicialmente, vale esclarecer que o Direito Administrativo é a ramificação jurídica que, 

por excelência, trata da função administrativa, assim como as autoridades, entes e órgãos que 

a exercem (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 37). 
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 Em um panorama pré-88, para Meirelles (2016, p. 93), não há liberdade e nem desejo 

pessoal disponível no exercício da função administrativa, sendo vedado qualquer 

comportamento que não esteja em conformidade com os ditames legais. A Administração 

Pública deveria exercer suas atribuições em estrita conformidade com as normas 

infraconstitucionais previamente estabelecidas. Trata-se do princípio da legalidade estrita. 

Mesmo com a aproximação – e, posteriormente, promulgação – da Carta de Outubro, 

Bandeira de Mello (2010, p. 101) manteve este entendimento de que ―o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática‖. 

 Ocorre que a roupagem da função administrativa no pós-88 mudou substancialmente 

em virtude dos direitos e garantias fundamentais e seus efeitos irradiantes, da incumbência 

constitucional da função administrativa a diversos compromissos finalísticos, da vertiginosa 

dinâmica social, da mundialização dos mercados financeiros e de produção/consumo e da 

consequente internacionalização do Direito. Seria, resumidamente, dizer que a função 

administrativa ―não se propõe a realizar fins de Direito, mas a atingir fins de fato 

determinados pelo Estado‖ podendo ―ser exercida praeter legem, proibida apenas sua atuação 

contra legem‖ (MOREIRA NETO, 2014a, n.p.).  

 A função administrativa passou a gozar de mais liberdade na produção de normas e 

desenvolvimento de ações para concretização de suas incumbências. Corroborando, Maurer 

(apud MOREIRA NETO, 2014a, n.p.) defende  

 

A possibilidade de existência de atividades estatais não previstas em lei, 

exemplificando-as, como administração pública livre de vinculação legal 

(Gestzfreiverwaltung), com certas atividades, como a construção de estradas, 

a criação de serviços comunitários, o planejamento público ou a escolha de 

meios de fomento.  

 

 Vale frisar, porém, pelo caso acima narrado da Portaria nº 386/20 do Ministério da 

Cidadania, é possível que a Administração seja atirada entre o cumprimento da literalidade da 

lei de um lado e, do outro, o atendimento aos interesses juridicamente relevantes (direitos 

fundamentais e compromissos finalísticos) postos pela Constituição, ocasião em que sua 

atuação contra legem é medida que se impõe. 

 Neste sentido, Sundfeld (2017a, p. 289) leciona que a função administrativa é marcada 

pela sua submissão ―ao Direito, não necessariamente à lei em sentido estrito‖. Por exemplo, a 

Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
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Federal, estabelece que os agentes públicos, no exercício da função pública, ficam obrigados a 

observar a lei e o direito (art. 2º, parágrafo único).  

 A lei proveniente das casas legislativas deixa de ser a principal personagem do 

ordenamento jurídico, sendo a Constituição sua nova protagonista. Inclusive, Binenbojm 

(2008) adota a permuta do termo legalidade por juridicidade; não apenas uma modificação de 

nomenclatura, mas uma verdadeira evolução dogmática. Igualmente, consubstanciou-se a 

troca da reserva vertical de lei pela reserva vertical da Constituição (Canotilho, 2010). 

 A adoção da Constituição como principal fonte do ordenamento jurídico, 

efetivamente, provocou uma mudança drástica no exercício da função administrativa, 

acarretando uma legalidade ampla a vincular a Administração Pública. Singular 

transformação ocorre justamente na possibilidade de atuação da Administração Pública contra 

legem – leia-se no sentido de oposição à lei formal –, quando verificado conflito entre 

normatividade infraconstitucional e a Constituição.  

 Otero (2007, p. 740-741), concentrando sua lição em torno dos direitos fundamentais, 

ensina que, no caso de leis ostensivamente contrárias a estas normas, a Administração Pública 

deve observar a Constituição, em detrimento de ato normativo infraconstitucional.  

 Cristóvam (2014, p. 219) afirma que a questão envolvendo a atuação contra legem 

pela Administração Pública é controversa, defendendo que uma ação desta natureza deve ser 

revestida de procedimentos de legitimidade, sendo: (i) a inobservância da lei deve ser fruto de 

decisão expressa da autoridade administrativa competente, embasada em parecer técnico-

jurídico de órgão consultivo; (ii) tal decisão deve ter ampla publicidade; (iii) o Chefe do 

Executivo que proferiu a decisão contra legem deve ingressar com processo judicial, pelas 

vias adequadas, para a confirmar judicialmente; e (iv) este dever de propositura de demanda 

judicial alcança os Chefes do Executivo municipal, caso seja cabível arguição de 

descumprimento de preceito fundamental – ADPF.   

 Entretanto, a necessidade de propositura de demanda judicial concomitante decisão 

administrativa contra legem não é compartilhada por juristas como Binenbojm e Barroso.  

 Binenbojm (2008, p. 173-176), considerando a realocação da Constituição no sistema 

jurídico pós-88, assevera que deve-se reconhecer a validade dos atos da função administrativa 

em contrariedade com a lei, mas embasados diretamente no Texto Maior, independentemente 

de decisão judicial prévia.  

 No mesmo caminho, Barroso (1990, p. 396-397) dispõe que o Chefe do Executivo que 

proferiu a decisão contra legem assume os riscos daí decorrentes, ademais, assevera que a esta 

decisão administrativa não é condicionada pela propositura de demanda judicial:  
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Sem embargo, o Chefe do Poder Executivo não só pode, como deve deixar 

de aplicar a referida disposição legal, pois cabe-lhe reverenciar, antes que 

tudo, a Constituição Federal. Esta decisão é auto-executória e independe de 

prévio pronunciamento do Judiciário. Tal posição só merecerá ser revista se 

o órgão competente do Poder Judiciário, provocado por algum interessado, 

vier a decidir em sentido diverso. 

 

 A restrição da função administrativa à legalidade estrita dificulta sua capacidade de 

resposta às mudanças sociais em um adequado intervalo de tempo. É que a mutabilidade 

célere da Administração Pública, acima referida, torna-se engessada ao depender de todo um 

processo legislativo para oferecer uma resposta normativa à uma demanda nova, restando 

incapaz de atender suas atribuições constitucionais em diversas ocasiões.  

 Com efeito, a literalidade do princípio da legalidade da Administração Pública conduz 

a um descompasso dessa função com a crescente dinâmica social, o que, em outra ótica, 

termina por ferir o princípio da eficiência administrativa e, em última análise, o próprio 

significado constitucional dessa função; sua própria razão de ser. 

 O fenômeno da globalização impôs ao Estado a busca incessante pela eficiência, seja 

ela bélica – simbolizada pela guerra fria – ou política, abrindo espaço nas relação entre 

Estados nacionais, mas principalmente a eficiência socioeconômica, traduzida pela produção 

de bens e serviços com qualidade aprimorada, em maior quantidade e em menor espaço de 

tempo, visando o abastecimento de nações cada vez mais consumistas (MOREIRA NETO, 

2001, p. 269-270).  

 Desta forma, o poder normativo da função administrativa, isto é, sua capacidade de 

produzir normas, é essencial à construção de um conceito acerca dessa atividade estatal. 

Porém, para uma melhor delimitação de nosso objeto de pesquisa, necessário esclarecer a 

distinção entre função administrativa e função política. Para Modesto (2006, p. 17), 

 

A função política ou de governo, (...), difere da função administrativa por 

consistir na emanação de atos jurídicos primários, fundados diretamente na 

Constituição, dotados de ampla discricionariedade. Os atos de governo são 

editados fora da hierarquia administrativa, independentemente dela, mas 

estão sujeitos a controle de legalidade pelos órgãos jurisdicionais. 

 

 O presente estudo tem como ponto de partida a possibilidade de uma norma ser 

submetida à interpretação conforme a Constituição pelo administrador público no exercício do 

poder normativo, de modo que se pressupõe o caráter vinculativo do Poder Executivo para 
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investigação dessa hipótese. Assim, sendo a função política responsável por emanar normas 

primárias, ou seja, prescindindo de fundamentação infraconstitucional, para fins desta análise 

científica, cabe repelir maiores aprofundamentos quanto à esta função. Feitas estas 

considerações, se passa a elaboração do conceito pretendido.  

 Modesto (2006, p. 17), sem adentrar claramente na questão aqui debatida acerca da 

legalidade estrita, define a função administrativa como 

 

A atividade subalterna e instrumental exercitada pelo Estado (ou por quem 

lhe faça as vezes), expressiva do poder público, realizada sob a lei ou para 

dar aplicação estritamente vinculada a norma constitucional, como atividade 

emanadora de atos complementares dos atos de produção jurídica primários 

ou originários, sujeita a dupla sindicabilidade jurídica e dirigida à 

concretização das finalidades estabelecidas no sistema do direito positivo.  

 

 Sundfeld (2017a, p. 33) expõe que a função administrativa se configura como a 

atividade do Estado subordinada à lei e ao controle judicial, tendo como objeto exercer uma 

função residual. Indica-se, pois, um conceito negativo em relação ao objeto, através de 

eliminação, sendo a função administrativa a atuação estatal que não produz ato normativo de 

natureza legal – entenda-se lei formal, proveniente das casas legislativas – e nem decisão de 

caráter jurisdicional.  

 Di Pietro (2019, n.p.) vai descrever a Administração Pública, em sentido material ou 

objetivo, como ―a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico 

total ou parcialmente público, para a consecução dos interesses coletivos‖; em sentido 

subjetivo, abrange a Administração Pública indireta (autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos), entes ou órgãos cuja lei 

atribua exercício de função pública. Ambos os sentidos tratam de função administrativa.  

 Entretanto, apesar dos subsídios informados pela doutrina citada, há amplo desacordo 

acerca de um conceito jurídico estável de função administrativa (MARINELA, 2018, n.p.), 

notadamente, em razão da discordância a respeito de pontos elementares, envolvendo forte 

apego à tradição doutrinária, assim como a mutabilidade dos institutos jurídicos deste ramo 

em constante aprimoramento. 

 Não obstante outras especificidades, pode-se adotar o conceito geral de função 

administrativa como a atividade estatal subordinada ao Direito, decorrente de um dever 

jurídico, sujeito a controle externo (sistema de freios e contrapesos) e interno (organização 

hierárquica); almejando dar executividade aos ditames constitucionais e às normas emanadas 

das casas legislativas que estiverem em consonância com a Constituição – podendo negar-lhes 
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cumprimento, caso contrário –; exercendo o poder normativo de modo residual, através de 

atos autoexecutáveis; e dirimindo conflitos de sua competência (entre particulares ou entre o 

particular e o Estado) por meio de processos administrativos sem definitividade. 

 Por fim, entenda-se administrador público como o indivíduo investido em autoridade 

pública para exercer parcela da função administrativa, legalmente ou constitucionalmente 

definida, ou o particular que devidamente autorizado lhe faça as vezes. 

 Compreendida qual seja a natureza da atividade que se desenvolve no domínio da 

chamada função administrativa e quem sejam os executores desse mesmo mister, segue-se a 

indagação acerca de como se deve verificar seu desenvolvimento na concretização de 

comandos constitucionais que, por sua orientação finalística, merecem aprofundamento e 

ampliação do debate quanto a seu conteúdo. O que é de se exigir da função administrativa, a 

partir da moldura constitucionalmente estabelecida, e de que modo se pode aferir esse mesmo 

conteúdo, no Estado Democrático de Direito cunhado pelo Texto Maior de 1988? 

 

 

1.4. Desenvolvimento constitucional e função administrativa como canal da sociedade 

aberta 

 

 A imersão da função administrativa na dinâmica social tendo como principal fonte de 

preceitos a Constituição Federal acarretou uma nova perspectiva acerca da contribuição desta 

atividade estatal para o desenvolvimento do constitucionalismo. 

 O exercício dos poderes públicos instituídos, mais próximos da realidade cambiante, 

provoca uma mudança na maneira que se lê a Constituição; interpretando-a à luz das 

demandas sociais, também elas cambiantes. É dizer que o simples exercício da função 

administrativa, quando em observância às normas constitucionais e infraconstitucionais, 

contribui para o próprio desenvolvimento da Constituição e do constitucionalismo, 

alimentando o diálogo permanente entre o texto e a realidade sobre a qual ele incide. 

 Neste ponto, imperioso resgatar observações acima elencadas. Dentre as funções 

estatais, a Administração Pública é a que primeiro enfrenta as demandas sociais novas, 

decorrentes da grande dinâmica da realidade contemporânea. 

 O legislador pode se calar diante de uma demanda social, deixando de produzir 

qualquer norma sobre. Esta também é uma escolha do legislador: não produzir norma para um 

tema que considera não estar maduro para tanto. E, ainda que seja uma imposição 

constitucional, por vezes o legislador se omite, tornando necessárias proposituras de ações 
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judiciais para suprir estas omissões, as quais consumem muito tempo para apreciação, além de 

grande ―criatividade‖ por parte do julgador a fim de prestar a devida tutela sem violar o 

princípio da separação de poderes. Ademais, como foi dito, o processo legiferante pode se 

revelar deveras dificultoso, tomando grande espaço de tempo entre seu início até a entrada em 

vigor da respectiva norma. 

 A função judiciária, por seu turno, pela própria natureza de sua atividade, não se presta 

a dar executividade universalmente às normas de organização social, não sendo sua atribuição 

garantir o cumprimento dos compromissos finalísticos do Estado, salvo quando provocada. E, 

ainda que diferente fosse, a tutela prestada pela magistratura pressupõe a instauração de um 

processo, acarretando, tal qual o legislador, uma demora em atender as demandas novas. 

 A função administrativa, entretanto, não goza do privilégio do legislador que pode se 

calar diante de demandas sociais. Também não partilha do princípio da inércia do Poder 

Judiciário, devendo dar imediata resposta quando posta uma urgência pública. E, por fim, 

como foi dito anteriormente, a resposta da Administração Pública costuma ser mais célere, 

seja pela sua organização hierárquica que geralmente concentra sua decisão final em um único 

indivíduo, seja pelos mecanismos criados para viabilizar a mudança rápida desta função 

estatal – em que pese se defender seu aprimoramento. Daí que vale considerar, inicialmente, a 

possibilidade da função administrativa ser importante personagem na elaboração de 

significado constitucional. 

 Bonavides (2004) externa grandes desapontamentos com a democracia representativa 

– tanto em relação ao Poder Executivo, quanto ao Legislativo –, denunciando a corrupção e a 

prática reiterada de crimes de responsabilidade levados à cabo pelas autoridades destes 

poderes. Dispõe que a democracia direta é mais resistente a estas vicissitudes, de modo a 

mitigar a legitimidade da democracia representativa, defendendo a preferência da primeira em 

relação a segunda: 

 

Uma organização institucional que não coloque os Poderes políticos – 

Legislativo e Executivo – da União, dos Estados e dos Municípios debaixo 

do controle direto, imediato e diuturno da vontade popular, jamais há de 

levar a cabo, bem-sucedida, a cruzada de anticorrupção administrativa de 

que tanto precisa o País. Unicamente a democracia direta tem forças para 

operar tal milagre. (BONAVIDES, 2004, p. 32) 

 

 Vale frisar que, apesar de não exposta naquela preleção do jurista, a função judicante 

não se termina imune ao mal da corrupção ou dos abusos no exercício do Poder Público. 

Exemplo hodierno é a ―venda‖ de sentenças ou de votos em órgãos colegiados do judiciário, 
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as quais protagonizam verdadeiros espetáculos midiáticos que terminam por empobrecer a já 

tão frágil confiança do povo nas autoridades constituídas. 

 Verdadeiramente, é preferível o exercício do poder pelo povo diretamente, realizando 

as escolhas para alcançar os fins desejados, obviamente dentro dos limites impostos pelos 

recursos disponíveis e pelo remédio contra as maiorias, a Magna Carta. Ocorre que nem 

sempre é possível o exercício direto do poder pelas massas, seja pela complexidade do debate 

envolvendo questões técnicas – orçamento, meio ambiente, tributação, relações externas etc. –

, seja pelo grande volume de decisões a serem tomadas ou pelo vasto número de cidadãos 

aptos à decisão – o que acarretaria grandes gastos em consultas públicas em larga escala 

cotidianamente. 

 Não se quer com essa anotação reduzir o alcance ou a importância dos institutos da 

democracia direta, mas tão somente esclarecer alguma justificativa que demonstre a 

inviabilidade do exercício direto do poder pelo povo para as inúmeras tomadas de decisão em 

sociedades de elevada complexidade. Trata-se, pois, de encontrar-se um meio termo entre 

representatividade do poder e seu exercício direto pelo povo, o qual ―não é apenas um 

referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição‖, mas ―um elemento pluralista para 

a interpretação que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional: como 

partido político, como opinião científica, como grupo de interesse, como cidadão‖ 

(HÄBERLE, 2014, p. 40). 

 A chamada democracia participativa, neste diapasão, pode ser conceituada de forma 

genérica como a elaboração de institutos que viabilizem aos cidadãos a compreensão das 

escolhas, da edificação e das consequências das decisões políticas, bem como a da 

fiscalização das decisões em sede de democracia representativa pelas autoridades constituídas. 

Afinal, ―o princípio democrático não admite ser confinado aos limites da representação‖ 

(VALLE, 2011, p. 47). 

 Não se pode olvidar, porém, que a função administrativa possui legitimidade 

constitucional para o exercício do poder em nome das massas em sua esfera de atuação. Daí 

que, apesar das ressalvas acima, a Administração Pública em diálogo com a sociedade civil – 

individualmente ou por meio de ONGs, partidos políticos, associações etc. – e alinhada com o 

desenvolvimento constitucional promovido, dentre outros, pela atividade interpretativa 

conformadora, se revela respeitável canal da sociedade aberta nas linhas traçadas por Häberle 

(2014, p. 39-40): 
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Todavia, a democracia não se desenvolve apenas no contexto de delegação 

de responsabilidade formal do Povo para os órgãos estatais (legitimação 

mediante eleições), até o último intérprete formalmente ―competente‖, a 

Corte Constitucional. Numa sociedade aberta, desenvolve-se também por 

meio de formas refinadas de mediação do processo público e pluralista da 

política e da práxis cotidiana, especialmente mediante a realização dos 

Direitos Fundamentais, tema muitas vezes referido sob a epígrafe do 

―aspecto democrático‖ dos Direitos Fundamentais. 

 

 Häberle (2014) defende a potencial integração dos poderes públicos, dos grupos da 

sociedade civil e de todos os cidadãos na interpretação do texto constitucional (sociedade 

aberta), almejando a expansão deste rol de modo proporcional à complexidade da sociedade e 

refutando a ideia de limitação de intérpretes da Constituição (sociedade fechada dos 

intérpretes). 

 Este processo de abertura de legitimados à interpretação constitucional, para Häberle 

(2014), está intimamente relacionado com o princípio democrático, vez que consagrado o 

pluralismo de ideias nas diversas áreas de tomada de decisão, estando a Constituição em seu 

centro epistêmico. Sendo o povo o titular do poder constituinte originário, nada mais 

adequado que permitir sua participação – melhor seria chefia – no aperfeiçoamento do 

ordenamento jurídico. 

 Os conflitos de ideias e interesses, ainda em uma perspectiva de sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição, longe de ofuscarem o brilho do debate, conduzem-no a um 

enriquecimento epistêmico, próprio da elaboração democrática de uma decisão de cunho 

político, além do produto conservar um mínimo de justiça social. 

 Com a expansão dos direitos fundamentais, constitucionalmente positivados ou não 

(art. 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988), mormente aqueles positivos, isto é, exigentes 

de ações por parte do Poder Público para sua efetivação, principalmente por iniciativa da 

função administrativa, a percepção que o administrado passou a ter de sua Constituição se 

deu, em grande parte, por reflexo da atividade administrativa pública. 

 Não obstante, o simples exercício da função administrativa contribui para uma melhor 

compreensão dos escopos e das instituições constitucionais, fomentando o desenvolvimento 

do constitucionalismo. Mas, dentre as diversas competências da Administração Pública, é de 

especial destaque a contribuição de sua produção normativa em estreita observância às 

normas constitucionais, inclusive, dirimindo contradições de atos normativos primários ou 

resolvendo quanto ao sentido a ser adotado em norma polissêmica (tema a ser analisado 

oportunamente). 
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 Desta forma, a função administrativa e a sociedade aberta promovem o 

desenvolvimento constitucional com o aperfeiçoamento de sentido das normas da 

Constituição, seja pela interpretação de seu texto ou pela condução de ações no intuito de 

garantir ou preservar os compromissos finalísticos e os interesses juridicamente relevantes 

decorrentes da Magna Carta, ainda que tacitamente.  

Cumpre-nos diferenciar, nesta oportunidade, Constituição de constitucionalismo. Para 

Valle, Pulcinelli e Maneiro (2016, p. 58), considerando a ―relação quase simbiótica‖, não 

existe identidade e nem uma necessária precedência entre Constituição e constitucionalismo. 

O constitucionalismo, nesta preleção, se configura como um esforço teórico-abstrato dedicado 

a formular um texto constitucional ou a avaliar os diversos componentes de uma Constituição 

existente. 

 O constitucionalismo, que por sua origem opõe-se diametralmente a ideia de 

absolutismo, seria possível traduzir – de modo quase primitivo – seu propósito como a 

―limitação do exercício do poder‖. Traço marcante desse escopo foi o estabelecimento da 

separação de poderes e de um rol de direitos fundamentais, os quais tornaram-se elementos 

inerentes às constituições: ―art. 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição‖ (FRANÇA, 1789, 

tradução nossa). 

 Frise-se o entendimento contrário por parte de Sartori (apud VALLE, PULCINELLI e 

MANEIRO, 2016, p. 51) para o qual apenas a estrutura de governo é o núcleo essencial para 

conferir a qualidade de Constituição, independentemente da exposição de direitos 

fundamentais. 

 Uma Constituição que não acompanha as mutações da realidade, ainda que 

apresentando planos gerais de organização de governo, resta em desconformidade com os 

anseios populares gerando um risco de cisão da continuidade do ordenamento jurídico pela 

via revolucionária. Porém, a partir do constitucionalismo se  

 

Confere inspiração e oxigênio para os Textos Fundamentais, na sua gênese e 

aplicação, através do desenvolvimento da política constitucional, que se dá 

orientada aos fins que aquele mesmo constitucionalismo elege como 

elementos centrais de sua concepção de projeto de vida coletivo. (VALLE, 

PULCINELLI e MANEIRO, 2016, p. 53-54) 

 

 Com a natural evolução do constitucionalismo, foi possível retirar mais ―sentidos‖ de 

sua própria nomenclatura, contribuindo para a revitalização do ideal constitucional. 
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Acompanhando essa perspectiva, Ross II (2015, p. 523) leciona que ―um objetivo principal do 

constitucionalismo – que eu defino como o processo de elaboração de significado 

constitucional – é adaptar a Constituição à uma evolução social (tradução nossa)‖. 

 Ao direcionar o constitucionalismo na acepção acima ministrada por Ross II 

(elaboração de significado constitucional), o aproximamos das funções estatais (legislativa, 

administrativa e judiciária), reconhecendo que o sentido do Texto Maior não é dado 

exclusivamente no momento de sua elaboração ou de sua reforma pelo poder derivado. 

 Com efeito, é dessa evolução de sentido do Texto Maior que, através da atuação dos 

intérpretes da Constituição, foi possível ramificar o movimento constitucionalista, originando 

o constitucionalismo administrativo. 

