
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.  
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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.  
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