 O constitucionalismo administrativo é a atividade de elaboração de significado 

constitucional pela interpretação e atualização do alcance das normas constitucionais a partir 

do exercício da função administrativa – ou, em outra perspectiva, o constitucionalismo 

administrativo é o produto dessa atividade – que se dá pela elaboração de normas (poder 

normativo), pela execução de atos normativos primários ou através do desenvolvimento de 

quaisquer incumbências da Administração Pública. 

 É de se verificar o constitucionalismo administrativo sempre que a Administração 

Pública descreve um sentido para norma da Constituição dentro de sua competência 

constitucional e infraconstitucional, promovendo planos de gestão e políticas públicas em sua 

esfera de atuação. E, de maneira mais latente, percebe-se no constitucionalismo 

administrativo um permanente diálogo e transação com as demais funções estatais e com a 

própria sociedade, vez que ―o campo e o conteúdo do direito administrativo que realmente 

interessa – este que está no dia a dia das pessoas – não são estabelecidos por critérios 

científicos, mas por pura convenção‖ (SUNDFELD, 2017a, p. 36).  

 O constitucionalismo administrativo contribui nessa mudança de ótica sob a função 

administrativa, deixando de ser um espaço estatal voltado aos seus próprios interesses para 

figurar como uma via de acesso dos cidadãos ao Poder Público: 

 

Em outras palavras: tem-se em vista um Estado que supere aquela tradicional 

ótica do horizonte social, político e jurídico sob arcaicas lentes que ainda 

veem súditos em vez de cidadãos, e que ainda aplicam muito mais um direito 

da Administração Pública do que aquele novo Direito Administrativo 

constitucionalizado, que brota cristalino dessa revigorada ordem 

constitucional e reclama aplicação direta, imediata e impositiva, inclusive 

em larga medida independente de mediações legislativas. (CRISTÓVAM, 

2014, p. 223) 
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 O constitucionalismo administrativo deixou mais evidente a liberdade de atuação da 

Administração Pública em relação aos demais poderes da República. É que ao estabelecer a 

separação de poderes, bem como a obediência direta e incondicional das funções públicas (e 

de todos) à Constituição, é de se sugerir, ao menos, certo grau de independência no exercício 

da atividade interpretativa do Texto Maior.  

 Aliás, o próprio controle concentrado de constitucionalidade é exemplo desse espaço 

de liberdade das funções públicas, cujo objeto é a própria ―expressão da divergência de uma 

determinada interpretação constitucional‖ (VALLE, PULCINELLI e MANEIRO, 2016, p. 53-

54).  

 Havendo obstrução de mínima liberdade interpretativa da Constituição, ocasionaria 

um engessamento das funções públicas, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades à 

luz da realidade cambiante. Neste sentido, a Suprema Corte já decidiu que o efeito vinculante 

de suas decisões não abrange o legislador: 

 

O efeito vinculante e a eficácia contra todos (erga omnes), que qualificam os 

julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle 

normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre os demais órgãos do Poder 

Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de 

produção normativa, ao legislador, que pode, em conseqüência, dispor, em 

novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação 

anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito 

de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal 

conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF. 

(BRASIL, 2007a)  

 

 Vale observar, no entanto, que diferentemente da função legislativa, a Administração 

Pública enfrenta limites mais bem traçados em torno de sua liberdade interpretativa. O art. 

102, § 2º, da Constituição Federal de 1988, o art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99 

dispõem que a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas da Federação 

(União, Estados, Distrito-Federal e Municípios), está vinculada às decisões definitivas de 

mérito, proferidas pela Suprema Corte, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 

declaratórias de constitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a 

declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Por seu turno, o art. 2º da 

Lei nº 11.417/06 permite ao Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, a edição, revisão ou cancelamento de 

súmulas com caráter vinculante para toda a função administrativa exercida na República. 
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 Ora, sustentar que o Supremo Tribunal Federal é o último intérprete da Constituição 

(BRASIL, 2005a) e que muitas de suas decisões vinculam a função administrativa não é o 

mesmo que dizer que a Suprema Corte é a única intérprete da Constituição, tão pouco que não 

há espaço para livre atuação da função administrativa com interpretação constitucional. 

 É, porém, a falta de definitividade da interpretação constitucional pela via da 

Administração Pública que obscurece, por vezes, a importância dessa atividade ou que reduz 

o valor de sua contribuição para a construção e aprimoramento do significado da 

Constituição: 

 

Fortalecida a lógica da jurisdição constitucional revestida de soberania, 

paulatinamente o departamentalismo vai perdendo o seu espaço no debate 

acadêmico. Essa secundarização do tema desconsidera a circunstância de 

que o reconhecimento do âmbito de formulação da interpretação 

constitucional extrajudicial é decorrência de um dado da realidade, e não se 

põe em rota de confronto com a jurisdição constitucional, ou mesmo com a 

supremacia desse mesmo braço especializado de poder. (VALLE, 

PULCINELLI e MANEIRO, 2016, p. 53-54). 

 

 Pode-se perfilhar, então, após tais considerações, a elevada importância do papel da 

função administrativa na elaboração de significado constitucional, uma vez que, não sendo 

detentora do monopólio da última palavra, por vezes é a primeira a conferir sentido às normas 

constitucionais e, em razão disto, provoca uma estreita aproximação entre povo e 

Constituição. 

 Contudo, é possível verificar uma resistência ao constitucionalismo administrativo 

disseminada ao longo de todo ordenamento jurídico, oriunda de desconfianças em relação aos 

administradores públicos e de uma alegada ilegitimidade daquela função em construir 

sentidos constitucionais. 

 Após o período ditatorial pré-88, a Administração Pública passou a ser alvo de 

suspeitas por parte dos demais poderes estatais, seja pelo seu protagonismo no regime militar, 

seja pelos preconceitos que circundam a imagem dos administradores públicos, 

―estigmatizados como autoritários ou patrimonialistas‖ (SUNDFELD, 2017a, p. 238-239). 

Para Sundfeld (2017a, p. 239), essas desconfianças têm fundamentado ―as tendências de 

restringir o alcance da função criadora e da competência desses agentes públicos para fazer 

deliberações em nome da sociedade‖, ou seja, tais crendices vêm servindo como justificativas 

para a resistência ao constitucionalismo administrativo. 
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 Vale ressaltar, porém, que o constitucionalismo administrativo não confronta tão 

somente uma oposição externa; é comum se observar entes e órgãos da própria Administração 

Pública esquivando-se do seu dever de interpretar a Constituição e dar-lhe o devido 

cumprimento, por vezes declarando sua incompetência funcional neste sentido: 

 

MULTA COM NATUREZA CONFISCATÓRIA. ARGÜIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. O controle de constitucionalidade dos atos 

legais é matéria afeta ao Poder Judiciário. Descabe às autoridades 

administrativas de qualquer instância examinar a constitucionalidade das 

normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. (BRASIL, 2008) 

 

 Trilhando idêntico entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 

CARF editou a Súmula nº 2 estabelecendo que este órgão não é competente ―para se 

pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária‖
2
 (BRASIL, 2009a). Aliás, em igual 

sentido, de muito Rui Barbosa (1893, p. 71, apud LAURENTIIS, 2012, p. 136) já lecionou 

que ―interpretar as leis é jurisdição própria dos tribunais‖. 

 A função jurisdicional contribui para essa resistência ao constitucionalismo 

administrativo, enxergando-se como a única verdadeiramente legitimada à construção de 

significado das normas, mormente as constitucionais. Em sua ótica predominante, as feições 

do ordenamento são ditadas a partir das vozes dos magistrados que não podem dividir tal 

atribuição com quaisquer outros intérpretes, mantendo um ―império da toga‖, bem sintetizado 

pela expressão ―o Direito é o que os tribunais dizem que é‖, por vezes repetida, inclusive, em 

nossas Cortes Superiores (BRASIL, 2016). 

 Ora, se ―o Direito é o que os tribunais dizem que é‖, por qual razão nos dar ao esforço 

de escrever ou ler esta dissertação? Admitindo essa assertiva, as ideias aqui expostas ou em 

quaisquer outros trabalhos acadêmico-científicos só teriam algum valor se ratificadas pela 

toga; não o sendo, caber-lhes-ia apenas o idêntico destino das anedotas. 

 Opondo-se a tal submissão, cumpre investigar a construção da normatividade em sua 

origem, qual seja os sentidos erguidos pelos exegetas a partir dos enunciados normativos e 

dos diversos aspectos da realidade; perquirindo acerca da possibilidade/imperatividade da 

existência de intérpretes jurídicos fora da magistratura. 

 

                                                           
2
 Acórdãos Precedentes: Acórdão nº 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão nº 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão 

nº 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão nº 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão nº 102-46146, de 15/10/2003 

Acórdão nº 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão nº 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão nº 202-15674, de 

06/07/2004 Acórdão nº 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão nº 204-00115, de 17/05/2005 



36 
 

2. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO  

 

 Na mitologia grega, o idioma dos deuses era incompreensível para os homens, 

cabendo ao divino Hermes a responsabilidade pela transmissão das mensagens olímpicas aos 

seus destinatários mortais. Na difusão da mensagem, Hermes realizava a necessária 

interpretação, impossível aos homens, lançando àquela um aspecto de inteligibilidade.   

 A mensagem interpretada por Hermes era conciliada ao conhecimento filosófico, 

através de técnica denominada de hermenêutica, palavra decorrente do termo grego 

hermeneuein, em alusão ao nome do deus alado. Além de ajustar a tradição mitológica à 

filosofia, a hermenêutica estava intimamente relacionada à linguagem. Não por outra razão, a 

figura do deus Hermes foi recepcionada pela tradição romana clássica como Mercúrio, deus 

da eloquência. 

 Por seu turno, a teologia assumiu, tempos depois, a missão de interpretar a mensagem 

divina, conciliando-a à realidade. A hermenêutica esteve sempre presente na inteligência das 

escrituras religiosas, mormente em épocas de crise da tradição, adequando-a às novas 

demandas.  

 Na Modernidade, a hermenêutica desfiliou-se gradualmente do encargo primeiro de 

interpretar a vontade divina para abraçar os mais diversos espaços no campo da linguagem, 

tendo de enfrentar novos desafios para estabelecer um diálogo entre a realidade, a tradição e 

as ideias. 

 A hermenêutica é a ciência que tem por objeto o estudo e a formulação dos elementos 

postos à interpretação. Os elementos clássicos da hermenêutica são o gramatical, o histórico, 

o sistemático e o teleológico. Por seu turno, a palavra interpretação tem origem no latim 

(interpretare) e com proximidade do termo italiano interpenetrare, cujo significado é penetrar 

mais a fundo. A interpretação diz respeito a atividade do intérprete, o qual se faz valer dos 

elementos hermenêuticos para construir a significação da mensagem: 

 

Em sua concepção, o intérprete não busca descobrir o que pretendia o autor 

do texto, mas reformula o sentido do texto a partir da sua própria perspectiva 

e do problema posto. O processo de compreensão envolve sempre uma 

íntima relação entre o intérprete e o objeto da interpretação. Desta forma, o 

autor [Gadamer] faz referência à existência da pré-compreensão, que se liga 

ao chamado círculo hermenêutico: a interpretação de um texto pressupõe 

sempre um problema situado na existência histórica do intérprete e que, por 

isso, só poderá ser entendido a partir da sua pré-compreensão, o que implica 

uma conexão circular entre o texto interpretado e a realidade que o circunda. 

(PEREIRA, 2006, p. 31) 
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 A interpretação, enquanto método de linguagem configura a busca por produzir um 

significado para uma mensagem transmitida pelos diversos meios da realidade. A construção 

desse significado é realizada através de técnicas estabelecidas, em grupo ou individualmente, 

bem como por meio de valores morais e éticos. Desse modo, as possibilidades intelectuais e 

os valores do intérprete são inerentes à construção do significado, bem como o objetivo da 

interpretação varia de acordo com a intenção do intérprete.  

 Uma mensagem é, pois, uma transmissão de inteligência à outrem, o qual se apropria 

do seu sentido inicial e lhe confere um novo – coincidente ou não com o primeiro – a partir de 

sua interpretação.  

 

 

2.1. Interpretação jurídica: uma perspectiva extra petita 

 

 Interpretar uma norma é se lançar inteiramente sobre a mesma, atribuindo-lhe 

inteligência a partir de premissas teóricas fornecidas pela hermenêutica, mas também lhe 

infligindo valores inerentes à conduta humana. Portanto, não seria inteiramente adequado 

falar-se em desvendar o significado da norma, mas em construí-lo.  

 A interpretação jurídica não tem como objeto tão somente a norma, mas o fato sobre o 

qual a norma incidirá, adequando suas generalidades à realidade em suas diversas 

perspectivas. 

 Contudo, a interpretação não recai exclusivamente ao fato em que a norma incide, pois 

todos os fatos que compõem a realidade e o próprio conhecimento histórico do intérprete 

influenciam na construção da norma. Além disso, como a realidade e a tradição são também 

fatores determinantes na interpretação, os valores morais e éticos, técnicas gramaticais, 

possibilidades intelectuais, dentre outros, contribuem para a construção da norma. 

 Para Cunha Jr. (2012, p. 200-201) o conceito de interpretação jurídica está atrelado à 

ideia de concretização da norma; sendo um processo da aplicação normativa em casos 

concretos. Em outras palavras, haveria uma inerência entre interpretar e aplicar a norma no 

plano da realidade, de forma que não seria possível realizar esta interpretação abstratamente; é 

dizer, a ―interpretação do direito é constitutiva, e não simplesmente declaratória‖ (GRAU, 

2003, p. 22, apud CUNHA JR., 2012, p. 202). 

 Parece equivocado, contudo, confundir o conceito de interpretação jurídica com a 

ideia de concretização da norma. Seria dizer que somente a partir do caso concreto é possível 
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a interpretação jurídica, sendo-lhe um elemento indispensável; o que termina por rechaçar a 

possibilidade do indivíduo – juridicamente afastado do caso concreto – de interpretar e, 

consequentemente, realizar o Direito, pois não haveria espaço para sua atuação. 

 É de se constatar que essa compreensão do Direito hipervaloriza o Poder Judiciário, 

buscando vincular o conceito de interpretação jurídica ao de resolução de casos concretos, a 

qual – não por coincidência – é a atividade mais proeminente daquela esfera estatal. O 

neoconstitucionalismo, ou ao menos um leitura mais radical deste, contribuiu para esta 

concepção, apresentando uma tendência a reduzir – ou até mesmo extinguir – a importância 

da interpretação normativa pelos demais poderes públicos: 

 

Ademais, esta obsessão com a interpretação judicial da Constituição tende a 

obscurecer o papel central de outras instâncias na definição do sentido da 

Constituição - como o Legislativo, o Executivo, e a própria esfera pública 

informal. Trata-se de um desvio que gera consequências negativas tanto no 

plano descritivo como na esfera normativa. Sob o prisma descritivo, 

transmite-se uma imagem muito parcial do fenômeno constitucional, que não 

é captado com todas as suas nuances e riquezas, já que o foco se concentra 

apenas sobre a ação de um dentre os vários agentes importantes que povoam 

a seara da hermenêutica constitucional. Sob o ângulo normativo, favorece-se 

um governo à moda platônica, de sábios de toga, que são convidados a 

assumir uma posição paternalista diante de uma sociedade infantilizada. 

Justifica-se o ativismo judicial a partir de uma visão muito crítica do 

processo político majoritário, mas que ignora as inúmeras mazelas que 

também afligem o Poder Judiciário, construindo-se teorias a partir de visões 

românticas e idealizadas do juiz. Só que, se é verdade que o processo 

político majoritário tem seus vícios - e eles são muito graves no cenário 

brasileiro -, também é certo que os juízes não são semi-deuses, e que a esfera 

em que atuam tampouco é imune à política com "p" menor. (SARMENTO, 

2009, p. 107) 

 

 Esta perspectiva concretista da interpretação jurídica se apresenta em caminho 

diametralmente oposto ao da pluralidade de intérpretes do Direito, pois apenas aqueles 

inseridos em um contexto de resolução de conflitos poderiam contribuir com a inteligência da 

normatividade. Entretanto, como é de se pensar, os escopos de uma república democrática 

reclamam a liberdade de participar da construção do Direito; afinal, ―quem vive a norma 

acaba por interpretá-la ou pelo menos cointerpretá-la‖ (HÄBERLE, 2014, p. 27). 

 Tratando de interpretação constitucional, Häberle (2014) defende a abertura do rol de 

legitimados à atividade interpretativa para alcançar todos aqueles que não estão, a priori, 

investidos em autoridade pública. Assim, para o autor, ―todos os órgãos estatais, todas as 

potências públicas, todos os cidadãos e grupos‖ (p. 27) estão potencialmente ligados à 

hermenêutica jurídica, constituindo uma sociedade aberta de intérpretes: 
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Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de 

uma sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos 

―vinculados às corporações‖ (zünftmässige Interpreten) e aqueles 

participantes formais do processo constitucional. A interpretação 

constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas 

as potências públicas, participantes materiais do processo social, estão nela 

envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da sociedade 

aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade (weil 

Verfassungsinterpretation diese offene Gesellschaft immer Von neuem 

mitkonstituiert ynd Von ihr konstituiert wird). Os critérios de interpretação 

constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a 

sociedade. (HÄBERLE, 2014, p. 27, grifo do autor) 

 

 A abertura constitucional, a qual engloba a abertura da construção, da reforma e da 

interpretação da Constituição, em razão de sua natureza democrática e republicana, guarda 

íntima ligação com a publicidade, com o pluralismo de ideias e formas e com a alternância do 

exercício do poder, mantendo um ciclo permanente de renovação de legitimidade do Texto 

Maior.  

 Admitir o condicionamento da atividade interpretativa à possibilidade de 

materialização da norma pelo agente enfrenta o princípio democrático, insculpido no art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, pois tende a afastar a importância da 

interpretação conduzida pelo particular e pela sociedade, os quais influenciam, direta ou 

indiretamente, na construção do sentido da norma, através da tradição e das tendências sociais 

e técnicas. 

 A interpretação normativa é uma expressão do poder político – disseminado para todos 

os lados em uma democracia –, garantindo a participação popular na construção de um 

ordenamento jurídico mais adequado à sua realidade, bem como é uma manifestação da 

liberdade de pensamento dos indivíduos (art. 5º, IV, da Magna Carta), vez que a interpretação 

jurídica, a qual deriva daquela lato sensu, tem os mesmos atributos elementares desta, sendo 

atividade intelectual imanente ao homem. É dizer, além da interpretação abstrata se revelar 

exercício do poder político do povo, também constitui verdadeiro direito fundamental.  

 Desta forma, além da perspectiva de concretização da norma, a interpretação jurídica 

pode ser conduzida de forma abstrata, afastada de casos concretos, de pedidos formulados 

pelas partes adversas no bojo de um litígio ou por aqueles que demandam junto ao Poder 

Público por certa deferência não judicial; reconhece-se, então, uma interpretação abstrata, 

proveniente da simples inteligência do texto normativo à luz da realidade e de seus diversos 

fatores, uma interpretação extra petita.  
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 Neste cenário, o intérprete distante do caso concreto, lança-se sobre a norma 

conferindo-lhe significação de forma abstrata. Observe-se que mesmo esta norma proveniente 

da interpretação meramente abstrata incide na realidade constituindo consequências de maior 

ou menor grau, por exemplo, o doutrinador cuja obra serve para embasar decisão judicial. Não 

obstante, o homem médio que lê um texto normativo qualquer realiza também a interpretação 

jurídica, contudo, com possibilidades intelectuais mais limitadas. 

 Não se quer, com isso, argumentar que a interpretação abstrata apenas tem algum 

valor quando ratificada por uma autoridade judiciária. Pelo contrário, a interpretação abstrata 

está diretamente relacionada com a dinâmica entre a norma e a comunidade, pois exercida 

ininterruptamente pelos particulares e pela sociedade civil, direcionando e adequando o 

Direito à realidade, atualizando-o conforme as transformações sociais e preservando-lhe um 

mínimo de justiça social em seus ditames. 

 Estabelecer um diálogo entre a realidade, a tradição e as ideias é elementar para a 

hermenêutica lato sensu. De forma que construir a interpretação de uma norma a partir da 

realidade social é derivação do próprio conceito de hermenêutica e não de uma suposta 

dimensão concretizadora da interpretação jurídica. 

 

 

2.2. Interpretação jurídica: consistência e adequação  

 

 Em se tratando de hermenêutica jurídica, a mensagem que figura como parâmetro 

interpretativo é um comando normativo (textual, verbal, símbolos etc.), enquanto que o fato 

sobre o qual ele incide é um fato jurídico. Na interpretação jurídica, o comando e o fato são 

interpretados à luz da realidade em suas diversas perspectivas, extraindo, como produto, a 

mensagem normativa ou, simplesmente, a norma.  

 Assim, com o devido ajuste em relação à hermenêutica lato sensu, o intérprete se 

apropria do sentido original do comando normativo e lhe confere um novo, coincidente ou 

não com o primeiro. 

 Afastando-se de uma caracterização mais mecânica – impingida por Montesquieu 

(1996) ao tratar do ―juiz boca da lei‖ – o intérprete contemporâneo, longe de ser uma figura 

inanimada posta apenas à reprodução da letra fria da lei, está mais intimamente envolvido 

com as nuances de cada texto normativo e de cada caso concreto ou hipotético – ou ao menos 

deveria estar –, bem como zeloso com as consequências reais ou possíveis de sua 

interpretação em um sentido muito mais amplo e dinâmico.  
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 Por tais razões, mesmo em se tratando de textos normativos com conteúdo de simples 

compreensão, a interpretação jurídica é inerente à sua construção de significado a partir dos 

diversos elementos postos pela hermenêutica. 

 

Portanto, interpretar algo, em qualquer ramo do conhecimento humano, 

consiste sempre numa atividade criadora, na medida em que ao intérprete 

compete a função de compreender ou atribuir o sentido ao objeto examinado, 

dando-lhe vida a cada operação interpretativa. De igual modo ocorre no 

Direito. Por sua vez, a interpretação constitucional busca descobrir o 

pensamento contido na norma (princípio ou regra) inserida na Constituição 

ou no bloco de constitucionalidade, com vistas a sua aplicação a um caso 

concreto. Daí se dizer - na linha de entendimento da moderna compreensão 

do Constitucionalismo contemporâneo - que toda norma é norma 

interpretada, mesmo porque não há norma suficientemente clara que não 

necessite de interpretação, e que a conclusão sobre a clareza de determinado 

enunciado normativo é resultado do próprio processo interpretativo, de uma 

operação intelectual. (MARIN, 2008, p. 118) 

 

 Por seu turno, os originalistas ou subjetivistas defendiam que a interpretação jurídica 

deveria procurar o sentido original da norma, desvendando seu ―conteúdo real‖ a partir de 

uma imersão do intérprete ―na alma do legislador‖, reconstruindo seu pensamento 

(FERRARA, 1963, p. 128). 

 

Entender uma lei, portanto, não é somente aferrar de modo mecânico o 

sentido aparente e imediato que resulta da conexão verbal; é indagar com 

profundeza o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao conceito 

íntimo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direcções 

possíveis: Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac 

potestatem. (FERRARA, 1963, p. 128, grifo do autor) 

 

 Entretanto, não parece correto sustentar que a interpretação jurídica pretende obter o 

exato sentido da norma ou descobrir o fiel pensamento do legislador. É impossível ao 

intérprete captar inteiramente o sentido inicial de uma mensagem, pois seria necessário se 

imbuir na figura do transmissor originário, captando todos seus desejos e possibilidades 

intelectuais. 

 De modo que dois intérpretes ao realizarem uma interpretação individual de uma 

norma (mensagem) nunca poderão interpretá-la da mesma forma, mas podem eventualmente 

chegar ao mesmo resultado; é que ―não é verdadeira a crença de que as normas jurídicas em 

geral (...) tragam sempre em si um sentido único, objetivo, válido sobre todas as situações 

sobre as quais incidem‖ (BARCELLOS; BARROSO, 2003, p. 144). 
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 Em sentido contrário, observe-se que, se admitida a tese originalista, se uma 

interpretação jurídica fosse conduzida do modo mais apropriado, revelando a intenção do 

legislador, os intérpretes iriam sempre concluir por um mesmo sentido normativo. Contudo, a 

diversidade de elementos da hermenêutica jurídica implica em uma variedade de 

possibilidades interpretativas, acarretando uma heterogeneidade acerca do sentido de uma 

norma. 

 Na hipótese de mais de um intérprete debruçar-se sobre a tarefa de construir um 

significado de uma norma, a questão posta pela interpretação jurídica não é qual interpretação 

é mais correta, mas qual possui ―uma fundamentação racional (mais) consistente‖ 

(BARCELLOS; BARROSO, 2003, p. 157). 

 Como em nosso ordenamento a Constituição possui força normativa máxima 

(supremacia), toda interpretação jurídica que se pretende consistente deve ser realizada à luz 

do Texto Maior, considerando sua normatividade material (princípios e regras), bem como os 

métodos interpretativos constitucionais (princípios instrumentais). Em outro verbo, toda a 

normatividade constitucional serve como parâmetro para o desenvolvimento do significado da 

norma que se almeje consistente. 

 

A ideia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a 

um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 

axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os 

valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e 

regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas 

as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a 

constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e 

notadamente nas suas relações com os particulares. Porém, mais original 

ainda: repercute, também, nas relações entre particulares. Veja-se como este 

processo, combinado com outras noções tradicionais, interfere com as 

esferas acima referidas. (BARROSO, 2005, p. 12-13) 

 

 A Constituição deve ser efetivada pela Administração Pública, pela magistratura, pela 

função legiferante etc.; sendo um processo contínuo a (re)construção do Direito, ―à luz do 

padrão constitucional e através de um procedimento argumentativamente justificado‖, 

resultando em uma expansão da segurança jurídica e da legitimidade do intérprete quando 

investido em autoridade pública (MARIN, 2008, p. 123).  

 Contudo, a interpretação constitucional não se revela uma tarefa simples. São 

dispostos métodos clássicos e métodos modernos, além de princípios interpretativos e a 

própria normatividade material do Texto Maior, como elementos da hermenêutica 

constitucional. Evidente, pois, que não há um único – e certo – caminho para a construção de 
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significado da Constituição, havendo pluralidade de elementos hermenêuticos e de 

particularidades dos intérpretes (tradição, realidade na qual está inserido, possibilidades 

intelectuais etc.), esta última em grau muito mais elevado inclusive. 

 Com a normatização e a supremacia da Constituição e, consequentemente, dos seus 

princípios formadores, as possibilidades interpretativas se expandiram, o que contribuiu para 

um afastamento de uma perspectiva clássica que perfilhava a subsunção como método 

exclusivo da interpretação jurídica, vez que os princípios possuem uma abstração mais 

categórica em sua própria gênese, exigindo um esforço maior do intérprete na construção do 

significado da norma. 

 Hesse (1998) propõe a disposição de princípios implícitos, voltados exclusivamente à 

interpretação, os quais foram designados de princípios instrumentais ou interpretativos: a) 

princípio da unidade da Constituição; b) princípio do efeito integrador; c) princípio da 

máxima efetividade; d) princípio da justeza ou conformidade funcional; e) princípio da 

concordância prática ou da harmonização; f) princípio da força normativa da Constituição; g) 

princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público; e, h) princípio 

da interpretação conforme a Constituição. 

 Igualmente, a doutrina costuma fazer referência a métodos de interpretação 

constitucional embasando-se em Ernst-Wolfgang Böckenförde (apud SILVA, 2005, p. 116-

117). Por seu lado, Canotilho (2010) dispõe os seguintes métodos: a) método jurídico ou 

hermenêutico clássico; b) método tópico-problemático; c) método hermenêutico-

concretizador; d) método científico-espiritual; e) metódica jurídica normativo-estruturante; e, 

f) interpretação comparativa. 

 Não figura como objetivo deste estudo aprofundar-se quanto às várias técnicas da 

hermenêutica constitucional ou das perspectivas singulares dos intérpretes. Vale destacar 

apenas que a diversidade de elementos que circundam a interpretação provoca uma 

pluralidade de resultados quanto à significação normativa. O que se deve mirar, então, não é a 

obtenção do significado correto da norma, mas aquele mais consistente e adequado.  

 A consistência normativa, como foi explanado, resulta da construção de significado 

por meio dos elementos hermenêuticos, mormente os constitucionais. Por seu turno, a 

adequação deriva justamente da escolha da técnica interpretativa a ser aplicada e da atribuição 

de seu peso quando confrontada com outros ditames hermenêuticos; trata-se da ponderação ou 

sopesamento. 

 A produção de significado normativo a partir de enunciados mais abstratos, como é o 

caso das disposições da Constituição, acarretou uma necessidade de controle mais rígido das 
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interpretações jurídicas. A questão era: sendo cabível a incidência de mais de um elemento 

hermenêutico em uma interpretação, deve-se escolher apenas um deles e repelir os demais? 

 A resposta é não. O intérprete deve estabelecer uma relação contingente de 

predominância entre técnicas incidentes em interpretações jurídicas, isto é, em cada situação 

um elemento hermenêutico irá se sobressair em detrimento dos demais, contudo, estes 

permanecem incidindo naquela conjuntura, porém, de forma mais moderada.  

 Escolhidas as técnicas interpretativas incidentes, cabe ao intérprete aplicar o peso 

adequado a cada uma. Assim, a ponderação permite este balanceamento dos vários elementos 

da hermenêutica. 

 Diferentemente da técnica de subsunção, utilizada em interpretações mais elementares 

ou ―casos fáceis‖, a ponderação consiste em uma técnica disponível à interpretação jurídica 

mais complexa ou ―casos difíceis‖, onde se exige do intérprete um maior esforço em sua 

atividade, mormente na resolução de casos concretos em que há incidência de mais de uma 

norma de idêntica hierarquia. A ponderação, pois, ganha espaço quando a técnica da 

subsunção não resta suficiente para o desenvolvimento da interpretação. 

 Em sentido oposto, Streck (2011, p. 25), expõe relevantes questões acerca da 

ponderação conduzida pela magistratura, denunciando um caráter antidemocrático desta 

técnica interpretativa: 

 

Desse modo, afastei-me do neoconstitucionalismo porque ele aposta em 

elementos não democráticos, como a ponderação e a discricionariedade 

judicial. Ou seja, a grande pergunta não é respondida pelas teses 

neoconstitucuionalistas: quem controla aquele que controla ou diz por último 

o que a lei (ou a Constituição) é? A pergunta que acrescento é anterior: no 

caso da ponderação, quem escolhe os princípios a serem ponderados? E 

quais os pesos a serem conferidos a cada um dos princípios para a 

construção da regra de ponderação? 

 

 Enfim, considerada a necessidade de construir interpretações jurídicas consistentes e 

adequadas, vale frisar que as técnicas da hermenêutica constitucional podem ser disponíveis à 

interpretação da normatividade infraconstitucional; é que ― ao definir a constituição como 

parâmetro para se saber como a lei deve ser interpretada, não há como escapar de um mínimo 

de interpretação da própria constituição‖ (SILVA, 2006, p. 192), visto que a normatividade 

inferior recebe seu fundamento de validade do topo do ordenamento. 

 

Também é necessário se libertar da ideia de que princípios e métodos 

aplicáveis à interpretação constitucional devem ser aplicáveis 
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exclusivamente à interpretação constitucional. Somente dessa forma passa a 

não haver problemas em se aceitar que os cânones de interpretação 

sistematizados por Savigny valem também para o direito constitucional. 

(SILVA, 2005, p 141) 

 

 Em razão disto, seguindo a preleção de Silva (2005, 2006), pode-se concluir que as 

diferenças entre a interpretação constitucional, enquanto atividade mais específica, e a 

interpretação jurídica lato sensu têm sido cada vez mais suavizadas. 

 

 

2.3. Interpretação conforme a constituição: noções gerais do instituto 

 

 Com a breve explanação acima acerca de interpretação jurídica, se ingressa mais 

propriamente na análise do princípio de interpretação conforme a Constituição. 

 Em que pese a significação de uma norma depender da manifestação intelectual de 

cada intérprete, por vezes, o ordenamento apresenta normas que, a partir de um dado 

contexto, se revelam mais propensas a expor mais de um significado, são as chamadas normas 

polissêmicas. Tal propensão à polissemia é, precisamente, impulsionada pela diversidade de 

elementos postos pela hermenêutica jurídica. 

 Ocorre que uma norma polissêmica pode apresentar dentre seus significados um em 

desconformidade com a Constituição, violando formalmente ou materialmente o Texto 

Magno, sendo, portanto, inconstitucional. 

 A interpretação conforme é uma ferramenta disponível aos exegetas para obstarem 

transgressões à Constituição. Ao invés de se decidir pela inconstitucionalidade total do 

enunciado normativo, quando este comportar mais de uma significação, segue-se no sentido 

de adotar aquela em harmonia com o Texto Maior. 

 Neste sentido, o voto do Min. Carlos Britto na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 54, em Questão de Ordem (ADPF 54-QO): 

 

A interpretação conforme é uma técnica de eliminação de uma interpretação 

desconforme... Quero dizer: o saque desse modo especial da interpretação 

conforme não é feito para conformar um dispositivo subconstitucional aos 

termos da Constituição Positiva. Absolutamente! Ele é feito para descartar 

aquela particularizada interpretação que, incidindo sobre um dado texto 

normativo de menor hierarquia impositiva, torna esse texto desconforme a 

Constituição. Logo, trata-se de uma técnica de controle de 

constitucionalidade que só pode começar ali onde a interpretação do texto 

normativo inferior termina. Primeiro, a interpretação do texto segundo os 
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seus próprios elementos de compreensibilidade e por imersão no diploma 

com que nasceu para o Direito Positivo. Pronto! Depois é que se faz, não a 

reinterpretação desse texto para afeiçoá-lo à normatividade constitucional, 

mas tão-somente uma comparação entre o que já foi interpretado como um 

dos sentidos dele (texto normativo) e qualquer dos dispositivos da 

Constituição. Donde o nome interpretação conforme a Constituição 

significar, em rigor, um imediato cotejo entre duas pré-compreensões ou 

dois antecipados entendimentos jurídicos: o entendimento que já se tem de 

qualquer dos dispositivos constitucionais versus aquele específico 

entendimento a que também previamente se chegou de um dispositivo 

infraconstitucional. (BRASIL, 2007b) 

 

 Outrossim, a partir do conteúdo da norma, havendo mais de um significado em 

conformidade com a Constituição, o princípio da interpretação conforme dispõe que se deve 

privilegiar aquela interpretação que melhor se adequa aos princípios e regras advindos do 

Texto Maior, acomodando o enunciado infraconstitucional aos ditames magnos a partir de 

uma interpretação sistemática – frise-se, obtendo uma significação consistente e adequada. 

 Os sentidos restantes, pois, ficam excluídos por ferirem a Constituição (inconsistência 

interpretativa) ou, ainda que constitucionais, por não expressarem satisfatória harmonia com o 

Texto Magno quando comparados a outras alternativas (inadequação interpretativa).  

 Binenbojm (2008, p. 67) leciona que o instituto em análise permite ao intérprete 

―preterir uma interpretação mais evidente do texto, em benefício de outra, menos óbvia, 

sempre que a primeira revelar-se em descompasso com a Constituição, e a segunda não 

importar em violência à letra do ato normativo sob exame‖. 

 Nesta direção, o voto do Min. Celso de Mello na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 581 (ADI 581/DF) elucida que o postulado da interpretação conforme a Constituição 

―permite, desse modo, que, reconhecendo-se legitimidade constitucional a uma determinada 

proposta interpretativa, excluam-se as demais construções exegéticas propiciadas pelo 

conteúdo normativo do ato questionado‖ (BRASIL, 1992b). 

 Conforme Silva (2006, p. 193), a interpretação conforme tem origem na jurisprudência 

do Tribunal Constitucional da Alemanha
3
, no ano de 1953, o qual dispôs que: 

 

Uma lei não deve ser declarada nula se for possível interpretá-la de forma 

compatível com a constituição, pois deve-se pressupor não somente que uma 

lei seja compatível com a constituição mas também que essa presunção 

expressa o princípio segundo o qual, em caso de dúvida, deve ser feita uma 

interpretação conforme a constituição. (Tradução do autor) 

 

                                                           
3
 BVerfGE 2, 266 (282) (SILVA, 2006, p. 193). 
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 O instituto em análise foi adotado pela Suprema Corte brasileira anteriormente à 

promulgação da Constituição Federal de 1988, no Rep. 1417 pelo voto do Min. Moreira 

Alves, em 1987 (SILVA, 2006, p. 193). Encontrou previsão legal no art. 28, parágrafo único, 

da Lei nº 9.868, de 11 de novembro de 1999, a qual impõe a sua eficácia erga omnes e efeitos 

vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, 

estadual e municipal, observados os fins processuais referentes a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal, pois, verdadeiramente, os efeitos de uma interpretação normativa variam conforme a 

investidura em poder do exegeta. 

 Com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Bulos (2015, p. 371) 

leciona que o instituto é tanto um elemento hermenêutico, de caráter mais generalizado, 

quanto um princípio do controle de constitucionalidade: ―a interpretação conforme à 

constituição é um princípio de exegese constitucional e, ao mesmo tempo, uma técnica de 

controle de normas (STF, RTJ, 126:48)‖. 

 Corroborando tal entendimento, Miranda (2000, p. 267) defende que o princípio 

analisado não constitui simples elemento de interpretação, mas um método de fiscalização das 

normas infraconstitucionais. Posicionamento compartilhado por Barroso (1996, p. 175), o 

qual leciona que ―a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, 

mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara 

ilegítima uma determinada leitura da norma legal‖. 

 Canotilho (2010, p. 1226), por seu turno, ensina que a interpretação conforme a 

Constituição ―é fundamentalmente um princípio de controle (tem como função assegurar a 

constitucionalidade da interpretação)‖. 

 Infere-se, pois, a partir dessa dupla função da interpretação conforme, que tal instituto 

guarda vínculo com o método hermenêutico sistêmico, possibilitando a construção do 

significado da norma levando-se em conta todo ordenamento; e, igualmente, tem ligação com 

o princípio de presunção de constitucionalidade das leis. 

 Em que pese almejar prioritariamente a realização da Constituição, ao construir o 

significado normativo, deve-se observar todas as demais normas do ordenamento e a relação 

destas com o Texto Maior, extraindo-se de todas em conjunto um propósito harmônico com a 

Constituição; daí que a natureza jurídica da interpretação conforme seria a de elemento 

hermenêutico sistemático-teleológico; de modo que o instituto demonstra não ser uma 

inovação no ordenamento, mas uma adequação específica dos métodos clássicos à 
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hermenêutica jurídica moderna, dando maior ênfase a Constituição como seu centro 

epistêmico. 

 Sendo certo que serve como método sistemático-teleológico, o princípio da 

interpretação conforme se embasa em dois nortes jurídicos: efetividade máxima da 

Constituição e presunção da constitucionalidade das leis.  

 A Constituição no ordenamento pátrio goza de normatividade, não ensejando meros 

princípios norteadores ao legislador – bem como ao administrador, ao magistrado, ao 

particular etc. –, mas imposições relacionadas às decisões políticas fundamentais do povo 

brasileiro. Não obstante, figura no topo hierárquico do ordenamento, em decorrência de sua 

rigidez, sendo-lhe atribuída a qualidade de suprema norma.  

 Da supremacia constitucional sucede o dever quanto à máxima efetividade de seu 

Texto por parte de todos os intérpretes do ordenamento, seja em uma interpretação concretista 

ou meramente abstrata. Portanto, frente a uma norma polissêmica, há de se optar pela 

interpretação que melhor otimize os efeitos da Constituição. 

 Por sua vez, partindo da ideia de que toda lei é presumivelmente constitucional, a 

interpretação conforme serve de ferramenta à busca pelo significado constitucional da norma. 

 

Na verdade, a interpretação conforme à Constituição deriva também da 

presunção de constitucionalidade das leis, que, por sua vez, exprime a 

reverência devida pelo Judiciário aos atos normativos emanados de 

autoridades escolhidas pelo voto popular, em razão do princípio 

democrático. Isto porque, através do emprego da interpretação conforme à 

Constituição, evita-se, sempre que possível, expulsar da ordem jurídica uma 

norma posta pelo legislador. Portanto, trata-se também de uma técnica de 

preservação do próprio ordenamento, utilizada para evitar a exclusão 

desnecessária de atos normativos que a ele já se incorporaram. 

(BINENBOJM 2008, p. 67-68) 

 

 Contrariamente, Silva (2006, p. 195-197) adverte que a interpretação conforme em 

defesa da presunção de constitucionalidade das leis serve muito mais como um ―trunfo‖ ao 

intérprete (que naquela preleção seria o magistrado) do que como um argumento 

propriamente dito. Para o autor, seria necessário somente ―uma simples ‗faísca‘ de 

constitucionalidade‖ para afastar uma arguição de inconstitucionalidade de lei, ―por mais 

procedente que seja‖ (p. 196); bastando ao exegeta apresentar uma frágil fundamentação com 

alusão a ―interpretação conforme‖ e a ―presunção de constitucionalidade das leis‖ para repelir 

qualquer vício do dispositivo vergastado. 
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E, além do déficit na fundamentação, essa prevalência implica um outro 

problema metodológico: se, como sustentam, por exemplo, o Tribunal 

Constitucional alemão e, no Brasil, Gilmar Ferreira Mendes, a presunção de 

constitucionalidade e a interpretação conforme a constituição são um dever 

e, nesse sentido, sempre prevalecem em relação a outras possibilidades, 

estamos não mais diante de um argumento, mas de um trunfo. Isso excluiria 

qualquer possibilidade de sopesamento na interpretação legal e 

constitucional, já que sopesamento e trunfos são mutuamente excludentes. 

(SILVA, 2006, p. 197, grifo do autor) 

 

 Entretanto, deve-se observar que, como se desconhece a interpretação que o legislador 

tencionava conferir à norma então produzida, cabe ao intérprete conferir-lhe aquela mais 

constitucional, pois não pode o intérprete, a despeito de desconhecer a intenção do legislador, 

optar pela interpretação mais afastada dos ditames constitucionais. Outrossim, o legislador 

não escolhe qual interpretação deveria ser atribuída a uma norma polissêmica. Caso 

determinasse, tal norma não seria polissêmica, por óbvio. 

 Neste sentido, Canotilho (2010, p. 1226) sustenta que o princípio da interpretação das 

leis em conformidade com a Constituição ―só é legítimo se ‗existe um espaço de decisão‘ (= 

espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas‖. Em outras palavras, seria 

necessário haver dúvida quanto à interpretação a ser adotada. 

 A presunção de constitucionalidade das leis não constitui mero respeito à obra do 

legislador, mas indica relevante imposição normativa que almeja a segurança, previsibilidade 

e estabilidade das relações sociais. Sem este norte jurídico, reinaria a insegurança no meio 

social, pois toda lei promulgada teria sua legitimidade – e, consequentemente, sua 

aplicabilidade – questionada até decisão do Tribunal Constitucional. Daí a importância desse 

ditame instrumental, o qual é inerente à possibilidade de interpretação das normas em 

conformidade com a Magna Carta, sendo indispensável premissa no controle de 

constitucionalidade. 

 Ainda, é imperioso destacar que, como foi defendido, a interpretação jurídica não 

pretende obter o exato sentido que o legislador projetava para a norma, mas construir seu 

significado mais consistente e adequado, tarefa que somente será possível tendo a 

Constituição como parâmetro principal e a observância de todo o ordenamento.  A nenhuma 

interpretação jurídica cabe distorcer o sentido primeiro contido no enunciado normativo, 

deturpando-o. Havendo uma fundamentação precária na escolha de sentido normativo, viola-

se a própria hermenêutica, resultando em uma interpretação inconsistente e/ou inadequada.  
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 Desse modo, uma interpretação tendenciosa, fazendo uso da interpretação conforme 

como um ―trunfo‖, deve ser repelida pelo próprio exegeta e por todo ordenamento, através 

dos elementos hermenêuticos postos.  

 É que a interpretação conforme – em que pese alguns doutrinadores insistirem em 

relacioná-la a uma conduta de ―salvar toda e qualquer lei que, ainda que minimamente, possua 

alguma fagulha de constitucionalidade‖ (SILVA, 2006, p. 204) – não se destina a dar ―sentido 

que falseie ou vicie o objetivo legislativo em ponto essencial‖ (BRASIL, 1992c). É defeso ao 

intérprete extrair significados que não poderiam estar contidos em uma norma, realizando 

uma interpretação inconsistente e/ou inadequada com o fito de atender uma demanda 

momentânea, conformando a norma a situações em que ela não deveria incidir ou que deveria 

incidir de modo diverso. 

 No entanto, é a utilização prática em casos concretos do princípio da interpretação 

conforme que porém provoca as mais firmes críticas por parte da doutrina. Por vezes, o 

intérprete concretista lança mão da técnica em análise de modo indiscriminado, sem 

demonstrar sequer a necessidade de sua utilização em um dado caso concreto. O problema, 

assim, é a fundamentação que autoriza a aplicação desse instituto hermenêutico.  

 A interpretação conforme, tamanha a complexidade do instituto, não permite que seu 

uso seja levado a cabo de modo rudimentar ou reducionista, pois cabe ao intérprete, após 

demonstrar a necessidade e a adequação do instituto ao caso, explanando de forma exaustiva 

todos os pontos elementares na construção do significado eleito; isto é, deve-se assumir o 

compromisso exegético de esgotar todos os fundamentos necessários à construção 

interpretativa consistente e adequada. 

 Nesse ponto, vale frisar alerta de Silva (2006, p. 203). Para o jurista, a interpretação 

conforme pode contribuir para dissimular uma legiferação positiva por parte do Supremo 

Tribunal Federal, o qual reiteradamente aduz que ―não é seu papel suprir omissões ou corrigir 

falhas na legislação‖ e que pode assumir em último caso, notadamente no controle de 

constitucionalidade, a função de legislador negativo: 

 

Diante desse cenário, a ideia de interpretação conforme a constituição pode 

desempenhar um papel importantíssimo, que é possibilitar que o Supremo 

Tribunal Federal se mantenha fiel, ao menos aparentemente, ao seu dogma 

da legislação negativa, e, ao mesmo tempo, corrija ou estenda, quando 

entender necessário, a obra do legislador. (SILVA, 2006, p. 203) 
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 Brust (2009, p. 508), porém, ressalta que o uso da interpretação conforme tem se 

difundido em todas as instâncias do Poder Judiciário, no desenvolvimento do controle difuso 

de constitucionalidade, ―para evitar que a declaração pura e simples de inconstitucionalidade 

acabasse por trazer mais danos que benefícios às partes e ao próprio ordenamento jurídico‖. 

 

De todos os modos, uma coisa é certa: com a interpretação conforme a 

Constituição tomada em seu sentido estrito ou originário, o Tribunal não 

adiciona sentido ao texto legal. Limita-se a escolher as opções 

constitucionais entre as interpretações alternativas emergentes do texto legal, 

dando origem à sentença interpretativa de improcedência (no Brasil, de 

constitucionalidade). Quando o Tribunal, com base na Constituição, adiciona 

sentido ao texto legal (ou o reduz ou substitui) está em realidade ditando 

uma sentença manipulativa. (BRUST, 2009, p. 512) 

 

 Ainda que não sendo o escopo deste estudo, relevante anotar os seguintes 

questionamentos meramente reflexivos: a interpretação conforme pelos juízos singulares e 

pelos tribunais tem sido aplicada de forma simplista ou profunda? Há harmonia ou 

divergência entre a doutrina predominante e as decisões judiciais a respeito de interpretação 

conforme? Este instituto hermenêutico tem sido usado como argumento ou como um ―trunfo‖ 

pelos magistrados? 

 Vale renovar, a interpretação conforme não permite retirar sentidos impossíveis de 

enunciados, sendo defeso acrescentar ou substituir um sentido que lhe seja incompatível. É 

que, por mais bem intencionado que seja a interpretação, não cabe ao exegeta provocar uma 

melhoria da norma em detrimento do seu próprio texto normativo. Ao localizar e respeitar os 

limites hermenêuticos, o intérprete se torna receptivo à alteridade do parâmetro interpretativo: 

 

Aquele que quer compreender não pode se entregar, já desde o início, à 

casualidade de suas próprias opiniões prévias e ignorar o mais obstinada e 

consequentemente possível a opinião do texto - até que este, finalmente, já 

não possa ser ouvido e perca sua suposta compreensão. Quem quer 

compreender um texto, em princípio, disposto a deixar que ele diga alguma 

coisa por si. Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente tem que 

se mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto. 

(GADAMER, 1997, p. 405) 

 

 Por mais urgente ou relevante que se apresente a necessidade de ir além do sentido 

primeiro contido no enunciado, conferindo-lhe ―um algo a mais‖ que não seria possível obter 

sem extrapolar aquele norte textual, cabe ao intérprete se manter fiel aos limites da 

hermenêutica. 
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 Assim, por exemplo, uma interpretação concretista, concebida por um agente público, 

que viole estes contornos exegéticos termina por usurpar a competência normativa 

responsável pela confecção do enunciado que serve de parâmetro hermenêutico. Portanto, 

observar os limites da interpretação conforme é respeitar o devido processo legal, bem como 

todos os princípios constitucionais dele decorrentes, mormente a separação de poderes. 

 Em que pese a complexidade do tema, esta não deve servir como justificativa para 

interpretações superficiais. A consistência e a adequação somente poderão ser alcançadas se 

forem enfrentadas todas as particularidades exegéticas – em relação ao texto, ao intérprete, as 

ferramentas hermenêuticas, a realidade etc. –, esgotando, quando possível, todos os pontos a 

serem discorridos, almejando a construção de uma significação sólida, coerente.  

 Expostas tais considerações, cabe analisar a competência normativa da Administrativa 

Pública, espaço estatal no qual, dentre outros, constrói sua interpretação jurídica a fim de 

desenvolver suas atividades constitucionalmente incumbidas. 
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3. PODER NORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1. Competência normativa da função administrativa 

 

 A Constituição do Brasil de 1988, ao traçar os limites das funções públicas, buscou 

estabelecer a distribuição das principais atividades estatais, indicando as competências dos 

entes federados e de alguns de seus órgãos para o exercício de parcela do poder soberano 

nacional. Abaixo, as normas infraconstitucionais são responsáveis por uma distribuição de 

competências em segundo escalão, quando autorizadas pela Constituição. 

 Mesmo normas infraconstitucionais anteriores à promulgação da Magna Carta devem 

estar em harmonia com esta para serem recepcionadas pelo ordenamento jurídico (BRASIL, 

1997a) e poderem produzir competência funcional, sendo o caso. É de se dizer, pois, que a 

Constituição é a carta das competências. 

 

Competência é um conceito de Teoria Geral do Direito. Refere-se ao limite 

de exercício de um poder. É possível cogitar competência legislativa, 

administrativa, jurisdicional e, até, competência para a prática de atos 

privados (competência do gestor de uma sociedade anônima, por exemplo). 

―Por competência entender-se-á o poder de acção e de actuação atribuído aos 

vários órgãos e agentes constitucionais com o fim de prosseguirem as tarefas 

de que são constitucional ou legalmente incumbidos. A competência 

envolve, por conseguinte, a atribuição de determinadas tarefas bem como os 

meios de acção (―poderes‖) necessários para sua prossecução. Além disso, a 

competência delimita o quadro jurídico de actuação de uma unidade 

organizatória relativamente a outra‖. (CANOTILHO, 2010, p. 539) 

 

 Tem-se, no primeiro escalão constitucional, as competências normativas, 

administrativas e jurisdicionais, cada uma delas sendo exercida com evidência, 

respectivamente, pela função legislativa, função administrativa e função jurisdicional. Vale 

ressaltar, porém, que cada uma destas funções exerce, além de sua precípua (típica), as demais 

competências estatais de modo residual (atípicas), em razão de releitura do esquema tripartite 

de separação de poderes desenvolvido por Montesquieu (1996). Neste sentido, o Supremo 

Tribunal Federal (BRASIL, 1997b) já dispôs que: 

 

O princípio da separação e independência dos poderes não possui uma 

fórmula universal apriorística e completa: por isso, quando erigido, no 

ordenamento brasileiro, em dogma constitucional de observância 

compulsória pelos Estados-membros, o que a estes se há de impor como 

padrão não são concepções abstratas ou experiências concretas de outros 
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países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e independência 

dos Poderes, como concebido e desenvolvido na Constituição da República. 

 

 A separação de poderes, de um ponto de vista mais atualizado, trata da especialização 

de cada ramo funcional do Estado, acentuando a cooperação e o supervisionamento entre as 

diversas instituições estatais, independentemente de sua estirpe normativa genérica 

(administrativa, legislativa, jurisdicional).  

 Modesto (2006, p. 4-5) aduz que a separação de poderes envolve a discriminação das 

atividades típicas dos entes e órgãos públicos; a autorização do exercício de atividades 

atípicas – de modo expresso na Constituição ou para viabilizar cumprimento de ocupação 

típica –, com o ―estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos‖; e o impedimento de 

investidura pessoal em mais de uma função estatal (típica) concomitantemente (por exemplo, 

art. 38 e art. 56 da Constituição Federal de 1988) ou a delegação de competências precípuas 

sem autorização.   

 Neste diapasão, Cardoso (2016, p. 134) aduz que o sistema de freios e contrapesos da 

separação de poderes (funções) do Estado atribuiu competência normativa a função 

administrativa. Entretanto, para muito além de um papel coadjuvante, a competência 

normativa da Administração Pública foi ampliada e alcançou relevante destaque no cenário 

jurídico pátrio, através da elaboração de ―normas gerais e abstratas (os regulamentos)‖ 

(SUNDFELD 2017a, p. 35). 

 Para Grau (2008, p. 240-244) a competência normativa é relacionada à dimensão 

material de produção de normas, responsável por inaugurar preceitos abstratos e genéricos de 

ordem primária, seja como decorrência do poder originário ou implicação do poder derivado; 

por sua vez, a função legislativa é palpável em uma dimensão formal da atividade legiferante. 

Assim, a competência normativa abarca tanto a função legislativa, quanto o poder 

regulamentar, bem como engloba a função regimental. 

 Seguindo tal perspectiva, o campo de atuação típica da função legislativa diz respeito à 

parcela da competência normativa, sendo esta ―o poder estatal de produzir atos de cunho 

vinculante para a conduta humana‖ (JUSTEN FILHO, 2002, p. 487). 

 A Constituição Federal de 1988 concedeu à função administrativa competência 

normativa primária (ou originária) – isto é, indicada diretamente na Constituição, sem 

intermediação de lei entre ato normativo proveniente da Administração Pública e o próprio 

Texto Maior, buscando neste diretamente sua fonte de validade jurídica – para edição de 

medidas provisórias e de leis delegadas (artigos 62 e 68 da CRFB/88, respectivamente). Não 
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há outra previsão expressa na Constituição de competência normativa primária pelo 

administrador público. 

 Conforme disposição do art. 62 da Magna Carta de 1988, o Presidente da República 

pode editar normas ―com força de lei‖, inovando no ordenamento jurídico dentro dos limites 

traçados, sujeitas ao crivo do Congresso Nacional, as chamadas medidas provisórias. 

Inclusive, tal dispositivo foi reformado pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro 

de 2001, a qual impôs maiores especificações e restrições ao uso destas espécies normativas 

pelo Chefe do Executivo Federal. 

 Outra modalidade de atos normativos primários emanados pelo Presidente da 

República são as leis delegadas, chamadas por Moreira Neto (2014a, n.p., grifo do autor) de 

―hipótese constitucional de delegação receptícia congressual‖ e por Justen Filho (2002, p. 

512) de ―delegação legislativa propriamente dita‖, previstas no art. 68 da Constituição Federal 

de 1988, as quais serão elaboradas nos limites da resolução do Congresso Nacional que 

―especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício‖ (§ 2º). 

 Moreira Neto (2014a, n.p.) leciona que a delegação de funções (típicas) entre os 

poderes da República fora das hipóteses expressamente previstas é vedada pela Constituição, 

no entanto, admite a delegação de funções entre: (i) órgãos do mesmo poder, observando essa 

delegação no legislativo (art. 58, § 2º, I, e § 4º, da CRFB/88), no executivo (art. 84, parágrafo 

único, da CRFB/88) e no judiciário (art. 93, XI, da CRFB/88); (ii) unidades federadas, 

havendo previsão da cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Município 

nos critérios delineados por meio de Lei Complementar (art. 23, parágrafo único, da 

CRFB/88), por meio de delegação dos Estados a seus Município no caso de competência 

remanescente (art. 25, § 1º, da CRFB/88) ou, através de convênios, com a delegação de 

atribuições administrativas da União aos Estados e aos Municípios (art. 23, parágrafo único 

[implicitamente], art. 39, § 2º, e art. 241, todos da CRFB/88, bem como Lei nº 11.107/2005); 

e (iii) Poder Público e particulares, por meio das chamadas (genericamente) transferências, 

seja por ato legal ou por ato administrativo. 

 Não obstante, a Administração Pública possui competência normativa secundária (ou 

derivada), a qual trata da ―explicitação ou especificação de um conteúdo normativo 

preexistente, visando à sua execução no plano da praxis‖ (REALE, 1980, p. 12-14, grifo do 

autor, apud DI PIETRO, 2019, n.p.). Nesta categoria de atribuições funcionais, o exercício de 

poder público pela função administrativa é exteriorizado através de portarias, de ordens de 

serviços, de instruções, de regimentos, de resoluções, de regulações e de regulamentos 

(executivos e autorizados), a serem examinados mais adiante. 



56 
 

 Di Pietro (2019, n.p.) adverte que, embora comumente se falar em ―poder 

regulamentar‖, esta designação não ―esgota toda competência normativa da Administração 

Pública‖, preferindo a expressão ―poder normativo‖ para se referir aos atos que compõem a 

exteriorização da competência normativa primária e secundária da função administrativa. No 

mesmo sentido, Cardoso (2016, p. 140) sustenta que o poder normativo da Administração 

Pública não pode ser sintetizado no regulamento, vez que são expedidos outros atos 

normativos e gerais com fundamento naquele poder. 

 O poder normativo é exercido dentro dos limites da competência normativa da função 

administrativa. E, como o ―poder‖ é atrelado ao ―dever‖ no âmbito do Direito Administrativo 

(BANDEIRA DE MELLO, 2010), a competência normativa que poderia ser usada pela 

Administração Pública para solução de uma dada demanda funcional é a mesma que deveria 

ser empregada para tal fim, em idêntica medida. 

 

Pode-se conceituar ―função‖ como aquela atividade exercida quando alguém 

está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse 

de outrem, exercendo-se, para tanto, a gestão de poderes que são 

instrumentais ao alcance das referidas finalidades. Portanto, quem os 

titulariza, maneja, na verdade, poderes-deveres no interesse alheio. Quando 

se trata de função pública, esse interesse é da coletividade, e exercê-la 

representa um munus publico para o administrador, tendo ele o dever de 

eficiência e impossibilidade de livre-disposição. (MARINELA, 2018, n.p., 

grifo do autor)   

 

 É confiada ao agente administrativo a parcela de poder público estritamente necessária 

para cumprimento de suas funções, sendo-lhe vedado extrapolar os limites delineados para o 

exercício deste poder (MEIRELLES, 2016, p. 115). 

 Sundfeld (2017a, p. 263-264) defende que – tratando especialmente do dever de 

regulamentar (parcela do poder normativo da Administração Pública) – as leis carentes de 

especificidades que lhes autorizem imediata aplicação nos casos que regem ―não podem servir 

diretamente de base a atos administrativos individuais e concretos‖, dispondo ser obrigação 

do administrador competente sua regulamentação (ou regulação) para habilitar a sua plena 

incidência normativa.  

 Segundo Cuéllar (2000, p. 72), a estruturação do poder normativo concedido à função 

administrativa no ordenamento jurídico brasileiro difere daqueles esculpidos em Direitos 

alienígenas, sendo ―adaptado ao sistema jurídico brasileiro‖. Tem-se como exemplo o caso do 

poder normativo conferido às agências reguladoras que, embora inspirado no sistema jurídico 
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estadunidense, pela divergência de objeto e de sistema jurídico, resultou em uma competência 

normativa própria no cenário pátrio: 

 

É oportuno destacar pelo menos duas diferenças importantes entre o direito 

administrativo norte-americano e o brasileiro. A primeira concerne ao seu 

objeto. Enquanto no direito norte-americano o direito administrativo se 

restringe a matérias relacionadas com as agências administrativas, no Brasil 

o âmbito do direito administrativo é mais amplo. Desse modo, várias 

matérias contidas pelo direito administrativo pátrio, nos Estados Unidos 

integram disciplinas diversas. 

Outra distinção relevante tange à peculiaridade do sistema legal norte-

americano sistema da common law. Sendo a jurisprudência a principal fonte 

do direito, o direito administrativo estadunidense está embasado 

fundamentalmente nas decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. 

(CUÉLLAR, 2002, p. 155-156, grifo do autor)  

 

 Ao lado dos demais poderes da função administrativa (o disciplinar, o hierárquico e o 

poder de polícia) e dos seus atributos de regime público (imperatividade e 

autoexecutoriedade), o poder normativo garante à Administração Pública os recursos 

mínimos, de um ponto de vista jurídico-funcional, para cumprimento de seus encargos 

constitucionais. É que, subtraídas tais prerrogativas, não poderia aplicar suas decisões – as 

quais seriam, ainda que indiretamente, disposições políticas emanadas do povo (art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição Brasileira de 1988) – e tampouco sobrepor a sua vontade, a 

da lei e a da Constituição à vontade do particular, quando cabível.   

 

 

3.2. Norma administrativa como meio de gerir  

 

 Das decisões e vontades do ordenamento jurídico – nos diversos escalões de controle 

jurídico-político – nasce a gerência dos atos administrativos que envolvem as incumbências 

constitucionais delineadas. É dizer que através da emanação de norma ou da aplicação de 

norma se desenvolve a função administrativa, evidentemente, dentro dos limites postos pela 

juridicidade. 

 

Dentre as prerrogativas estabelecidas para a Administração Pública, 

encontram-se poderes administrativos, elementos indispensáveis para 

persecução do interesse público. Surgem como instrumentos ou 

mecanismos por meio dos quais o Poder Público deve perseguir esse 

interesse. São servientes do dever de bem cumprir a finalidade a que estão 

indissoluvelmente atrelados. (MARINELA, 2018, n.p., grifo do autor)   
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 Segundo Meirelles (2016, p. 137-138) há uma inerência entre os poderes e a própria 

existência da Administração Pública, onde tais poderes ―se apresentam diversificados segundo 

as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem‖, 

de modo que esta íntima união atinge ―todas as entidades estatais (...) na proporção e limites 

de suas competências institucionais, e podem ser usados isolada ou cumulativamente para a 

consecução do mesmo ato‖. 

 Ao descrever com mais precisão cada modalidade da competência normativa 

secundária da Administração Pública (portarias, ordens de serviços, instruções, regimentos, 

resoluções, regulações e regulamentos [executivos e autorizados]), é possível reconhecer o 

papel que cada uma tem no desenvolvimento das atividades administrativas públicas.  

 Realizando tal exposição, não se escapa de formular uma categorização destas 

modalidades normativas ou mesmo de aderir a uma ou outra encontrada na doutrina, contudo, 

quanto à durabilidade dos frutos desta ocupação autoral, vale ressaltar que ―as classificações 

jurídicas encerram apenas ensaios necessariamente provisórios de conceituação e síntese de 

enunciados normativos‖ (MODESTO, 2006, p. 2). 

 A portaria é a modalidade normativa pela qual o chefe de determinado ente ou órgão 

indica funcionários para desempenharem dada atividade de serviço. Também é utilizada para 

expedir ordens dentro da cadeia de comando funcional e abrir sindicâncias e processos 

administrativos (MEIRELLES, 2016, p. 209).   

 Moreira Neto (2014a, n.p.) ensina que ordens de serviço são comandos específicos 

dados pelos chefes administrativos para ―atuação de órgãos, de repartições e de agentes‖. 

Comumente são utilizadas para decidir sobre início de obra, podendo conter particularizações 

técnicas acerca de sua execução. 

 O art. 87, parágrafo único, II, da Constituição Brasileira de 1988 dispõe como 

competência dos Ministros de Estado a expedição de instruções voltadas à ―execução das leis, 

decretos e regulamentos‖.  

 Temos, por sua vez, os regimentos que são os atos normativos de caráter interno 

voltados ao aparelhamento, coordenação e funcionamento do próprio órgão colegiado – de 

qualquer poder público – que lhes originou. 

 Para Moreira Neto (2014a, n.p.) as resoluções ―são atos de competência de Secretários 

de Estado e de Municípios assim como da direção de autarquias e de corpos colegiados‖, as 

quais podem veicular normas gerais e abstratas ou decisões concretas. Meirelles (2016, p. 

208) assevera que as resoluções são modalidades normativas inferiores ao regulamento e ao 
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regimento, sendo vedado contestá-los ou inová-los para além de um sentido que não esteja 

neles próprios contidos, complementando-os ou explicando-os. 

 Moreira Neto (2014a, n.p.) fala ainda em regulações como modalidade normativa da 

função administrativa. Veiculam decisões de natureza complexa provenientes de órgãos 

colegiados autônomos, frutos da deslegalização pelo legislador, por exemplo, deliberações das 

agências reguladoras independentes. Para o autor, este tipo normativo agrega, 

cumulativamente, a função ―normativa, executiva e judicante dessas agências‖ e tem como 

campo de atuação as matérias ―infraconstitucionalmente deslegalizadas‖.  

 Por fim, com especial destaque, há os regulamentos. Binenbojm (2008, p. 152-153) 

afirma que os regulamentos ―são a fonte quantitativamente mais importante do direito 

administrativo‖, muito embora se evidencie o elevado grau de constitucionalização do Direito 

e a importância histórica da lei naquela seara jurídica. Acompanha este entendimento Cardoso 

(2016, p. 138), para o qual os regulamentos são a modalidade de exercício de competência 

normativa ―por excelência‖ do Poder Executivo. 

 Inicialmente, para melhor delimitação do complexo tema que envolve os 

regulamentos, deve-se elucidar que os regulamentos com caráter normativo secundário são os 

executivos e os autorizados, deixando os demais tipos (relacionados à possibilidade de 

inovação no ordenamento jurídico) para serem tratados mais adiante. 

 A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 84, inciso IV, estabelece como 

competência privativa do Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel 

execução da lei. E, em observância ao princípio da simetria, tal competência é igualmente 

dirigida, com os devidos ajustes, aos Chefes dos Executivos dos Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios. 

 Saliente-se que decretos são instrumentos para veiculação dos regulamentos e demais 

atos normativos ou gerais da Administração Pública, não se confundindo com estes. Trata-se 

apenas da forma assumida pelos atos administrativos. 

 Gasparini (2003, p. 180-181) alega que o único meio constitucional de veicular os 

regulamentos é através de decretos, sendo uma verdadeira limitação quanto à forma destes 

instrumentos normativos. Em sua ótica, uma portaria, por exemplo, que externasse um 

regulamento se consubstanciaria em veículo ilegal.  

 Os regulamentos, em uma visão clássica relacionada unicamente aqueles ditos 

executivos, são conceituados por Bandeira de Mello (2010, p. 343) como atos normativos 

gerais e, via de regra, abstratos, formulados para ―produzir as disposições operacionais 

uniformizadoras necessárias à execução de lei‖ em que haja necessidade de atuação da função 
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administrativa, de incumbência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Conforme o autor (p. 

352), para emanação do regulamento é preciso ―espaço para uma atuação administrativa‖ e 

certa discricionariedade da Administração Pública.  

 Para Justen Filho (2002, p. 519), porém, a competência regulamentar não é privativa 

do Chefe do Executivo, sendo o regulamento ―ato estatal‖ derivado da atividade de qualquer 

agente público que exerça competência normativa para produção de normas gerais e abstratas 

(p. 486-487), de forma que defende a similitude entre poder normativo (geral) e poder 

regulamentar. Contudo, a opinião do jurista perde força diante da disposição – e, 

necessariamente, classificação – delineada na Magna Carta, em seu art. 84. Neste sentido, 

Cardoso (2016, p. 140) aduz que não se pode confundir ―poder normativo da administração, 

com fulcro no qual são expedidos resoluções, portarias, instruções, e outros atos gerais‖, com 

a competência regulamentar do Chefe do Executivo.  

 Segundo Meirelles (2016, p. 206), é vedado ao regulamento executivo alterar as 

disposições da lei, podendo apenas ―explicá-la‖, sendo permitido também estabelecer 

especificidades para seu cumprimento. É neste caminho que se pode constatar a existência de 

regulamentos executivos sintetizantes, voltados à exclusiva facilitação da interpretação da lei 

pelos agentes públicos. 

 Contudo, Grau (2008, p. 245) leciona que os regulamentos de execução têm apenas 

uma incumbência, a qual ―seria a de desenvolver a lei, no sentido de deduzir os diversos 

comandos já nela virtualmente abrigados (não, pois, a de explicitar ou explicar a lei [...])‖. 

 Na preleção de Bandeira de Mello (2010, p. 361-362), o regulamento executivo ganha 

espaço na medida em que a lei implica, necessariamente para o seu cumprimento, o 

estabelecimento de relações entre Administração Pública e administrados, abrindo lugar para 

a discricionariedade administrativa ainda que mínima – sem prejuízo de outras origens de 

discricionariedade. Na lição do jurista, esta ocorrência dá-se quando: (i) há necessidade de 

―um regramento procedimental para regência da conduta‖ que os agentes públicos deverão 

adotar para execução da lei no curso das referidas relações com os administrados; (ii) na 

hipótese de se constatar uma norma polissêmica a ser aplicada pela Administração Pública, 

gerando a imposição de se optar por um dado sentido, entre aqueles possíveis:      

 

Uma segunda hipótese ocorre quando a dicção legal, em sua generalidade e 

abstração, comporta, por ocasião da passagem deste plano para o plano 

concreto e específico dos múltiplos atos individuais a serem praticados para 

aplicar a lei, intelecções mais ou menos latas, mais ou menos compreensivas. 

Por força disto, ante a mesma regra legal e perante situações idênticas, 
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órgãos e agentes poderiam adotar medidas diversas, isto é, não coincidentes 

entre si. (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 362) 

 

 Destaque-se que esta segunda hipótese prevista por Bandeira de Mello incide 

diretamente no objeto de nosso estudo que, embora sendo mais amplo por prever a aplicação 

da interpretação conforme a Constituição em todas as modalidades de exercício do poder 

normativo da função administrativa, examina a possibilidade de escolha pelo administrador 

público do sentido interpretativo, em norma polissêmica, mais próximo às disposições da 

Constituição. 

 No entanto, Bandeira de Mello (2010, p. 362) ressalta que, nesta hipótese de resolver 

acerca de sentido em lei polissêmica, está se referindo apenas quando esta norma implica 

―uma averiguação ou operacionalização técnica‖ pelo administrador, mitigando esta atividade 

administrativa no plano teórico-abstrato: 

 

É que, fora destas hipóteses, descaberia restrição da discricionariedade, pois 

a lei a confere aos agentes públicos precisamente para que possam verificar, 

no caso concreto, ante a fisionomia específica das múltiplas e polifacéticas 

situações particulares, qual a providência que, em face de suas 

peculiaridades, atenderá com exatidão máxima ao interesse jurídico nela 

contemplado. 

 

 Bandeira de Mello (2010, p. 362) defende que a escolha de sentido em norma 

polissêmica, pelo administrador competente, se harmoniza com o princípio da igualdade, pois 

obstaria ―comportamentos desuniformes perante situações idênticas‖, de modo que o topo 

hierárquico da Administração Pública limita para seus subordinados a discricionariedade 

original contida na norma. 

 Vale observar que, não havendo esta ―escolha‖ pelo administrador competente, os 

administrados não saberiam ao certo qual interpretação um agente público poderia conferir ao 

aplicar a norma polissêmica em dada relação concreta, gerando uma insegurança jurídica. 

 Por seu lado, Binenbojm (2008, p. 157-158) alerta que mesmo os regulamentos 

executivos, amplamente aceitos, inovam em certa medida no ordenamento jurídico. Indica 

jurisprudência da Suprema Corte
4
 (BRASIL, 2003) para demonstrar que mesmo na seara do 

Direito Tributário é permitido à função administrativa complementar conceitos jurídicos 

                                                           
4
 Tratava-se de controvérsia acerca da suposta inconstitucionalidade em face da legislação pertinente à 

instituição da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Dentre outros, 

foi confirmada neste julgamento a legitimidade constitucional dos decretos presidenciais que regulamentaram – 

observados os limites da competência regulamentar e os elementos essenciais da obrigação tributária (fato 

gerador, base de cálculo e alíquotas) – as condições de enquadramento das empresas (BRASIL, 2003). 
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imprecisos, quando não dispostos na lei. Ademais, o jurista sustenta que a simples 

interpretação jurídica, ―já dizia Kelsen, comporta sempre uma margem autônoma de criação, 

daí se poder afirmar que mesmos os ditos regulamentos de execução expressam também 

algum conteúdo volitivo da Administração Pública‖ (p. 34). 

 Por fim, os regulamentos autorizados, também chamados de delegados, são emanados 

pelo Chefe do Executivo, mediante permissão do Poder Legislativo, para inovar na ordem 

jurídica, dentro dos limites de competência estabelecidos no ato legislativo – não podendo 

extrapolá-los – e na própria Constituição, pois não é aceitável a função legislativa delegar 

poderes que ela própria não possui.  

 Grau (2008, p. 252) ensina que os regulamentos autorizados tem origem na ―atribuição 

explícita‖ de competência normativa do Poder Legislativo ao Poder Executivo, diferenciando-

se dos regulamentos executivos na extensão do poder inovador cedido: 

 

Observe-se, ainda, que, algumas vezes rebarbativamente (art. 84, IV), 

determinadas leis conferem ao Executivo autorização para expedição de 

regulamento tendo em vista sua fiel execução; essa autorização apenas não 

será rebarbativa se, mais do que autorizam, impuser o dever de 

regulamentar. 

Outras vezes essa atribuição é mais extensa, então se configurando hipótese 

de regulamento ―delegado‖. Será necessário, portanto, em cada caso 

verificarmos qual o sentido daquela atribuição. Se do primeiro tipo (própria 

aos regulamentos de execução), o Executivo estará sujeito àqueles limites 

(desenvolvidos da lei, com a dedução dos comandos nela virtualmente 

abrigados); se do segundo tipo, não. 

    

 Para Grau (2008, p. 252), os regulamentos autorizados, desde que observados os 

limites de competência conferida, podem inovar no ordenamento jurídico, inclusive, impondo 

obrigações de fazer ou não fazer. Indica, ainda, o art. 153, § 1º, da Constituição Brasileira de 

1988 como um exemplo da existência deste tipo de regulamento em nosso sistema.  

 Entretanto, em sentido diametralmente oposto, Bandeira de Mello (2010, p. 254-260) 

rejeita a possibilidade do Poder Executivo, via regulamento, criar, restringir ou extinguir 

formas de aquisição de direitos, nos termos do art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988, 

negando a existência dos regulamentos autorizados. Para o autor, o direito fundamental 

conhecido como princípio da legalidade (art. 5º, II, da CRFB/88) estaria violado, pois os 

ditames infraconstitucionais iriam sobrepujar as Normas Magnas, de modo que todo sistema 

constitucional protecionista iria ruir frente a tal permissivo. Defende, ainda, que há vedação 

implícita na transferência de competências típicas entre os poderes da República, pela 
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disposição do art. 2º do Texto Maior. De tal forma, alega que a lei que tencione transferir 

competência normativa de sua alçada, fora das disposições do art. 68 da Constituição Federal 

de 1988, deve ser considerada como inconstitucional por abrigar uma ―delegação disfarçada‖.  

 

É dizer: se à lei fosse dado dispor que o Executivo disciplinaria, por 

regulamento, tal ou qual liberdade, o ditame assecuratório de que ―ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei‖ perderia o caráter de garantia constitucional, pois o administrado seria 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ora em virtude de 

regulamento, ora de lei, ao líbito do Legislativo, isto é, conforme o 

legislador ordinário entendesse de decidir. É óbvio, entretanto, que, em tal 

caso, este último estaria se sobrepondo ao constituinte e subvertendo a 

hierarquia entre Constituição e lei, evento juridicamente inadmissível em 

regime de Constituição rígida. (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 356) 

 

 Inclusive, por tais razões que Bandeira de Mello (2010) rechaça a possibilidade da 

existência de qualquer outro tipo de regulamento em nosso sistema jurídico que não o 

regulamento executivo; dada a modéstia desse instituto normativo quando comparado ao 

Direito alienígena. 

 Gasparini (2003, p. 181), acompanhando a lição de Bandeira de Mello, não reconhece 

a existência em nosso ordenamento dos regulamentos autorizados (delegados), ―uma vez que 

não se podem delegar atribuições delegadas‖. Esta perspectiva relaciona-se à vedação 

implícita da vedação de delegações de funções típicas entre os poderes públicos. 

 Cardoso (2016, p. 137) aponta que o art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal de 1988 é interpretado como a cláusula de vedação de 

delegação de competência normativa do Poder Legislativo para o Poder Executivo, fora das 

hipóteses constitucionais previstas. 

 Dispondo diversamente, Sundfeld (2017a, p. 276) sustenta que a vedação do referido 

art. 25, I, do ADCT se refere tão somente ―aos (muitos) casos de reserva especifica de lei, em 

que a Constituição assinala como exclusivas do Congresso certas decisões, bem delimitadas‖; 

não devendo tal norma ser tida como uma vedação aos regulamentos autorizados (ou 

delegados). Na lição do jurista (p. 277-278), a experiência legitimou a emanação de 

regulamentos autorizados pelo Executivo, destacando que o exercício desta competência 

normativa deve ser viabilizada à luz de parâmetros de controle, postos pela lei, e observando 

os limites da reserva de lei.   

 É a partir desses atos normativos, seja em caráter primário ou secundário, somados aos 

atos ordinários (circulares, ofícios, avisos, despachos etc.) que a Administração Pública gere 
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suas incumbências constitucionais, exteriorizando a vontade do projeto político eleito como o 

adequado para certo período de tempo naquele território. Em outras palavras, é a partir da 

gerência administrativa pública que o povo, ainda que indiretamente (art. 1º, parágrafo único, 

da CRFB/88), manifesta seus anseios comuns, dentro dos limites constitucionais (remédio 

contra as maiorias). 

 Entretanto, passando para terreno mais pantanoso acerca de poder normativo, autores 

como Grau (2008) defendem a existência de outra modalidade de exercício de competência 

normativa pela Administração Pública, em caráter primário, buscando diretamente na 

Constituição sua fonte de validade no ordenamento. A partir desta competência normativa, é 

permitido a função administrativa inovar no ordenamento, promovendo a modificação dos 

direitos dos particulares. 

 Justen Filho (2002, p. 510), por outro lado, defende que não há grande relevância no 

debate acerca da existência ou não dos chamados regulamentos autônomos (aptos à inovação 

independentemente de lei) no ordenamento brasileiro, pois seria mais viável perquirir ―a 

amplitude normativa reconhecível aos regulamentos‖. Neste sentido, Cardoso (2016, p. 146) 

ensina que não há como estabelecer quais os alcances de inovação para os regulamentos – 

falando dos executivos – em um primeiro momento; apenas a posterior apreciação, mormente 

pelo Judiciário, poderia definir, caso a caso, qual o limite a ser posto.   

 

 

3.3. Norma administrativa como meio de inovar 

 

 A capacidade da função administrativa em inovar no sistema jurídico, fora das 

hipóteses expressas constitucionalmente (artigos 62 e 68 da CRFB/88), produzindo normas 

abstratas e gerais em caráter primário, é, seguramente, um dos pontos mais controversos na 

seara do poder normativo da Administração Pública (CARDOSO, 2016, p. 138). 

 Grau (2008, p. 244-245) indica, além dos tipos acima tratados, outras duas 

modalidades de regulamento a serem encontradas na doutrina: os regulamentos autônomos e 

os regulamentos de urgência ou necessidade. Para o autor, os primeiros são expressão da 

função normativa pelo Poder Executivo sem intermédio de lei, quando para ―viabilizar a 

atuação, dele, no desenvolvimento de função administrativa de sua competência; envolvem, 

quando necessário, inclusive, a criação de obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa‖ (p. 253). Os segundos cuidam de situações excepcionais, ―de verdadeiro estado de 

necessidade‖ (p. 245, grifo do autor), para obstar danos irreparáveis ao interesse público que 
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não poderiam ser evitados através do uso dos instrumentos normativos postos naquele 

momento. Frise-se que o jurista apenas reconhece a existência dos regulamentos executivos, 

autorizados e autônomos (p. 251-253); fazendo acima simples menção à classificação 

encontrada na doutrina quanto aos regulamentos de urgência ou necessidade. 

 Sobre os regulamentos de urgência ou necessidade – os quais encontram guarida no 

ordenamento francês, mas não no brasileiro –, temos a Teoria das Circunstâncias 

Excepcionais comentada por Weil (1977, p. 120-121, apud CARDOSO, 2016, p. 142), o qual 

leciona que as normas que orientam o agir da função administrativa em tempos de 

normalidade não são as mesmas de ―períodos de ‗circunstâncias excepcionais‘‖. Para o 

jurista, há uma flexibilização das normas de competência pública e das especificidades das 

formas, onde um comportamento da Administração Pública normalmente considerado 

proibido pode ser admitido, devendo, caso a caso, o juiz observar as circunstâncias em que se 

deram os atos administrativos; em outras palavras, se constata uma ―legalidade sobressalente, 

uma legalidade de crise‖. Aduz, ainda, que a jurisprudência de exceção da Teoria das 

Circunstâncias Excepcionais foi adotada no período da Segunda Grande Guerra (1939-1945). 

 Quanto aos regulamentos autônomos, Cardoso (2016, p. 145) identifica e sintetiza o 

ponto nevrálgico sobre o tema: 

 

A discussão doutrinária, em regra, versa acerca da possibilidade de inovar no 

ordenamento e dos limites do regulamento quando não há disciplina legal 

acerca do objeto regulamentado. Enfim, da possibilidade de suprir ou não, 

através do regulamento, uma lacuna voluntária ou involuntária da lei (...).   

 

 Para Grau (2008, 240-254) o exercício de poder regulamentar pela Administração 

Pública é decorrente da ―função normativa‖ (em sentido material) concedida aos três poderes 

da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário; sendo distribuída a cada um, em 

medida, e denominada respectivamente de função regulamentar, de função legislativa e de 

função regimental. Desta forma, o regulamento autônomo não figura como exercício de poder 

estranho à Administração Pública, mas apenas vertente da própria parcela de poder normativo 

cedido diretamente pela Constituição para desenvolvimento de suas atividades; em linhas 

gerais, prega a independência do exercício de competência normativa pelos três poderes: 

 

A norma jurídica, como anteriormente vimos, é preceito abstrato, genérico e 

inovador que se integra no ordenamento jurídico. Por isso, não tem 

existência isolada, mas sim em um complexo de outras normas relacionadas 

entre si, isto é, no ordenamento jurídico. A função normativa, desde este 
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aspecto, pois, está vocacionada à integração do ordenamento jurídico. Neste 

sentido, diviso o fundamento da função normativa, enquanto faculdade a ser 

exercida pelo Executivo – função regulamentar – e pelo Judiciário – função 

regimental –, não na permissão (atribuição) para seu exercício, mas na 

vocação do ordenamento jurídico a realizar-se como um todo, para o quê é 

indispensável a ativação da função legislativa, regulamentar e regimental, e 

não apenas a primeira delas. (GRAU, 2008, p. 249) 

 

 Binenbojm (2008, p. 160), citando Clèmerson Merlin Clève, dispõe que regulamentos 

autônomos dispensam a intermediação de lei para serem editados, vez que encontram 

diretamente na Constituição seu fundamento de validade, explicitamente ou implicitamente. 

 Gasparini (2003, p. 183) ensina que esta modalidade normativa primária são 

resquícios do antigo poder legiferante de titularidade dos Chefes do Executivo, figurando 

como leis em uma acepção material; independem de lei ou de qualquer delegação prévia pelo 

Poder Legislativo.  

 Contudo, Cardoso (2016, p. 144) aduz que a ―ampla maioria da doutrina e 

jurisprudência‖ não admite a existência de regulamentos autônomos no Brasil após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 Na vigência da Constituição Brasileira de 1967 – com as alterações pela Emenda 

Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969 –, parte da doutrina sustentava que o art. 81, V, 

daquela Carta embasava a existência dos regulamentos autônomos naquela época
5
. Meirelles 

(2016, p. 149), desde a Constituição de 1967/69 até a atual, aduz que os regulamentos 

autônomos são cabíveis para suprir a omissão do Poder Legislativo quando necessário à 

prática administrativa, ressalvando, porém, que tais regulamentos não poderiam invadir a 

reserva de lei. 

 A Suprema Corte, através da ―Representação nº 1508-4, julgada em 29.09.1988‖, 

decidiu pela existência dos regulamentos autônomos na vigência da Constituição de 1967/69, 

tendo como objeto do julgamento o Decreto 406/87 do Estado do Mato Grosso, o qual 

modificou a organização administrativa direta e indireta sem supedâneo legal (BINENBOJM, 

2008, p. 164). 

 Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 – a qual dispôs em seu art. 84, 

VI, que é de competência privativa do Presidente da República dispor sobre a organização e o 

funcionamento da administração federal, na forma da lei – foi abruptamente reduzida a 

aceitação da existência de regulamentos autônomos no Brasil. Contudo, Meirelles (2016) 

                                                           
5
 Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) V - dispor sôbre [sic] a estruturação, 

atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. 
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manteve seu posicionamento favorável quanto aos regulamentos autônomos, desde que 

observados os limites quanto à reserva de lei. 

 Ocorre que em 11 de setembro de 2001 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 

32, a qual modificou a competência normativa descrita na Constituição Federal de 1988. A 

expressão ―na forma da lei‖ contida no art. 84, VI, foi suprimida, conferindo-se ao Chefe do 

Executivo maior liberdade em dispor da ―organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 

públicos‖ (alínea a), bem como para ―extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos‖ 

(alínea b). 

 Binenbojm (2008, p. 166-167) leciona que a Emenda Constitucional nº 32/2001 

aparentemente ampliou a competência normativa da função administrativa, apontando neste 

sentido as alterações dos incisos X e XI do art. 48; da alínea e do inciso II do § 1º do art. 61; e 

do art. 88, todos da Magna Carta de 1988. 

 Observando este novo cenário, Binenbojm (2008, p. 167) afirma que a discussão 

envolvendo a existência ou não de regulamentos autônomos no Brasil ―ganhou novo fôlego‖, 

conduzindo um esforço doutrinário em reavaliar tal modalidade normativa à luz das novas 

disposições constitucionais.  

 Gasparini (2003, p. 183), dispõe que os regulamentos autônomos foram extintos do 

ordenamento brasileiro após a promulgação da Constituição de 1988, ―mas parecem retornar 

na medida em que a Emenda Constitucional n. 32/2001 deu nova redação ao inc. VI do art. 84 

dessa Lei Maior e lhe acrescentou as alíneas a e b‖. 

 Em sentido oposto, Bandeira de Mello (2010), que já era contrário à admissibilidade 

de regulamentos autônomos no sistema brasileiro desde a Constituição de 1967/69, se 

manteve oposto à esta modalidade regulamentar mesmo após a edição da Emenda 

Constitucional nº 32/2001.  

 Para o jurista (2010, p. 341-342), com a gradual transferência, na Europa, de poder 

monarca para o legislativo, observou-se que não deveriam ser tratados por lei as matérias de 

administração, que deveriam ser tratadas pelos reis (Executivo); daí que operou-se na Europa 

a prática de designar à lei apenas certos assuntos (reserva de lei), enquanto que a 

Administração Pública cuidava de todo restante através de regulamentos (autônomos), de 

modo residual.   

 Com efeito, a Constituição Francesa de 1958 reservou a competência legiferante do 

Parlamento, de modo privativo e taxativo; confiando ao Executivo as demais competências 
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normativas (CARDOSO, 2016, p. 137). Em outras palavras, na França ―o princípio da 

legalidade foi transformado no princípio da reserva de lei‖ (JUSTEN FILHO, p. 161). 

 De tal modo, Bandeira de Mello (2010, p. 342-343) defende que os regulamentos 

autônomos não poderiam existir no ordenamento jurídico brasileiro apenas por serem 

distintos daqueles concebidos no Direito alienígena: 

 

Este é o regulamento previsto no art. 84, VI, ―a‖. Mera competência para um 

arranjo intestino dos órgãos e competências já criados por lei. Como é 

possível imaginar que isto é o equivalente aos regulamentos independentes 

ou autônomos do Direito europeu, cuja compostura, sabidamente, é 

muitíssimo mais ampla? 

 

 Entretanto, os moldes do poder normativo brasileiro são distintos daqueles 

encontrados no Direito alienígena (CUÉLLAR, 2000, p. 72); resultado de nossa 

independência jurídica frente a ―concepções abstratas ou experiências concretas de outros 

países‖ (BRASIL, 1997b).  

 A simples divergência conceitual entre o instituto do regulamento autônomo no 

Direito europeu e no ordenamento pátrio não pode ser suficiente para embasar a total rejeição 

da admissibilidade desta modalidade regulamentar no Brasil. Nosso Direito foi construído a 

partir, verdadeiramente, de conceitos, normatividade, experiências e lições daqueles 

alienígenas, mas este conjunto de ideias serviram tão somente de inspirações para a 

estruturação de nosso sistema jurídico – e ainda o fazem –, jamais podendo figurarem como 

óbices a eventuais adaptações ou modulações que se fizerem oportunas. 

 Assumir que a fórmula correta dos regulamentos autônomos é aquela do Direito 

europeu e não é esta encontrada em nosso ordenamento – e, por isso, a nossa conceituação de 

regulamento autônomo ou está errada ou não existe tal modalidade aqui – é, de certa forma, 

submeter o Direito pátrio ao crivo daquele estrangeiro.  

 Portanto, firme na ideia de que o ordenamento brasileiro goza de absoluta 

independência em relação àqueles de outros países, deve-se rechaçar a hipótese de 

inexistência do regulamento autônomo no Brasil apenas por divergência de sua conceituação 

quanto à da Europa.  

 Ademais, cabe-nos investigar se o art. 84, VI, da Constituição Federal de 1988 é a 

única e exclusiva fonte normativa que fundamenta a existência do regulamento autônomo 

pátrio. 
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 A Constituição, antes tida apenas como uma ―carta de intenções‖ – ―uma proclamação 

retórica de valores e diretrizes políticas‖ (BINENBOJM, 2008, p. 61) – passou a ocupar o 

topo da pirâmide normativa, materialmente e formalmente. A supremacia constitucional, 

quando somada a eventual rigidez de uma Constituição, inaugura e alastra uma obrigação para 

todo o restante do sistema: observância das normas constitucionais. Daí falar-se que a 

Constituição é o principal parâmetro de normatividade do ordenamento jurídico.  

 Evidente, porém, reconhecer que a crise da lei formal (BINENBOJM, 2008, p. 127-

137), inclusive, em escala supranacional, contribuiu para esta realocação da Constituição no 

ordenamento jurídico. 

 Foi exposto anteriormente (Capítulo 2 - Administração Pública e os desafios da 

Constituição aberta) que cabe à função administrativa ―dar executividade aos ditames 

constitucionais e às normas emanadas das casas legislativas que estiverem em consonância 

com a Constituição – podendo negar-lhes cumprimento, caso contrário‖. Em relação à atuação 

negativa, foi amplamente defendido, em homenagem ao princípio da juridicidade, que a 

Administração Pública deve negar cumprimento às normas inconstitucionais. 

 É de se pensar, porém, que a missão constitucional da Administração Pública não se 

esgota em executar a lei e negar provimento àquela inconstitucional. Pensar diversamente 

seria admitir que as disposições constitucionais não possuem normatividade plena, 

retroagindo a Constituição à mera condição de ―carta de intenções‖. 

 

A noção de que a Administração Pública é meramente aplicadora das leis é 

tão anacrônica e ultrapassada quanto a de que o direito seria apenas um 

limite para o administrador. Por certo, não prescinde a Administração 

Pública de uma autorização legal para agir, mas, no exercício de 

competência legalmente definida, têm os agentes públicos, se visualizando o 

Estado em termos globais, um dilatado campo de liberdade para 

desempenhar a função formadora, que é hoje universalmente reconhecida ao 

Poder Público. (COUTO E SILVA, 1990, p. 53) 

 

 Com efeito, a perspectiva de Estado de bem-estar social atribuiu à função 

administrativa diversas incumbências – muitas delas urgentes –, em disposições 

constitucionais, que antes não eram prestigiadas no ordenamento; na mesma medida em que o 

elevado nível de complexidade das relações sociais, mormente as econômicas, impôs ao 

Estado uma participação mais ativa e dinâmica em suas intermediações; foi repelida a ideia 

reducionista do papel do Estado na vida pública e privada, não podendo se admitir que sua 

participação seja exclusivamente advinda da ―lentidão e generalidade do processo legislativo 
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formal‖ (BINENBOJM, 2008, p. 35, grifo do autor). Neste sentido, Couto e Silva (1990, p. 

53) ressalta que na atual conjuntura do Estado e da sociedade ―seria impensável que a lei 

sempre determinasse, até os últimos pormenores, qual deveria ser o comportamento e a 

atuação dos diferentes agentes administrativos‖. 

 Desta forma, quanto a dar executividade aos ditames constitucionais diretamente – isto 

é, sem intermédio de lei a especificar sua atuação – a Administração Pública enfrenta ainda, 

como foi dito, a escassez de instrumentos normativos viabilizadores desta incumbência. O 

regulamento autônomo surge, neste diapasão, como instrumento para mitigar esse déficit de 

ferramentas postas à função administrativa para adequar sua atuação à realidade quando a 

Constituição assim impuser, mas faltarem disposições infraconstitucionais aptas a especificar 

os meios a serem seguidos nesta atividade funcional. 

 Por tais razões, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes 

da edição da Emenda Constitucional nº 32/2001, Meirelles se manteve favorável à 

admissibilidade de regulamentos autônomos por parte do Chefe do Executivo, sem observar 

qualquer óbice a este exercício de competência normativa: 

  

A faculdade normativa, embora caiba predominantemente ao Legislativo, 

nele não se exaure, remanescendo boa parte para o Executivo, que expede 

regulamentos e outros atos de caráter geral e efeitos extemos. Assim, o 

regulamento é um complemento da lei naquilo que não é privativo da lei. 

(MEIRELLES, 2016, p. 150) 

 

 Modesto (2006, p. 4-5) aduz que o exercício de atividade atípica exige expressa 

autorização constitucional, exceto quando a ―atividade atípica vem para viabilizar e 

instrumentalizar o próprio exercício das atividades típicas ou normais do órgão 

constitucional‖. Disposição que se coaduna com a possibilidade de emanação de 

regulamentos autônomos pelo Chefe do Executivo para viabilizar o desenvolvimento da 

função administrativa, nos termos da Constituição, no que lhe compete. 

 Entretanto, o princípio da legalidade – contido no art. 5º, II, (princípio da legalidade 

geral) e no art. 37, caput, (princípio da legalidade administrativa) ambos da Constituição 

Brasileira de 1988 – ainda é o mais relevante fundamento para repelir a existência de 

regulamentos autônomos no sistema brasileiro.  

 Inicialmente, Sundfeld (2017a, p. 261) expõe que a ―simples invocação do princípio 

da legalidade administrativa‖ (grifo do autor) não pode sustentar uma genérica restrição aos 
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regulamentos, cabendo, pois, demonstrar de maneira específica a incompatibilidade destes 

com a lei ou com a reserva de lei.  

 Ademais, o princípio da legalidade administrativa foi ampliado para englobar toda 

normatividade do ordenamento jurídico, mormente as disposições constitucionais. Daí falar-se 

atualmente em princípio da juridicidade ou da legalidade ampla. 

 

A doutrina da juridicidade busca – sem abandonar por completo a lei, em 

relação à qual nutre alguma desconfiança – reconduzir a ação administrativa 

a um labor fundado diretamente na Constituição. O direito administrativo, 

devidamente permeado pela Carta Magna, admite que a administração 

pública aplique a Constituição e ―arranque‖ da Lei Maior, para usar a 

expressão do STF quando definiu a competência normativa do Conselho 

Nacional de Justiça, a sua própria legitimidade, inclusive para a criação de 

normas jurídicas. Essa perspectiva de ideias baseia-se na noção de que a 

administração pública está vinculada não apenas à lei, mas a todo o direito. 

Ou, mais especificamente, à juridicidade, na nomenclatura já encontrada na 

obra de Adolf Merkl. Com o triunfo do constitucionalismo, esse discurso 

evoluiu para a defesa da Constituição como o estatuto cimeiro de 

legitimação administrativa, e ―o fundamento primeiro do agir 

administrativo‖. (CYRINO, 2017, p. 195) 

 

 Quanto à possibilidade do poder normativo da função administrativa criar, modificar 

ou extinguir direitos dos administrados, Moreira e Caggiano (2013) – em que pese tratarem 

especificamente das normas provenientes das agências reguladoras – sugerem uma 

mutabilidade do princípio da legalidade geral para reconhecer uma ampliação da competência 

normativa da Administração Pública, como forma de acomodar o texto constitucional à 

realidade cambiante sem a alteração propriamente do texto, mas tão somente de sua 

interpretação.  

 Moreira e Caggiano (2013, p. 11-14) apontam que o Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a possibilidade de ampliação do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, 

da Carta de 1988, nos seguintes julgados: (i) HC nº 91.509/RN (BRASIL, 2010); (ii) RE nº 

140.669-1/PE (BRASIL, 2001); (iii) RE nº 570.680/RS (BRASIL, 2009b); e (iv) ADI 2.591-

1/DF (BRASIL, 2006b). 

 Diante da dinâmica social contemporânea e do papel da Administração Pública no 

Estado de bem-estar social, impôs-se a releitura – revisão interpretativa – para conferir 

sentido amplo ao princípio da legalidade; de modo que a jurisprudência da Suprema Corte 

vem demonstrando ―sério indício de verdadeira mutação constitucional em face da concepção 

clássica propagada (...)‖ (MOREIRA; CAGGIANO, 2013, p. 14). 
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 Em que pese os apontamentos até aqui explanados, se tratando especificamente de 

regulamentos autorizados e autônomos, as Cortes Superiores não têm admitido sua existência 

na atual conjuntura da ordem jurídica; entretanto, conferem amplos poderes normativos ao 

Executivo na emanação de regulamentos executivos (CARDOSO, 2016, p. 151). 

 Essa posição jurisprudencial é reflexo de uma forte resistência em superar o dogma da 

legalidade estrita; é um resquício de uma concepção sistemática que enseja a obrigatoriedade 

da lei no intermédio da relação entre Constituição e função administrativa, na qual toda e 

qualquer ação da Administração Pública é minuciosamente prevista e disposta pelo 

Parlamento, atribuindo a este uma condição de quase onisciência das carências sociais.   

 O hábito de estabelecer dicotomias por vezes dificulta a percepção de que em um 

mesmo enunciado podem habitar preceitos opostos. A possibilidade de a Administração 

Pública editar regulamentos autônomos não é regra, mas também não pode ser encarada como 

exceção (ao menos não propriamente). 

 Dentro dos escopos e paradigmas postos pela Constituição Federal de 1988, o 

princípio da legalidade do art. 5º, II, da Magna Carta é o caminho escolhido para criar, 

modificar ou extinguir os direitos dos administrados. Cabe à lei dispor sobre os limites que os 

administrados devem observar no pleito por suas prerrogativas, mormente as públicas. Mas a 

lei, pelos meios necessários à sua edição, não está apta a acompanhar a dinâmica social atual 

em ritmo satisfatório, bem como é de se reconhecer que a função administrativa não goza dos 

recursos normativos, de forma expressa, imprescindíveis ao cumprimento de sua missão 

constitucional. 

 

Assim, a nova competência atribuída à Administração Pública demandou, 

por consequência, uma nova compreensão do princípio da legalidade, bem 

como das fontes de produção de normas jurídicas. Frise-se que não se trata 

da derrogação do princípio da legalidade, mas da tentativa de sua 

compreensão contemporânea. (MOREIRA; CAGGIANO, 2013, p. 9) 

 

 Por seu turno, os direitos fundamentais são descritos com generalidade no Texto 

Constitucional: saúde, educação, bem-estar social, segurança pública etc. Porém, frente à uma 

demanda social nova e urgente tratada pela Constituição (de forma genérica), mas não pela 

lei, que fazer a Administração Pública sem os meios legais aptos a descrever as especificações 

dos ditames constitucionais, indispensáveis a sua realização, traduzida pelas palavras ―na 

forma da lei‖, por vezes mencionadas na Magna Carta de 1988? 
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 Daí que o Direito Administrativo, na lógica que se deve assumir, impõe a preferência 

de lei, mas não sua imprescindibilidade no agir público. Inclusive, mesmo a posterior edição 

de lei afasta a validade do regulamento naquilo que dispõe diversamente. Neste sentido, 

Binenbojm (2008, p. 169) reconhece  

 

A existência de uma nova espécie de regulamento (ou do velho regulamento 

autônomo, agora apenas admitido formalmente pelo novel texto 

constitucional), mas mantendo incólume o princípio da preferência da lei; ou 

seja: a matéria relativa à organização e funcionamento da Administração 

Pública pode até ser tratada por regulamento, mas no caso de superveniência 

de lei de iniciativa do Presidente da República, esta prevalecerá no que 

dispuser em sentido diverso. De igual modo, será cabível a expedição de 

regulamentos autônomos em espaços não sujeitos constitucionalmente à 

reserva de lei (formal ou material), sempre que à míngua do ato legislativo, a 

Administração Pública estiver compelida a agir para cumprimento de seus 

deveres constitucionais. Também, neste caso, por evidente, assegura-se a 

preeminência da lei superveniente sobre os regulamentos então editados. 

(Grifo do autor) 

 

 Por sua vez, não se pode dizer que a Administração Pública esteja agindo com 

excepcionalidade quando cumpre a Constituição, regulamentando, de modo autônomo, uma 

demanda social nova e urgente, pois todas as funções públicas típicas gozam de competências 

atípicas para se desenvolverem, provenientes do sistema de freios e contrapesos da separação 

de poderes. Em outras palavras, a possibilidade da função administrativa exercitar 

competência normativa se configura função atípica, mas não exceção.  

 Vale salientar que não se está propondo que o Poder Executivo legisle, mas 

defendendo a importância do regulamento autônomo na complexa relação Constituição-

Administração-Sociedade; e, de forma correlacionada, ressaltando a importância da lei formal 

no sistema, principalmente na elaboração de parâmetros e de limites à função administrativa; 

―se o legislador quiser dirigir intensamente a ação administrativa, bastará acrescentar na lei 

novos deveres e limitações; se, ao contrário, preferir dar espaço à certa liberdade 

administrativa, poderá impor condicionamentos menores às competências que atribuir‖ 

(SUNDFELD, 2017a, p. 255-256). 

 Desta forma, a função administrativa, segundo o princípio da juridicidade e tendo em 

vista sua finalidade constitucional, desempenha suas atividades:  

 

(i) Segundo a lei, quando esta for constitucional (atividade secundum legem), 

(ii) mas pode encontrar fundamento direto na Constituição, independente ou 

para além da lei (atividade praeter legem), ou, eventualmente, (iii) legitimar-

se perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa 
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ponderação da legalidade com outros princípios constitucionais (atividade 

contra legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da 

Constituição). (BINENBOJM, 2008, p. 37-38, grifo do autor) 

 

 Tratar de poder normativo da Administração Pública, ainda, é analisar a competência 

normativa atribuída às agências reguladoras, levando em consideração tudo quanto foi 

exposto acerca de regulamentos. 

 

 

3.4. Poder normativo das agências reguladoras 

 

 A configuração do Estado de bem-estar social impôs ao Poder Público a participação 

em diversas áreas de atuação que, outrora, eram reservadas ao setor privado; o Estado deixou 

de se limitar a mero garantidor de direitos existenciais rudimentares – muitos desses 

negativos, isto é, os quais não carecem de ações, mas apenas de abstenções estatais – para se 

tornar o principal provedor de direitos para os indivíduos. 

 Entretanto, quando sopesada a atuação ―para todos os lados‖ do Estado com o déficit 

fiscal oriundo das despesas daí decorrentes, observou-se a ineficiência dessa ação direta do 

poder público.  

 Tal constatação gerou um processo gradativo de desestatização, onde foi confiada à 

iniciativa privada a gerência de diversas áreas de relevante interesse público (comunicações, 

energia, transportes, recursos hídricos etc.), as quais, pela sua própria importância, restaram 

ainda sob o controle estatal através de normas de conduta impostas ao setor privado, com o 

objetivo de viabilizar escopos pré-definidos: a regulação.  

 Moreira e Caggiano (2013, p. 6) aduzem que essa nova formulação de competência 

normativa exigia do Estado uma reordenação da tradicional distribuição de funções públicas, 

vez que constatada a inviabilidade de controle de setores complexos e voláteis através do 

processo legislativo ordinário: 

 

Este modelo regulatório, contudo, concentrado em funções normativas e 

fiscalizatórias, exigiu nova configuração da própria estrutura do Estado, pois 

o procedimento ordinário para elaboração de normas na esfera do legislativo 

e do executivo mostrouse ineficaz para regular setores da economia cada 

vez mais dinâmicos e tecnicamente especializados. A natureza deste poder 

regulador demandava necessariamente autonomia e independência dos 

órgãos reguladores (em especial no que diz respeito a interesses políticos), 

atributos incompatíveis com a estrutura tradicional dos Poderes Executivo e 

Legislativo. 
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 Desta forma, inspiradas no Direito estadunidense (CUÉLLAR, 2002, p. 154), foram 

criadas por leis as agências reguladoras, geralmente na forma de:  

 

Autarquias sob regime especial, com personalidade jurídica de direito 

público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cuja função 

primordial é a regulação de atividade econômica, principalmente através da 

normatização, fiscalização e controle de atividades desenvolvidas pelos 

particulares. (CUÉLLAR, 2002, p. 154) 

 

 Acerca das agências reguladoras, Cardoso (2016, p. 133) afirma que a delimitação de 

sua competência normativa é questão de grande controvérsia na atualidade. Houve ampla 

exposição da celeuma jurídica que envolve os regulamentos, podendo, mutatis mutandi, ser 

aplicada tais considerações no que tange à regulação.  

 Para Moreira Neto (2014a, n.p.), as agências reguladoras são fruto da deslegalização 

parcial pelo legislador ordinário, cedendo-lhes atribuições administrativas (gerência e 

fiscalização) e competência normativa, até mesmo reconhece a outorga de função parajudicial 

para dirimir conflitos correlacionados. A deslegalização, na lição do jurista (2014, n.p.), 

―opera ampliação e flexibilização decisionais‖, acarretando um ―espaço de amplas opções 

autônomas de administração‖, onde exercem todas as funções listadas. 

 Sundfeld (2017a, p. 249-250), porém, rejeita a afirmação de que está em curso um 

fenômeno de deslegalização no que tange à regulação. Para o autor, não houve qualquer 

redução do alcance das leis (formais) no cenário jurídico, mas uma diminuição das liberdades 

dos particulares (pessoas físicas e pessoas jurídicas). As leis que instituem as agências 

reguladoras não cuidam apenas de conceder certa competência normativa e, no mais, calar-se; 

elas estabelecem parâmetros básicos de funcionamento e de gestão: ―a experiência brasileira 

não é de transferência pura e simples da competência normativa do legislador ao 

administrador público‖. 

 Tratando da competência normativa atribuída às agências reguladoras, o poder 

normativo conferido ao Banco Central do Brasil – BACEN e ao Conselho Monetário 

Nacional – CMN se firma como verdadeiro paradigma para fundamentar tal atribuição 

funcional por aquelas instituições. (CARDOSO, 2016, p. 160) 

 Contudo, Bandeira de Mello (2010, p. 359) não reconhece a validade da delegação de 

competência normativa aqui exposta, sendo ―estas leis inconstitucionais, bem como os atos 

que acaso se pretenda expedir com base nelas, estão fulminados por expressa determinação do 
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art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias‖. No mesmo sentido, Rocha 

(2002, p. 81-82, apud CARDOSO, 2016, p. 165) sustenta que as resoluções do CMN e 

BACEN por vezes extrapolam os limites impostos pela Constituição Federal de 1988: 

princípio da legalidade (art. 5º, II) e proibição de delegação de funções normativas (art. 25, I, 

do ADCT) – ambos refutados anteriormente (tratando de regulamentos).  

 Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de exercício 

de poder normativo, com certa amplitude, para a Administração Pública veicular normas 

destinadas à regulação setorial. (CARDOSO, 2016, p. 160) 

 Cardoso (2016, p. 166-171) ensina que há, de modo geral, três correntes acerca da 

natureza jurídica do poder normativo das agências reguladoras: 

 

A primeira, identifica as normas das agências como decorrentes da atividade 

regulatória, com status de lei – denominam regulatório; a segunda vislumbra 

espécie de regulamento conferido às agências; a terceira, mais restritiva, 

vislumbra nas agências um ente com poderes normativos inferiores ao 

regulamento, equiparando seus atos aos demais atos administrativos.  

 

 O exercício de competência normativa pelas agências reguladoras mitiga o monopólio 

estatal da produção de normas a serem aplicadas no corpo social, ocasionando a participação 

dos administrados na construção de um Direito Administrativo verdadeiramente democrático. 

 Realizadas tais considerações, segue-se com a análise da interpretação conforme pela 

Administração Pública, sua fundamentação e suas prognoses. 
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4. INTERPRETAÇÃO CONFORME NO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1. Administração Pública e intepretação conforme: uma relação ainda silenciosa 

 

 Montesquieu (1996) defendeu a limitação do poder por meio do exercício do próprio 

poder, uma tese que sugeria uma repartição das funções que cada indivíduo investido em 

autoridade pública poderia deter. Nesta separação de poderes – tripartição – foi reservada ao 

juiz a qualidade de ―boca da lei‖, incumbindo-lhe de repetir, de forma mecânica, a letra 

legislativa, adequando-a, sem maiores desdobramentos, ao caso concreto. 

 A partir da Revolução Francesa de 1789, o governo dos homens – marcado pela 

discricionariedade – foi substituído paulatinamente pelo império das leis com a ideia genérica 

de que ―a lei é a expressão da vontade geral‖ (FRANÇA, 1789, tradução nossa).  

 Os desdobramentos dessa nova ótica estatal imporiam à função administrativa a 

observância da lei em todas suas ações; traduzida na expressão legalidade estrita; isto é, ―o 

fruto da submissão do Estado à lei‖ (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 100). Não tardando a 

vedação relativa à interpretação legal atribuída ao juiz por Montesquieu ser direcionada ao 

administrador público: fez-se nascer o ―braço mecânico da lei‖. 

 A normatividade e a supremacia das Constituições aliadas à evolução da hermenêutica 

jurídica tiveram grande êxito em libertar a magistratura das restrições interpretativas quanto à 

lei. Contudo, tal emancipação não foi estendida à Administração Pública com igual alcance. É 

que a ideia da função administrativa ser o ―braço mecânico da lei‖ ainda é muito forte no 

meio jurídico: 

 

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da 

Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las 

em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde, o que lhe 

ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 

servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das 

disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que 

lhes compete no Direito brasileiro. (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 101) 

 

 Bandeira de Mello (2010), expoente da doutrina vinculada à legalidade estrita, entende 

que a vinculação à lei é a principal garantia da subordinação da função administrativa ao 

Direito; reservando-lhe o papel de mero executor da vontade do Parlamento, cabendo-lhe 

observar quase que apenas indiretamente a Constituição e os pleitos da sociedade. 
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 O princípio da legalidade estrita foi impulsionado pela doutrina, no ordenamento 

pátrio, em razão dos recorrentes períodos de quebra da ordem democrática – ditadura Vargas 

de 1930 a 1946 e ditadura militar de 1964 a 1985 – iniciados e protagonizados pelo Poder 

Executivo. Pretendeu, a doutrina, provocar um constrangimento – ainda que brando – na 

forma como era conduzida a função administrativa, buscando vinculá-la à vontade popular 

contida na lei do Parlamento (SUNDFELD, 2017a, p. 238). 

 

Em coerência, essa linha de pensamento adota uma postura de combate. Ela 

envolve a defesa de que as leis sejam maximalistas, não podendo deixar 

espaço para deliberações próprias do administrador. Ela defende, por isso, 

interpretações constitucionais e legais que redundem na máxima restrição 

desse espaço de deliberação. Envolve também a crítica e denúncia de 

inconstitucionalidade contra leis que atribuam à Administração competência 

amplas, inclusive normativas (isto é, competências para editar normas que 

não se limitem ao desdobramento analítico de conteúdos sintéticos já 

contidos em lei). (SUNDFELD, 2017a, p. 232) 

 

 Contudo, no cenário atual, a perspectiva da legalidade estrita provoca efeito inverso 

daquele que se põe a gerar. A função administrativa, nesta proposta, afasta-se da Constituição, 

principal fonte de validade do ordenamento jurídico, e das carências sociais de sua alçada 

constitucional para se restringir ao cumprimento cego das leis, dando proeminência a estas em 

detrimento daquelas; subvertendo a ordem de comando dos textos normativos. Em outras 

palavras, observar primeiro as leis antes da Constituição – e das demandas sociais 

constitucionalmente de sua competência – afasta a Administração Pública da submissão ao 

Direito. 

 Além disso, em que pese as motivações doutrinárias contra as ditaduras brasileiras – 

promovendo o princípio da legalidade estrita como forma de rechaçar os males daqueles 

regimes –, é certo dizer que o Brasil goza de certa estabilidade democrática desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Administração Pública deixou de ser 

ferramenta posta ao bel-prazer dos governantes para se tornar importante via de acesso da 

opinião pública no cenário político nacional. 

 Não se deve reduzir, todavia, a importância que o princípio da legalidade estrita teve 

na evolução do Estado, representando ―a primeira grande técnica concebida para a direção 

sistemática na ação administrativa pelo Direito‖ (SUNDFELD, 2017a, p. 236). Mas, com a 

permutação das posições ocupadas pelas leis e pela Constituição no ordenamento jurídico, 

passando a segunda a se destacar no topo do sistema, e com as novas incumbências da 

Administração Pública descritas constitucionalmente – cada vez mais amplas e complexas –, 
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tornou-se imperioso rechaçar o princípio da legalidade da forma concebida outrora para 

ampliá-lo de modo a absorver as novas posições dos textos jurídicos-políticos, fazendo nascer 

o princípio da juridicidade ou legalidade ampla. 

 Assim, toda a atividade da Administração Pública deve ser conduzida com a fiel 

observância do Texto Maior, sendo necessário promover uma revisão dos institutos da função 

administrativa a partir da Magna Carta, imposição que acarreta profundas mudanças na forma 

como é vista pelos administrados e como ela própria se enxerga. 

 Entre a Administração Pública e a Constituição há uma simbiótica relação, visto que, 

dentre outros motivos, ambas cuidam do acesso do administrado na participação do Estado, 

em menor ou maior grau; contudo, verifica-se que a função administrativa detém maior 

abrangência no trato com o particular, justamente pela sua presença – quase que onipresença – 

no dia-a-dia da comunidade (BAPTISTA; CAPECCHI, 2016, p. 1942). 

 

Como, em grande parte, a Constituição se realiza para o cidadão pela via da 

Administração Pública, as leituras e interpretações que a Administração 

Pública faz do texto constitucional passam a ser fundamentais para o próprio 

direito constitucional. É ali, nesse campo cotidiano e comezinho, das 

relações triviais do cidadão com o Estado, que o fenômeno constitucional 

acaba sendo percebido. (BAPTISTA; CAPECCHI, 2016, p. 1945) 

 

 As leis emanadas do Parlamento muitas vezes são desconhecidas pelos administrados, 

os quais têm apenas contato com o agente público da função administrativa encarregado de 

aplicar os atos normativos oriundos daquelas leis formais. De igual modo, os dispositivos 

constitucionais são muitas vezes esquecidos no trato entre particular e Administração Pública, 

ambos falhando no dever de observar todos os atos normativos, sejam leis formais ou normas 

administrativas, à luz da Magna Carta. 

 Dessa forma, estreitar a relação entre administrados e administradores com a 

Constituição é promover uma constante interpretação dos atos administrativos ordinários e 

normativos tendo como parâmetro o Texto Maior, de modo que o particular obtenha uma 

conduta administrativa constitucional. 

 Neste diapasão, não é incomum o administrador público deparar-se com leis que 

contenham multiplicidade de significados, cabendo-lhe optar por um sentido contido naquela 

norma. Nestas circunstâncias, mesmo diante da progressiva releitura do agir público, um dos 

institutos da hermenêutica constitucional que pouco tem sido utilizado pela Administração 

Pública é a interpretação conforme a Constituição. 
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 No exercício da competência normativa para modulação de lei polissêmica, a 

Administração Pública tem a incumbência de aperfeiçoar a norma do Parlamento através da 

confecção de um ato normativo que contenha implícita ou explicitamente a escolha do sentido 

que melhor se adequa ao Texto Constitucional, dentro dos limites interpretativos, 

promovendo uma interpretação consistente e adequada: 

 

Esse processo de vinculação administrativa à Constituição se operacionaliza 

tanto na aplicação direta de regras claras do Texto Maior quanto por meio do 

resultado do sopesamento entre os seus variados princípios, por intermédio 

do postulado da proporcionalidade, na análise sucessiva dos seus três 

elementos: a adequação ou idoneidade (aptidão para alcançar o fim 

constitucionalmente pretendido, bem como o fim almejado pelo poder 

público); a necessidade ou exigibilidade (opção pelo meio que menor 

sacrifício cause aos direitos em jogo) e a proporcionalidade em sentido 

estrito, que corresponde ao mandado de ponderação propriamente dito 

(relação de custo-benefício entre o direito sacrificado e o fim pretendido). 

(CYRINO, 2017, p. 195-196, grifo do autor) 

 

 Assim, tanto a lei polissêmica resta afastada de vícios constitucionais – no que tange 

ao objeto da polissemia – quanto o ato normativo administrativo se faz construído pela devida 

submissão ao Direito, tendo a Constituição como seu parâmetro primeiro.  

 Igualmente, os atos normativos da Administração Pública decorrentes de ajustes de 

outros atos normativos desta mesma função que eventualmente contenham multiplicidade de 

sentidos devem adequá-los ao Texto Constitucional, tal como no caso das leis polissêmicas. 

Por exemplo, uma instrução normativa (art. 87, parágrafo único, II, da Constituição Federal 

de 1988) deve optar por um sentido contido em um regulamento polissêmico que esteja mais 

próximo do Texto Maior.  

 Ocorre que esta construção de significado normativo a partir da Constituição, a qual 

deveria ser exercício rotineiro dos administradores públicos – e dos administrados –, é 

fatidicamente esquecida no desenvolvimento de sua competência normativa, provocando uma 

quase imperceptível subversão jurídica: se o sentido escolhido para uma lei polissêmica não é 

aquele mais próximo possível da Magna Carta, então o decorrente ato normativo da 

Administração Pública é inconstitucional.  

 A percepção dessa inconstitucionalidade, nestas circunstâncias referidas, é dificultada 

pela complexidade das normas a serem interpretadas e formuladas pela Administração Pública 

e pela deficiência, de um modo geral, de qualificação apropriada dos agentes administrativos 

envolvidos. Na verdade, a própria falta de hábito de realizar a interpretação conforme no 
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exercício do poder normativo constitui empecilho ao aprimoramento destes institutos 

jurídicos.  

 Também contribui a ausência de cursos de capacitação e reciclagem que proporcionem 

aos agentes públicos uma maior interação com as técnicas hermenêuticas e, de modo geral, 

com o ordenamento jurídico; bem como, a falta de incentivos – financeiros e de promoções na 

carreira – que fomentaria seu interesse em perseguir o aprendizado necessário ao 

desenvolvimento adequado dos institutos normativos de sua alçada e, por sua vez, da própria 

função administrativa. 

 

A partir da edição da referida Reforma Administrativa [promovida pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998], o Estado deveria 

passar, por exemplo, a travar uma relação diferenciada como servidor, 

exigindo profissionalismo, eficiência e orientação para resultados, a fim de 

limitar privilégios, garantir melhora qualitativa do desempenho do setor 

público, pôr fim à cultura burocrática, combater o nepotismo e racionalizar o 

aproveitamento das receitas públicas, o que materialmente não tem 

acontecido, haja vista que inexiste uma prioridade efetiva do governo federal 

e mesmo da maioria dos Estados da Federação com tais aspectos, possuindo 

ainda uma perspectiva meramente instrumental da máquina administrativa 

como serviente aos interesses dos governantes mais do que dos governados. 

(LEAL, 2003, p. 337) 

 

 Com efeito, os agentes públicos, desprovidos na maior parte das vezes de 

conhecimento técnico-jurídico imprescindível à deslinde interpretativa, são compelidos à 

desempenharem o poder normativo seguindo a experiência de seus colegas de ofício mais 

antigos nos quadros do órgão estatal, estes que, por seu turno, habituados a aplicarem a lei 

sem maiores considerações hermenêuticas – prática muito corriqueira herdada da 

Administração Pública pré-88 –, não possuem as ferramentas (intelectuais) necessárias à 

mudança de comportamento; provocando um círculo vicioso, onde a lei polissêmica tem seu 

sentido definido pelo bel-prazer do agente público envolvido, cego aos ditames do Texto 

Maior.  

 Ainda, contribui com o empobrecimento da interpretação normativa levada a cabo pela 

Administração Pública a inércia dos administrados em cobrar a construção de normas à luz do 

Texto Maior; mas também, havendo este pleito, a insuficiência de canais de acesso à efetiva 

participação popular próprios a essa contestação ou a grande dificuldade de êxito de um 

requerimento do particular que busque algo neste grau de profundidade jurídica. 

 Neste sentido, tem-se como exemplo cotidiano a rejeição de recurso administrativo em 

repartições públicas ―sem uma fundamentação minimamente adequada – situação corriqueira 
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nos órgãos de trânsito país afora –, o que acontece é tanto uma violação de um direito 

fundamental do indivíduo, quanto de seu sentimento de cidadania‖ (BAPTISTA; CAPECCHI, 

2016, p. 1947). 

 

O cidadão comum não é um dissidente preocupado com a limitação do 

discurso político estatal; nem é o cidadão médio um criminoso preocupado 

com as previsões sobre o processo penal contidas na constituições. Em vez 

disso, o cidadão comum encontra-se com o Estado em uma miríade de 

pequenas interações, envolvendo licenças de motorista, permissão para 

pequenos negócios, pagamentos da previdência social e impostos. É aqui que 

os pneus encontram a estrada do constitucionalismo, onde a previsibilidade e 

a restrição da arbitrariedade são ao menos mais simples de serem notadas e 

têm mais probabilidades de atingir um grande número de cidadãos. 

(GINSBURG, 2010, p. 118, tradução nossa)  

 

 Torna-se imperioso, pois, a readequação de todos os institutos da função 

administrativa à Magna Carta, desde aqueles mais ínfimos até os mais relevantes, de modo a 

otimizar seu potencial jurídico, alcançando máxima efetividade em disseminar e realizar as 

promessas constitucionais.  

 É que os grandes debates jurídicos travados em nossos tribunais obscurecem esta 

verdade: as mais frequentes transgressões constitucionais são consumadas incidentalmente no 

seio da Administração Pública, afastadas dos holofotes doutrinários e midiáticos; e são estas 

pequenas e rotineiras demandas administrativas as responsáveis pela relação mais direta entre 

administrados e Constituição. 

 Efetivamente, muitas vezes, a proteção dos direitos constitucionais do particular no 

âmbito da função administrativa é garantida ―quando, ao chegar na repartição pública, a sua 

posição for adequadamente respeitada e as suas questões perante a Administração forem 

consideradas de forma racional, previsível, transparente e justificada‖ (BAPTISTA; 

CAPECCHI, 2016, p. 1951). 

 No que tange em especial à interpretação conforme a Constituição, a sua utilização 

dentro da competência normativa da função administrativa exige maiores zelos jurídicos, 

sendo imprescindível seu desenvolvimento de maneira profundamente fundamentada, 

enfrentando todos os pormenores interpretativos, de modo a satisfazer os ditames 

constitucionais e respeitando os limites contidos no texto infraconstitucional. 

 Contudo, é de se notar que o fiel uso do instituto da interpretação conforme no âmbito 

da competência normativa administrativa está ainda longe de ser alcançado, seja pela 

complexidade do tema na prática habitual da Administração Pública, muitas vezes 
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envolvendo normas técnicas de difícil cognição, ou pela falta de preparo dos agentes públicos 

neste exercício hermenêutico. Em outras palavras, em que pese sua imprescindibilidade, a 

relação entre a função administrativa e a interpretação conforme a Constituição é ainda 

silenciosa. 

 Contornar esta realidade é enfrentar a rotina hodierna dos agentes públicos, 

promovendo uma constante reciclagem na sua formação jurídico-administrativa, habilitando-

os ao exercício das mais diversas técnicas hermenêuticas – mormente as constitucionais –, 

mesmo aquelas de maior complexidade. Disso resulta uma construção de significado das 

normas adequada ao Direito e, consequentemente, uma Administração Pública cumpridora de 

seu papel constitucional. 

 Porém, de grande valor ainda é o incentivo, por parte do Poder Público, à 

disseminação aos administrados das disposições constitucionais e infraconstitucionais, 

reconhecendo que muitos deles sequer tiveram alguma oportunidade em ler sua Magna Carta. 

Assim, enfrentar a violação das normas é difundir o conhecimento jurídico, ainda que 

ligeiramente, permitindo que os particulares conheçam do Texto Maior e de suas promessas 

com a sociedade. Somente daí abre-se a possibilidade efetiva do administrado cobrar a 

aplicação da Constituição em todos os atos administrativos.  

 Essa mudança provoca uma melhor identificação do lugar do administrador público e 

do particular na sociedade aberta de Häberle (2014), ambos figurando como autênticos 

intérpretes da Constituição; além de promover a máxima eficácia dos dispositivos 

constitucionais a partir da leitura dos textos infraconstitucionais tendo aqueles como 

parâmetro hermenêutico. 

 

 

4.2. Prognósticos: os impulsos da interpretação conforme nos institutos jurídicos  

 

 Construir um quadro de resultados da aplicação da interpretação conforme pela 

Administração Pública no desenvolvimento de sua competência normativa é apreciar as 

possíveis transformações que cada instituto jurídico desta função pública sofre quando 

exposto a esta técnica hermenêutica; de modo que as prognoses a seguir não esgotam as 

inferências admissíveis em relação à incidência da interpretação conforme no poder 

normativo, sendo sempre oportuno renovadas submissões. 
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4.2.1. Princípio democrático 

 

 A aproximação da função administrativa com a sociedade civil no período pós-88, 

fruto de sua nova roupagem constitucional e da dinamização das relações, provocou uma 

releitura da Administração Pública, na qual se almeja transformá-la em um canal aberto à 

participação popular, bem como firmá-la como fiel executora do Direito. 

 Este último escopo traduz tão somente o que até aqui se expôs: a função administrativa 

deve cumprir suas atividades observando o Direito, realizando a Constituição e as normas 

infraconstitucionais. Mas para torná-la um canal de acesso democrático faz-se necessária uma 

mudança material dos fins por ela perseguidos e dos meios à sua disposição.  

 Neste sentido, cabe observar que a Constituição Federal de 1988 materializou as 

promessas opostas ao período ditatorial que lhe antecedeu, não sendo apenas um documento 

dotado de juridicidade, mas um valor em si mesma; um valor essencialmente democrático. 

Daí que realizar a Constituição é fomentar a democracia. 

 É de se reconhecer, porém, que embora haja uma progressiva abertura da função 

administrativa à participação popular, ainda é comum se verificar práticas autoritárias em seus 

entes e órgãos, com decisões unilaterais e sem qualquer preocupação em dialogar com a 

sociedade: 

 

Com a transição para o regime democrático, a reelaboração do desenho 

institucional do Estado brasileiro foi visível. Apesar dos problemas oriundos 

de várias das escolhas do constituinte, é impossível negar a transformação 

para um modelo de Estado mais democrático e menos opaco. No entanto, às 

margens desse processo de transformação estrutural, muitos dos elementos 

da prática administrativa e da relação entre a cidadania e os órgãos 

burocráticos mantiveram traços da mentalidade do regime anterior. Em 

outras palavras, a prática administrativa da burocracia estatal permaneceu 

com fortes tons autoritários, a despeito das importantes mudanças 

institucionais. (BAPTISTA; CAPECCHI, 2016, p. 1951) 

 

 As claras disposições do art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República de 

1988 não deixam margem à dúvidas: ―todo o poder emana do povo‖. Não é uma declaração 

simbólica da titularidade do poder, de forma abstrata, ou uma simples referência ao povo 

(brasileiro) que promulgou a Constituição através da Assembleia Nacional Constituinte. 

 

Democracia exige exercício do poder pelo povo, pelos cidadãos, em 

conjunto com os governantes; e esse exercício deve ser atual, e não 

potencial, deve traduzir a capacidade dos cidadãos de formarem uma 
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vontade política autónoma. Mais: democracia significa que a vontade do 

povo, quando manifestada nas formas constitucionais, deve ser o critério de 

ação dos governantes. (MIRANDA, 1976, p. 11) 

 

 Em idêntico sentido, Hayek (apud MIRANDA, 1976, p. 25) leciona que o método de 

seleção dos governantes não é a principal qualidade de um regime democrático, mas a 

construção das escolhas públicas com a participação do povo; expondo que ―a democracia é 

um meio mais do que um fim‖. 

 As referidas disposições constitucionais esclarecem a orientação que a República 

Federativa do Brasil deve ter no desenvolvimento de todas as ações públicas e privadas, 

nacionais e internacionais, sempre mirando o progresso (científico, tecnológico, humano etc.) 

da nação a partir das escolhas populares; as quais, exercidas dentro dos limites 

constitucionais, devem afetar as escolhas dos governantes, desde as de maior importância até 

as mais triviais. 

 Para Miranda (1976, p. 12-13), aliás, nisto reside a diferenciação mais essencial entre 

autocracia (em suas diversas ramificações históricas) e democracia. Para o autor, o exercício 

do poder público pelos governantes, em razão de previsão constitucional, sem qualquer 

interferência da vontade popular caracteriza o regime autocrático; enquanto que, havendo esta 

mediação do povo através de manifestação jurídica e politicamente eficaz, tem-se o regime 

democrático. No entanto, nesta preleção é ressaltado que esta distinção – formal que é – deve 

ser conferida a partir da realidade, isto é, se o ―Direito, decretado e vivido‖, é compatível com 

as normas constitucionais que proclamam ―todo poder para o povo‖. 

 Desta forma, a aplicação da interpretação conforme pela Administração Pública deve – 

dentre outros – mirar a realização da democracia, buscando construir o significado normativo 

tendo em vista os anseios populares – sempre observando os limites interpretativos e os 

constitucionais (remédio contra as maiorias), além do elemento técnico envolvido na escolha. 

 Os limites interpretativos foram expostos anteriormente. Consistem, dentre outros, na 

impossibilidade do intérprete de adotar um sentido impossível de ser extraído do texto 

normativo. Por seu turno, os limites constitucionais são percebidos a partir da ponderação 

entre o princípio democrático e os direitos fundamentais, de modo a extrair em cada situação 

um resultado que contempla ambas as normas: 

 

Há um enlace de dois princípios substantivos – o da soberania do povo e o 

dos direitos fundamentais – e a mediatização dos princípios adjetivos da 

constitucionalidade e da legalidade. Numa postura extrema de irrestrito 

domínio da maioria, o princípio democrático poderia acarretar a violação do 
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conteúdo essencial de direitos fundamentais; assim como, levado aos últimos 

corolários, o princípio da liberdade poderia recusar qualquer decisão política 

sobre a sua modelação; o equilíbrio obtém-se através do esforço de 

conjugação, constantemente renovado e atualizado, de princípios, valores e 

interesses, bem como através de uma complexa articulação de órgãos 

políticos e jurisdicionais, com gradações conhecidas. (MIRANDA, 1976, p. 

27) 

 

 Assim, o administrador público, ainda que diante de inflamado apelo social, não pode 

adotar sentido normativo que viole os direitos fundamentais contidos na Magna Carta de 1988 

ou aqueles que sejam dela decorrentes (art. 5º, § 2º, da CRFB/88). 

 Não obstante, é de se observar que, além dos limites acima, cabe ao administrador 

sopesar a vontade popular com os recursos postos e com as soluções tecnológicas ao seu 

alcance, dispondo sobre a conveniência de todos os elementos decisórios envolvidos. Nada 

mais que uma outra ponderação entre princípios, desta vez tendo como partes o democrático e 

o da eficiência administrativa. Um balizamento da mais alta relevância para a concretização 

material do princípio democrático sem o esvaziamento da boa gestão de recursos disponíveis. 

 Valle (2011, p. 146-147) alerta que não se pode confundir o compromisso da função 

administrativa em dialogar (com a sociedade civil) com uma ―adesão a toda e qualquer 

sugestão‖ oriunda da multidão. Para a autora, o elemento técnico tem vital importância na 

edificação da escolha administrativa, o qual deve ser equilibrado com a ―vontade cidadã‖. 

 Destaque-se ainda que, como ressalta Miranda (1976, p. 20-21), não há 

responsabilidade política pelas decisões efetivadas pela democracia direta; isto é, enquanto 

que o múnus público dos administradores ―pode assumir contornos de responsabilidade 

objetiva‖, na democracia direta não cabe prestação de contas ou sujeição a juízos de valor a 

respeito de deliberações populares majoritárias. 

 Contudo, não vale rechaçar a participação popular na construção de significado 

normativo apenas pela mitigação da responsabilidade política e pela tecnicidade da escolha. 

Ao lado da incumbência do administrador em ponderar o princípio democrático com o 

princípio da eficiência, observando os elementos técnicos envolvidos, deve-se, ainda, 

conscientizar o público a respeito das eventuais consequências das decisões alternativas e dos 

meios necessários à sua efetivação, bem como das pretensões da Administração Pública. 

 

Isso significa proporcionar àqueles que participam da escolha uma visão 

crítica da posição defendida pela administração, mas a partir não só de sua 

perspectiva pessoal (que se entende, possa enriquecer o debate), mas 

também dos reflexos daquela mesma linha de ação estatal originalmente 

cogitada na comunidade como um todo. (VALLE, 2011, p. 144) 
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 De acordo com Valle (2011, p. 145), a partir do diálogo entre sociedade civil e 

Administração Pública é possível superar a indesejável passividade desta função estatal, 

marcada pelo ―descompromisso para com o seu papel de articulação da intervenção da 

cidadania ativa‖ e pela ―compreensão de que as contribuições oferecidas não estejam a 

merecer propriamente uma resposta de parte do Estado‖.  

 Em que pese tratar, naquele momento, especificamente de ―sociedade de risco‖, Valle 

(2014, p. 194) dispõe, resumidamente, acerca dos atributos da legitimação das escolhas 

públicas, os quais se dariam: 

 

1ª) pela abertura COGNITIVA aos vários agentes que possam contribuir à 

eleição da estratégia mais adequada; 2ª) pela abertura DEMOCRÁTICA no 

exercício da prognose de identificação e mitigação de riscos, e na 

ponderação que os riscos identificados possam reclamar; e 3º) pela 

CLAREZA PROCEDIMENTAL no mecanismo de formulação das escolhas 

públicas, reforçando a presunção de legitimidade que tradicionalmente 

favorece à Administração. 

 

 Como foi dito anteriormente, a Administração Pública é a primeira das funções 

estatais a enfrentar as demandas sociais, sendo de sua incumbência constitucional garantir a 

ordem jurídica e política. Este canal de acesso – que se pretende – estreita os laços entre 

administradores e administrados, permitindo que estes influenciem mais diretamente nas 

decisões daqueles. 

 A decisão, pois, do administrador é a mais próxima da vontade popular – ou ao menos 

é o que se pretende ser –, vez que nela desemboca anseios diversos e até mesmo colidentes; os 

quais, longe de figurarem como óbice à democracia contida naquela decisão, contribuem com 

a diversidade de valores e opiniões que constroem a escolha pública. Acompanhando tal 

entendimento, Valle, Pulcinelli e Maneiro, (2016, p. 22), argumentam que as escolhas 

públicas tomadas pelo ―Poder Executivo tendem a ser mais democráticas, viabilizando o 

accountability, além de abrir espaço para o diálogo entre gestores estatais, sociedade civil, 

empresas contratadas, stockholders, especialistas, dentre outros potenciais interessados‖ (grifo 

do autor). 

 Não obstante, em se tratando de agentes públicos eleitos diretamente pelo povo – 

categoria dos chefes da função administrativa dos entes federados –, sua representatividade 

social é muito mais palpável. A decisão do administrador público popularmente eleito pode 
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exteriorizar indiretamente a vontade de seus eleitores, os quais, pela própria lógica 

democrática brasileira, somaram maioria pela escolha política de dado plano de governo.  

 Diferentemente do que ocorre com a magistratura pátria, onde os cargos de chefia são 

ocupados através de concurso público ou por indicação política; suas decisões são muito mais 

técnicas e com relativo distanciamento em relação aos anseios sociais.  

 A magistratura brasileira, em razão das garantias constitucionais (art. 95 da CRFB/88), 

de modo geral, não teme a opinião pública, vez que seus empregos – dotados de vultosos 

vencimentos e diversas vantagens – estão garantidos independentemente da aprovação 

popular de suas decisões. Igualmente, a promoção de um juiz no Brasil não depende deste 

―cair nas boas graças‖ da população, mas de requisitos previamente definidos: antiguidade e 

merecimento (art. 93, II e III, da CRFB/88). 

 Embora falando do ordenamento estadunidense, mas com grande simetria com o 

cenário brasileiro, Ross II (2015, p. 550-551) esclarece que o exercício da magistratura 

demanda certo grau de afastamento do ambiente político, no intuito de se produzir uma 

decisão mais imparcial.  

 Dorf (1998, p. 8) aduz que essa cultura resultou em magistrados mais isolados dos 

apelos sociais e ―seus assessores pouco fazem para ampliar as habilidades e as perspectivas 

dos juízes‖, sendo profissionais com pouca ou nenhuma experiência prática como advogados 

ou como formuladores de políticas públicas; ―retirados da mesma cultura jurídica dos juízes‖ 

(tradução nossa). 

 Em nosso ordenamento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, se 

promoveu uma profunda ampliação dos poderes dos magistrados, confiando-lhes, inclusive, a 

guarda última da Magna Carta. Porém, esta ascensão das esferas judiciárias é habitualmente 

absorvida ―com desconfiança ou como prelúdio de um ‗esvaziamento democrático‘‖, em 

virtude da proeminência daquela função em relação às demais, ―sem que seus membros 

estejam vinculados [diretamente] pelo mecanismo democrático de legitimação do poder‖ 

(ANDRADE; GASPARDO, 2018, p. 150). 

 Sarmento (2009, p. 117) defende que a rotina de escândalos midiáticos envolvendo o 

Parlamento e o governo contribui para ―a descrença geral da população em relação à política 

majoritária, e, em especial, o descrédito no Poder Legislativo e nos partidos políticos‖; o que 

termina por impulsionar a proeminência judiciária, na esperança – ou fantasia – de que 

surgiria daquela função a resolução de todos os males ocasionados pela corrupção partidária. 

Um cenário verdadeiramente distorcido das instâncias públicas no Estado Democrático de 

Direito: 
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Enfim, o neoconstitucionalismo brasileiro tem pecado por excesso, 

depositando no Judiciário expectativas que ele nem sempre terá como 

atender de forma satisfatória. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a 

disseminação de um discurso muito perigoso, de que voto e política não são 

tão importantes, pois relevante mesmo é a interpretação dos princípios 

constitucionais realizada pelo STF. Daí a dizer que o povo não sabe votar é 

um pulo, e a ditadura de toga pode não ser muito melhor do que a ditadura 

de farda... (SARMENTO, 2009, p. 126) 

  

 É que a desvalorização da interpretação constitucional conduzida pela função 

administrativa termina, pois, por representar uma descrença em um dos elementos mais 

importantes da democracia: o voto popular; além de empobrecer a construção de significado 

normativo que atinge toda a sociedade civil e toda a máquina pública. 

 A interpretação conforme a Constituição, embora seu notório emprego pelas instâncias 

judiciárias, não figura como elemento hermenêutico privativo dos magistrados ou de qualquer 

outra classe de agentes públicos, mas é ferramenta posta a todo aquele que se lance a construir 

sentido normativo, seja por incumbência ou por mera liberalidade. De modo que, no caso da 

Administração Pública, sua utilização não é apenas desejável, mas imperativa. 

 O administrador público ao resolver acerca de um sentido em norma polissêmica deve 

se deixar afetar pela manifestação popular, optando pela construção interpretativa que melhor 

se adeque à vontade do povo que esteja em compatibilidade com a Magna Carta e com a 

conveniência de recursos disponíveis. Assim, os entes e órgãos públicos, para muito além de 

uma aparência externa, estarão habilitados a oferecer a sociedade práticas democráticas.  

 

 

4.2.2. Atualização e realidade cambiante 

 

 Por seu lado, a interpretação conforme no exercício de competência normativa da 

função administrativa assume uma roupagem essencial a todo cenário jurídico: serve como 

ferramenta à atualização de sentido das normas constitucionais e infraconstitucionais. 

 A garantia da previsibilidade, estabilidade e segurança nas relações sociais somente 

pode ser alcançada por um Direito que esteja atento às mutações nas relações sociais – as 

quais têm se tornado cada vez mais dinâmicas, impulsionadas pelo fenômeno da globalização. 

Logo, observando seu compromisso com a realidade cambiante, cabe ao Direito utilizar todas 
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as ferramentas disponíveis a garantir um adequado compasso entre os institutos da ciência 

jurídica e o mundo dos fatos. 

 Outrossim, a função administrativa, a primeira a deparar-se com as mudanças sociais 

mais drásticas, tem seus institutos rotineiramente postos à prova em se tratando da atualização 

de sentido do Direito. É dizer, se há mudança na malha comunitária, a Administração Pública 

possui instrumentos normativos hábeis à resposta adequada? 

 E vale destacar que é a construção normativa – constitucional e infraconstitucional – 

que possibilita o desenvolvimento das atribuições da Administração Pública, isto é, seu 

serviço é efetivado através do Direito. Assim, atualizar a ciência jurídica é renovar a própria 

função administrativa e vice-versa. 

 A função judiciária, novamente abordando-a, também desempenha importante papel 

na atualização do Direito – inclusive o Administrativo. Entretanto, Ross II (2015, p. 551-553) 

argumenta que construção de significado constitucional através de litígios processuais é a via 

inadequada para atualização do sentido do Texto Maior. O jurista observa que, além do 

relativo isolamento social da magistratura anteriormente comentado, o litígio judicial é uma 

ferramenta muito limitada para a adaptação constitucional. 

 A interpretação normativa conduzida no bojo do processo judicial é direcionada à 

resolução do caso concreto, não tendo, a priori, profundas preocupações com as 

consequências sociais das decisões, salvo em demandas como as do controle concentrado de 

constitucionalidade, justamente pela mitigação do fator litígio nestes ―processos sem rosto‖. 

 Verdadeiramente, muito do conhecimento jurídico que circula nos corredores da 

Administração Pública é obtido a partir da jurisprudência pátria, a qual, por sua vez, é na 

maioria das vezes construída pela resolução de litígios. Todavia, embora a dissolução de 

conflitos judiciais possa dizer muito sobre um sentido normativo, pode não ser o suficiente à 

necessária atualização de um instituto jurídico, mormente em se tratando de função 

administrativa. 

 É que o elevado dinamismo social impõe à Administração Pública uma desenvoltura 

muito maior do que em qualquer dos outros âmbitos estatais; exige-se, pois, uma construção 

interpretativa desenvolvida especificamente para a atualização dos institutos administrativos 

no intuito de investigar a via mais adequada à sua evolução social e constitucional. 

 Assim, configurada a necessidade de constante adequação dos institutos 

administrativos à realidade, a dúvida que remanesce é: ―como justificar as escolhas públicas 

que possam deitar efeitos futuros imprevisíveis?‖ (VALLE, 2014, p. 182). 
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 É fantasioso acreditar que a Administração Pública tem, desde o início, uma visão 

ampla do problema (de sua alçada) a ser resolvido. A função administrativa, a primeira 

chamada à resolução da demanda social, oferece uma resposta muitas vezes apenas com uma 

ótica restrita do problema; sem a prerrogativa de se esquivar, dadas suas próprias 

incumbências constitucionais. Da mesma forma, é um devaneio exigir que o administrador 

público tivesse sempre que tomar ―a decisão certa‖ dentre inúmeras outras possibilidades, 

ignorando sua limitação cognitiva em várias circunstâncias, para de logo o acusar de desídia 

tão cedo chegue a oportunidade. 

 Pelo contrário, cabe ao administrador público promover a ―experimentação 

constitucional‖ (ROSS II, 2015, p. 554), isto é, aplicar diferentes soluções para uma mesma 

demanda, perquirindo acerca da mais adequada – dentre os recursos disponíveis e os 

elementos jurídicos incidentes. Conduta que causaria, no mínimo, estranheza no âmbito da 

função judiciária, vez que – ao mudar repentinamente de cognição interpretativa – terminaria 

por decidir de modo diverso para litígios de idêntico teor, o que, em tese, violaria o princípio 

da isonomia e o da segurança jurídica. 

 

Uma vez mais, a observação se relaciona ao desenho institucional, e aos 

atributos que são próprios a cada função. Enquanto da jurisdição se requer 

estabilidade e um apego às escolhas prévias (ainda que não se cuide de um 

sistema de precedentes) como caminho de fortalecimento do índice de 

previsibilidade; da função administrativa se requer, ao contrário, 

flexibilidade, agilidade e resiliência. De molde a preservar a aptidão, 

inovação e reformulação de padrões anteriores de conduta, a referida função 

administrativa tem ampla liberdade (observadas as pautas de prioridade 

constitucional) para eleger o segmento em que atua, e a extensão de seus 

programas. Assim, é possível (e desejável) que a Administração desenvolva 

programas-piloto; erre e acerte, redesenhe ou amplie; tudo em sintonia com 

o princípio da eficiência. (VALLE; PULCINELLI e MANEIRO, 2016, p. 

21) 

 

 Igualmente, o Poder Judiciário não goza deste nível de discricionariedade (da função 

administrativa), o que – ao lado da ―vedação do non liquet associado ao princípio da inércia e 

adstrição‖ – dificulta a experimentação constitucional naquele âmbito estatal, resultando em 

uma ―jurisdição que oferece resposta àquilo que lhe foi submetido – nada mais, nada menos‖; 

daí as reservas em relação ao ―experimentalismo judicial‖ (VALLE; PULCINELLI e 

MANEIRO, 2016, p. 21-22). 

 Contudo, a adequação realidade-normatividade não se resume à modificação de 

interpretações, mas se trata também da contenção de inovações. Não é toda e qualquer 
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alteração do cenário político-social que ensejará a mutação do ordenamento, mas apenas 

aquelas dotadas de relevância mínima, sob pena de violação ao princípio da segurança 

jurídica.  

 Deve se preferir a mudança gradual da interpretação, acompanhando o contexto social, 

ao invés de alteração drástica, a qual só estaria autorizada por uma correspondente 

transformação no mundo dos fatos que haveria de exigir uma resposta normativa. É forçoso 

que a mutação social seja substancial ou que seja contínua, provocando uma cisão no 

cotidiano da comunidade. 

 Assim, a sociedade é quem realmente muda e o Direito apenas a acompanha na 

transformação; porém, invertida esta ordem de transformações, estar-se-ia, muito 

provavelmente, diante do uso da normatividade como instrumento de controle social, recurso 

no mínimo duvidoso em um Estado Democrático de Direito. 

 Vale frisar, oportunamente, que as mutações advindas da relação realidade-

normatividade conservam núcleos mínimos de justeza nos institutos do Direito, os quais são 

mantidos pelo próprio elemento democrático da mudança.  

 É que, ―independentemente de sua origem minoritária ou majoritária‖, as 

transformações comunitárias ―desestabilizam, desestruturam, e, na mesma medida, preservam 

e organizam a distinção entre direito e política‖, permitindo que a sociedade civil se manifeste 

acerca das escolhas do Poder Público e das modificações no ordenamento jurídico; de modo 

que a opinião popular legitima as alterações interpretativas do Direito e, ao mesmo tempo, as 

restringe, ―pois nela está contida a ideia de um padrão mínimo de justiça que deve pautar um 

convívio harmônico‖ (VALLE; PULCINELLI e MANEIRO, 2016, p. 27). 

 O sistema jurídico deve manter estabilidade em relação à realidade cambiante, não 

sendo indicado alterar a normatividade por paixões populares momentâneas ou anseios 

transitórios, mas o Direito não deve resistir à mudança originária do curso perene da 

sociedade; isto é, não deve se afetar pelo tempo do dia, mas pelo clima da estação 

(SUPREMA, 2019). Afinal, as normas são historicamente elaboradas e em latente sujeição à 

revisão, sendo inadmissível sua imutabilidade. 

 

As instituições jurídicas são inventos humanos, que sofrem variações no 

tempo e no espaço. Como processo de adaptação social, o direito deve estar 

sempre se refazendo, em face da mobilidade social. A necessidade de ordem, 

paz, segurança, justiça, que o direito visa a atender, exige procedimentos 

sempre novos. Se o direito se envelhecer, deixa de ser um processo de 

adaptação, pois passa a não exercer a função para qual foi criado. Não basta, 

portanto, o ser do direito na sociedade, é indispensável o ser atuante, o ser 
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atualizado. Os processos de adaptação devem-se renovar, pois somente 

assim o direito será um instrumento eficaz na garantia do equilíbrio e 

harmonia social. (NADER, 1987, p. 23) 

 

 Essa revisão pode se dar pela edição de novas normas que substituem, modificam ou 

simplesmente extinguem outras anteriores; mas também é verificada a partir da mutação 

interpretativa. Em ambos os casos, todo o ordenamento resta sujeito à atualização, ou seja, 

tanto os ditames constitucionais quanto os infraconstitucionais, tanto os princípios quanto as 

regras, tanto as normas escritas quanto as gerais. 

 Em se tratando de revisão normativa pela via da hermenêutica, a interpretação 

conforme pela Administração Pública no exercício de competência normativa atualiza o 

Direito pela construção de sentido em normas polissêmicas, podendo permutar a escolha 

interpretativa na medida em que a realidade se altera, evoluindo os institutos jurídicos através 

do tempo e espaço.  

 

 

4.2.3. Isonomia e uniformidade 

 

 Seguindo, importante considerar ainda as implicações no âmbito da isonomia que a 

ferramenta hermenêutica em estudo pode acarretar. Em outras palavras, cabe-nos analisar se a 

interpretação conforme a Constituição no poder normativo da Administração Pública mantém 

relação com o princípio da igualdade e perquirir as decorrências advindas. 

 A Constituição Republicana de 1988 firmou o princípio da igualdade, dispondo em 

seu art. 5º, caput, que ―todos são iguais perante a lei‖, expressão que deve ser estendida à todo 

o Direito e, por decorrência, à todo o Estado, o qual desenvolve suas atividades pelos ditames 

do ordenamento jurídico (MOREIRA NETO, 2014a, n.p.).  

 

É o princípio – também denominado da isonomia ou da generalidade – que 

domina todo o universo jurídico, mas é no Direito Administrativo que ganha 

especial e frequente aplicação, ao proscrever qualquer tratamento 

diferenciado entre os administrados, que não se fundamente em lei prévia 

que, por sua vez, haja garantido generalidade de tratamento a todos os que se 

encontrem na idêntica situação de fato tomada como base de igualação, 

desprezados os elementos acidentais diferenciadores. (MOREIRA NETO, 

2014a, n.p.) 
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 Mesmo sendo um defensor da limitação dos poderes interpretativos da Administração 

Pública – como visto anteriormente (Capítulo 4) –, Bandeira de Mello (2010, p. 362-363) 

previa que o regulamento administrativo poderia – e, ao mesmo, deveria – ser utilizado para 

dirimir divergências interpretativas dos agentes públicos, de modo a pacificar a aplicação da 

lei. O jurista cita como exemplo regulamentos responsáveis pela classificação de drogas 

quanto ao risco à saúde, pela admissibilidade ou não e pela quantidade ―de certos 

componentes em tais ou quais produto‖ e pelas especificações de segurança em veículos 

automotores e edifícios: 

 

Ditos regulamentos cumprem a imprescindível função de, balizando o 

comportamento dos múltiplos órgãos e agentes aos quais incumbe fazer 

observar a lei, de um lado, oferecer segurança jurídica aos administrados 

sobre o que deve ser considerado proibido ou exigido pela lei (e, ipso facto, 

excluído do campo da livre autonomia da vontade), e, de outro lado, garantir 

aplicação isonômica da lei, pois, se não existisse esta normação infralegal, 

alguns servidores públicos, em um dado caso, entenderiam perigosa, 

insalubre ou insegura dada situação, ao passo que outros, em casos iguais, 

dispensariam soluções diferentes. (Grifo do autor) 

 

 Uma consequência desfavorável da disseminação do poder normativo da função 

administrativa entre os agentes públicos – que não expressa apenas pelo regulamento, mas por 

outras modalidades – é a provável divergência entre a normatividade administrativa. 

Funcionários públicos de uma mesma classe hierárquica com competências idênticas 

poderiam aplicar diferentemente a norma polissêmica, gerando um prejuízo aos 

administrados, os quais teriam seus pleitos lançados à sorte, onde, por exemplo, seriam 

julgados procedentes por um servidor ou improcedentes por outro. 

 Igualmente, sem uma uniformidade na aplicação da norma polissêmica – seja ela uma 

disposição constitucional, uma lei formal ou um preceito administrativo –, os agentes públicos 

teriam maior facilidade em permutar seu entendimento acerca da interpretação normativa a 

depender do administrado que resta envolvido no caso concreto, favorecendo ou 

desfavorecendo quando lhe for conveniente, afrontando os princípios administrativos da 

impessoalidade e da moralidade. 

 O princípio da impessoalidade impõe que o agente público dispense o mesmo 

tratamento aos particulares que estejam em idênticas situações jurídicas; igualmente, pelo 

mesmo preceito, a Administração Pública deve desenvolver sua atuação de maneira impessoal 

e genérica, não podendo se confundir a figura do ente ou órgão público com o agente estatal 

que ali preste serviço – inclusive, por esta razão é vedada a promoção pessoal dos 
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administradores a partir das atividades da função administrativa. Por seu turno, o princípio da 

moralidade administrativa estabelece o dever de observância da ética, da lealdade, da 

honestidade e da boa-fé no exercício funcional.  

 Em ambas as situações acima narradas, isto é, seja pela legítima divergência de 

opiniões entre servidores públicos ou pelo desvio funcional exemplificado, é possível 

constatar graves riscos ao princípio da igualdade e ao princípio da segurança jurídica; dessa 

forma, para reduzir ―este âmbito de imprecisão que geraria comportamentos desuniformes 

perante situações iguais — inconviventes, pois, com o preceito isonômico —, a 

Administração limita a discricionariedade que adviria da dicção inespecífica da lei‖ 

(BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 362). 

 Cabe, pois, ao topo hierárquico da Administração Pública – seja ocupado por um 

único indivíduo ou por um colegiado –, no ente ou órgão incumbido de dada hermenêutica 

jurídica, pacificar o entendimento acerca de polissemia, delimitando a liberdade interpretativa 

de seus subordinados através da extração de toda a discricionariedade naquele sentido contida 

na norma.  

 Com efeito, tal conduta promove maior estabilidade ao Direito, favorecendo o 

princípio da segurança jurídica, o qual não possui previsão expressa na Constituição, mas 

decorre da própria interpretação sistemática do ordenamento, irradiando toda a normatividade. 

 Entretanto, a busca pela uniformidade do ordenamento – e, consequentemente pela 

segurança jurídica que dele se espera – através da interpretação conforme na competência 

normativa da Administração Pública não se esgota com os ajustes acima elencados. Não se 

trata apenas de delimitar a discricionariedade dos agentes públicos subordinados, mas de 

promover uma uniformização dos ditames constitucionais, proporcionando maior rigidez a 

todo o Direito. 

 É que cabe à Constituição impulsionar a ―integração política e social‖, respeitando a 

diversidade e os demais fatores da realidade, de modo que a interpretação constitucional deve 

promover o ―reforço da unidade política‖ e da consistência da relação Estado-sociedade 

(BRANCO; MENDES, 2014, n.p.).  

 A construção de sentido jurídico deve ser sempre realizada à luz do ordenamento, 

jamais isoladamente, extinguindo contradições entre suas normas, considerando-se 

essencialmente o Texto Maior como ponto de partida.  Na lição de Grau (2006, p. 44), ―a 

interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de textos isolados, 

desprendidos do direito. Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços‖ (grifo do autor). 
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 Assim, realizar o Direito é incitar a uniformização dos institutos jurídicos, dirimindo 

suas antinomias aparentes. Neste diapasão, a interpretação conforme a Constituição pela 

Administração Pública deve ser utilizada para construir o sentido normativo que melhor se 

preste à integração sistemática, ratificando ―o esforço coerente do constituinte de promover 

um ordenamento uniformemente justo‖ (BRANCO; MENDES, 2014, n.p.). 

 

 

4.2.4. Controle de constitucionalidade 

 

 Por fim, resta analisar as inferências da intepretação conforme pela Administração 

Pública no controle de constitucionalidade. Como foi exposto, é apresentada certa resistência, 

inclusive internamente, à possibilidade do exercício deste controle no âmbito da função 

administrativa: 

 

O posicionamento atual dos órgãos julgadores no processo administrativo 

fiscal é de rejeitar o argumento de inconstitucionalidade de lei com base na 

impossibilidade do exercício desse controle por eles, apesar de eles 

exercerem função jurisdicional e serem autorizados para controlar a 

constitucionalidade das leis de maneira difusa. (KUSTER, 2016, p. 239) 

 

 Dois argumentos tem embasado, de modo geral, a resistência ao controle de 

constitucionalidade pela função administrativa; pelo primeiro, alega-se que a Constituição 

Federal de 1988 confiou exclusivamente ao Poder Judiciário o exercício daquela atividade, 

em razão da lógica da repartição dos poderes republicanos; pelo segundo, argumenta-se que o 

rol de legitimados a ingressar com ações no controle concentrado de constitucionalidade na 

Suprema Corte foi expandido no Texto Maior de 88, de modo que o acesso a tutela judicial 

em face de inconstitucionalidades de leis foi difundido (LAURENTIIS, 2012). 

 Com a presente exposição acerca do tema, tem se defendido até aqui que a 

Administração Pública é legitimada a estabelecer o controle de constitucionalidade de leis, 

negando cumprimento àquelas inconstitucionais, posição compartilhada por autores como 

Binenbojm (2008) e Barroso (1990). 

 

Sem embargo, o Chefe do Poder Executivo não só pode, como deve deixar 

de aplicar a referida disposição legal, pois cabe-lhe reverenciar, antes que 

tudo, a Constituição Federal. Esta decisão é autoexecutória e independe de 

prévio pronunciamento do Judiciário. Tal posição só merecerá ser revista se 
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o órgão competente do Poder Judiciário, provocado por algum interessado. 

vier a decidir em sentido diverso. (BARROSO, 1990, p. 397) 

 

 Outrossim, em se tratando de controle de constitucionalidade pela função 

administrativa mediante a interpretação conforme, observa-se um enfraquecimento dos 

argumentos de resistência.  

 Foi explanado que a interpretação conforme, além de elemento da hermenêutica 

jurídica lato sensu, mantém vínculo com o sistema de controle de constitucionalidade, 

repelindo um sentido normativo em favor de outro mais próximo dos ditames constitucionais; 

este método de controle não tem o condão de extinguir em absoluto um texto normativo 

polissêmico do ordenamento jurídico, mas tão somente os sentidos em conflito com a Magna 

Carta, mantendo aquele – mais – compatível. 

 Dessa forma, havendo o controle de constitucionalidade pela função administrativa 

através da interpretação conforme para eleger o sentido normativo mais constitucional, sequer 

poderia se arguir que a Administração Pública estaria negando cumprimento à lei, pois, com 

efeito, a rejeição alcançaria apenas dados sentidos, mantendo-se obediência e executividade 

àquele remanescente.  

 Nesses termos, haveria um controle tácito de constitucionalidade, o qual não pode ser 

confundido com um controle ―superficial‖. Reitera-se que a interpretação conforme não pode 

ser conduzida de modo reducionista, sem a exposição dos competentes argumentos 

autorizadores de seu emprego, uma vez que, dada sua complexidade, a consistência e a 

adequação da interpretação jurídica resultante só serão alcançadas mediante o permanente 

empenho do exegeta.  
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CONCLUSÃO 

 

 O instituto da interpretação conforme a Constituição, teorizado pelo Direito alienígena 

e adotado em nosso ordenamento, tem sido amplamente utilizado na fundamentação de 

decisões judiciais a fim de construir sentidos normativos mais próximos dos ditames 

constitucionais. 

 Ocorre que, em razão da realocação da Constituição no ordenamento jurídico – 

passando a ocupar seu cerne –, foi imposto ao Poder Público e à sociedade civil o dever de 

observância da normatividade constitucional quando da interpretação jurídica, possibilitando 

que a técnica hermenêutica em tela fosse disponível a todos os exegetas.  

 Em se tratando de Administração Pública, a interpretação conforme ganha especial 

emprego no desenvolvimento da competência normativa, permitindo o aprimoramento da 

norma parâmetro através da edição de uma norma administrativa. Visando fundamentar esta 

afirmação, foi desenvolvida a exposição retro. 

 Inicialmente, foram apresentadas algumas especificidades da Administração Pública, 

buscando conceituá-la de forma sucinta, bem como inserindo o leitor no contexto da realidade 

em que função administrativa dialoga com a sociedade civil, observando suas incumbências 

constitucionais e servindo de canal aberto à participação democrática. Neste ponto, foi 

apresentado o conceito de constitucionalismo administrativo, o qual serviu, dentre outros, 

como base para o desenvolvimento do objetivo desta dissertação. 

 Em seguida, foi exposta breve análise a respeito da interpretação jurídica, 

pretendendo-se demonstrar que não apenas o Poder Judiciário pode interpretar uma norma, 

mas todo aquele que se preste a construir um sentido normativo – seja um agente estatal, um 

indivíduo ou a sociedade civil. Ato contínuo, foram apresentadas importantes características 

do instituto hermenêutico da interpretação conforme a Constituição; ponto essencial à 

confirmação ou à refutação de nossa hipótese dissertativa, vez que necessário exibir ao leitor 

as peculiaridades do princípio interpretativo que se almeja disponibilizar ao administrador 

público. 

 Por seu turno, foi analisado o poder normativo da Administração Pública, descrevendo 

sua competência para editar normas a fim de gerir sua organização funcional, bem como 

perquirindo acerca da possibilidade de inovar no ordenamento jurídico. Desta forma, após a 

caracterização do instituto da interpretação conforme, havendo os devidos esclarecimentos 

sobre a competência normativa da função administrativa, restaram satisfeitos todos os 

requisitos argumentativos para se examinar o cerne de nosso tema. 
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 Resultado do caminho até então trilhado, foi explanada, ao fim, a relação entre o 

elemento exegético em estudo e a competência normativa da Administração Pública, 

confirmando acerca da possibilidade do exercício do poder normativo do administrador 

público ser desenvolvido através da interpretação conforme a Constituição; contudo, 

ressaltando que a relação entre aquela função estatal e aquele elemento hermenêutico é, ainda, 

silenciosa, e demanda uma readequação funcional para viabilizar sua efetiva aplicação 

naquele âmbito público.  

 Lado outro, apresentou-se prognósticos da aproximação desse princípio interpretativo 

com a Administração Pública, descrevendo inferências em dados institutos administrativos, 

sem a pretensão, porém, de esgotar as conclusões provenientes da relação em estudo, 

ressaltando a necessidade de renovadas submissões teóricas. 

 Assim, restou confirmada a hipótese anteriormente apresentada, sendo admissível o 

exercício da competência normativa da Administração Pública a partir da interpretação 

conforme a Constituição; e, pelo desenvolvimento argumentativo do estudo, foram alcançadas 

todas as finalidades – geral e específicas – de nossa dissertação, mediante a metodologia 

adotada. 
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